Al-Bayan Center for Planning and Studies

العوامل املعنوية وأثرها يف قياس قوة الدولة
(دراسة مقارنة :العراق مع دول اجلوار اجلغرايف)
أ.د .نوار جليل هاشم  -أ.م .اجمد زين العابدين طعمة

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

عن املركز
مقره الرئيس يف بغداد ،مهمته الرئيسة
مر ُ
رحبيّ ،
كز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ ،غريُ ّ
فضالً عن قضااي أخرى -تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليتختص العراق بنحو ٍ
مستقل،
خاص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام .ويسعى املركز إىل إجراء حتليل
ّ
ّ
احلقلي السياسي واألكادميي.
هتم
معقدة
لقضااي
ة
جلي
ة
عملي
حلول
وإجياد
ّ ْ
ّ ّ

مالحظة:

كتابا.
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز ،وامنا تعرب عن رأي ُ

حقوق النشر محفوظة © 2021
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org
Since 2014

العوامل املعنوية وأثرها يف قياس قوة الدولة (دراسة مقارنة :العراق مع دول اجلوار اجلغرايف)

العوامل المعنوية وأثرها في قياس قوة الدولة
(دراسة مقارنة :العراق مع دول الجوار الجغرافي)
أ.د .نوار جليل هاشم *  -أ.م .امجد زين العابدين طعمة**

امللخص:
تسلط الدراسة الضوء على قياس وحتليل العوامل املعنوية للعراق والدول اجملاورة له ،وذلك
لتحديد نقاط القوة والضعف لتلك العوامل ،وابلتايل ترتيبها ومقارنتها مع بعض ،تبعاً لبعض
املعطيات واملؤشرات الرمسية ،للوصول اىل نتائج تتيح معرفة ترتيب العراق وفقاً لعوامله املعنوية،
ابملقارنة مع دول اجلوار اجلغرايف.
وتفرتض الدراسة أن للعوامل املادية أتثريا يف قياس قوة العراق مع دول اجلوار اجلغرايف ،من
خالل حتليل مؤشراهتا الرئيسة والفرعية ،مع اإلجابة عن السؤال املتعلق مبوقع العراق قياساً بدول
اجلوار اجلغرايف بعد حتليل املؤشرات والعناصر اليت متثل العوامل املعنوية.
وللوصول اىل النتائج املرجوة من البحث ،فقد مت استخدام منهج قياس قوة الدولة ،بع ّده
املنهج املالئم لفهم وحتليل قدرات دول الدراسة ،والذي ميتاز ابنه جيمع بني قياس اجلوانب الكمية
واجلوانب املعنوية ابلنسبة اىل أطراف متعددة ،ومن مث فانه يسمح بقياس توازانت القوى يف حلظة
زمنية معينة ،وتشمل العوامل املادية أربعة عناصر رئيسة ،هي( :القدرة االقتصادية والقدرة احليوية
والقدرة العسكرية والقدرة االتصالية).
الكلمات املفتاحية :العوامل املعنوية ،قوة الدولة ،القدرة االقتصادية ،القدرة السياسية ،العناصر الفرعية.
املقدمة:
حظيت دراسة عوامل قوة الدولة عامةً والعوامل املعنوية خباصة ،ابهتمام العديد من املختصني
يف شؤون العالقات الدولية يف اآلونة األخرية ،ملا هلا من أمهية يف معرفة وحتديد اوزان الدول وفق
اإلحصاءات الرمسية الواردة من املؤسسات الرصينة ،ومن مث حتليلها ومقارنتها بغريها من الدول،
لغرض معرفة موقع وترتيب كل دولة ،مقارنةً بغريها ،وفق عمليات رايضية حمددة.
ونظراً ملا ميثله العراق والدول اجملاورة له من أمهية معتربة ،وفقاً للمزااي املتأتية من املوقع
*كلية العلوم السياسية /اجلامعة املستنصرية ** -مركز املستنصرية للدراسات العربية والدولية /اجلامعة املستنصرية.
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االسرتاتيجي ،فضالً عن القدرات االقتصادية اجليدة اليت ميتلكها بعضها ،مدعومةً خبزين كبري
من الثروات الطبيعية ،فستتناول الدراسة حتليل العوامل املعنوية هلذه الدول ،لتحديد نقاط القوة
والضعف لتلك العوامل ،ومن مث ترتيب دول الدراسة ومقارنتها مع بعض ،ومعرفة ترتيب العراق وفقاً
لعوامله املعنوية ،مقارنةً مع دول جواره اجلغرايف.
فهناك حاجة اىل مقاربة يف دراستنا لقوة الدولة ،ابستخدام مفاهيم القوة الظاهرة والقوة
الكامنة او اخلفية ،وعالقة هذه بتلك يف لعبة األمم ،ويف حني ان القوة الظاهرة ،هي ما يلمسه
اجلميع يف ساحة الصراع او القتال ،فان القوة الكامنة هي تلك القوة اخلفية الذكية ،اليت ميكن هبا
لطرف ما ان حيقق أهدافه دون اللجوء للعنف او اإلكراه ،وان القوة املعنوية (وتسمى ايضا ابلكامنة
وغري امللموسة) ،هي قدرة الدولة ،ممثلة ابحلكومة ،على التأثري يف الرأي العام الداخلي واخلارجي
ملصلحتها او مجع التأييد للخطوة السياسية او االقتصادية او العسكرية اليت تقوم هبا او ختطط للقيام
هبا ،وهي ما يطلق عليها أحياان اسم القوة التنظيمية للدولة (،)organizational power
وتؤدي احلكومة دوراً متغرياً يف قوة الدولة ،ولكن دورها يصعب حصره ،وميكن تقييم هذا الدور،
من خالل مؤشرات عدة ،مثل حماربة الفساد وتنفيذ القوانني ومستوى كفاءة الربملان وغريها ،مث ان
للقوة املعنوية أتثرياً يف الرأي العام يف الداخل واخلارج ،مبا يضعف عناصر القوة األخرى أوالً ،ويعمل
على مضاعفة التناقضات الداخلية يف جسم الدولة اثنياً.
امهية الدراسة :أتيت امهية الدراسة ،من خالل دراسة العوامل املعنوية وأثرها يف قياس قوة
الدولة للعراق ومقارنته مع دول اجلوار اجلغرايف ،للوقوف على نقاط القوة والضعف للعراق ،من
خالل دراسة مؤشرات العوامل املعنوية ،لكي يتمكن صناع القرار فيه من الوقوف على نقاط
الضعف والقوة لتلك املؤشرات.
هدف الدراسة :يهدف البحث اىل دراسة العوامل املعنوية للعراق ودول اجلوار ،واليت
تنقسم اىل ثالثة اجزاء :اوهلا ،القدرة السياسية ،وعددها مخسة مؤشرات ،وهي :مستوى احلرايت
العامة ،واالستقرار السياسي وغياب العنف ،ومؤشر الفساد ،ومعدل كفاءة احلكومة ،وتنفيذ
القوانني ،واثنيها ،االهداف االسرتاتيجية ،وعددها ثالثة مؤشرات ،وهي ،عناصر القدرة السياسية،
وعناصر األهداف االسرتاتيجية ،وعناصر حجم القاعدة العلمية كخيار اسرتاتيجي ،واثلثها ،القدرة
الدبلوماسية ،وهي تتألف من مؤشرين ،مها ،عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات اخلارجية
للدولة ،وعدد البعثات والقنصليات الداخلية للدولة.
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فرضية الدراسة :ينطلق البحث من فرضية مفادها« ،ان للعوامل املادية أتثري يف قياس قوة
العراق مع دول اجلوار اجلغرايف ،من خالل حتليل املؤشرات السابقة الذكر ،وهذا االمر ميكن عرب
االجابة عن السؤال االيت ،ما موقع العراق مع دول اجلوار اجلغرايف بعد حتليل العناصر واملؤشرات
االنفة الذكر؟
منهجية الدراسة :التزمت الدراسة منهج قياس قوة الدولة ،ابعتباره املنهج املالئم لفهم
وحتليل قدرات دول الدراسة ،وميتاز هذا املنهج ،ابنه جيمع بني قياس اجلوانب الكمية واجلوانب
املعنوية ابلنسبة اىل أطراف متعددة ومن مث فانه يسمح بقياس توازانت القوى يف حلظة زمنية
معينة ،وتشمل العوامل املادية أربعة عناصر رئيسة ،هي :القدرة االقتصادية والقدرة احليوية والقدرة
العسكرية والقدرة االتصالية.
وتشمل العوامل املعنوية ثالثة عناصر رئيسة ،هي :اإلرادة القومية واألهداف االسرتاتيجية
والقدرة السياسية ،وأتيت حصيلة القياس من انتج مجيع العناصر الرئيسة يف كل العوامل املادية
األربعة ،مث يف العوامل املعنوية كل على حدة ،مث تلي ذلك خطوة أخرى متمثلة بضرب جمموع
العوامل املادية يف جمموع العوامل املعنوية ،وقد جرى االعتماد يف هذا البحث على قياس العوامل
املعنوية فقط ،وذلك ألمهيتها اوالً ،وصعوبة قياسها من انحية أخرى.
وقد اعتمدت الدراسة من حيث املؤشرات دراسة للدكتور مجال زهران عنواهنا :منهج
قياس قوة الدول واحتماالت تطور الصراع العريب-اإلسرائيلي وهي دراسة نشرها مركز دراسات
الوحدة العربية عام .1 2006
لذلك فإن حصيلة اخلطوات املنهجية ما أييت:
يتم احتساب عدد العناصر أبرقامها املطلقة ،مث ضبطها بعناصر أخرى ،كنسبة الرقماملطلق اىل عامل آخر للداللة عليه ،مثل حجم املشاركة السياسية ،او إمجايل تكوين رأس املال
الثابت مث نسبته اىل الناتج القومي االمجايل.
املؤشرات اليت ليست هلا تعبريات رقمية ،وخباصة اجلانب املعنوي ،ميكن ان تدل عليها .1ملزيد من التفاصيل ينظر :مجال زهران :منهج قياس قوة الدول واحتماالت تطور الصراع العريب-االسرائيلي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت ،الطبعة االوىل.2006 ،
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أرقام للتدليل من خالل املقارنة بني وحدات الدراسة احملصورة بني صفر ونصف درجة ،او واحد
صحيح او رقم ( ،)2وذلك حىت ال تؤثر يف الوزن الكلي العام ،وتقليل نسبة التضليل او اخلطأ.
يطبق القياس يف ضوء عدة خطوات:•مرحلة تصنيف املعلومات.
•جتميع املؤشرات الفرعية.
•استخالص القيمة املعيارية لكل عنصر ،وذلك إبعطاء نتيجة لكل عنصر مقارنة ابلدول
األخرى ،اليت تكون حمل الدراسة ،والنظر يف إمكان ترتيبها ،وهذا من خالل معادلة القيمة
املعيارية واالحنرافات املعيارية االتية:
وتسمح هذه الطريقة إبعطاء ترتيب داخلي للعنصر بني دول الدراسة برقم قابل للجمع
والضرب ،وبعد ذلك جيري طبقاً للمعادلة املأخوذ هبا ما أييت:
•إعادة ترتيب القيمة املعيارية للعنصر ،مبا يتفق وطريقة الوزن الواردة يف حتكيم اخلرباء ،حيث ان
الرتتيب يصبح تنازلياً ،مبعىن ان األكرب هو األقوى.
•يتم ضرب القيمة املعيارية لكل عنصر عند إعادة ترتيبه يف الوزن النسيب املقابل له واملستخلص
من آراء اخلرباء.
•تصبح املعادلة املطروقة بعد اخلطوات السابقة هي:
العوامل املعنوية = وزن القدرة السياسية  +وزن اإلرادة القومية  +وزن القدرة الدبلوماسية.
وقد جرى تقسيم البحث من حيث هيكليته اىل مقدمة وحمورين ،فاحملور األول خمصص
ملفهوم العوامل املادية ،واما الثاين ،فهو متعلق بتحليل العوامل املعنوية لدول الدراسة ،وبعد ذلك
االستنتاجات اليت توصل اليها البحث.
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احملور االول :قياس القدرة السياسية للعراق ودول اجلوار اجلغرايف
أمكن قياس القدرة السياسية من خالل عناصر فرعية عدة وبعض املؤشرات الدالة عليها،
وقد بلغت مجيعاً مخسة عناصر ومؤشرات ،وأسفر قياس قوة الدول ،اليت هي حمل الدراسة إبتباع كل
اخلطوات املنهجية ،عن ترتيب هذه القدرة ،وفق اجلدول رقم (.)1
اجلدول ( )1قياس القدرة السياسية للدول األطراف
ت

اسم الدولة

الوزن

1

الكويت

3.25

2
3
4
5

األردن
السعودية
تركيا
ايران

3.19
2.65
2.57
1.64

6

العراق

1.24

اجلدول من اعداد الباحث ،وفق املؤشرات املوجودة يف التقرير السنوي لـ the worldwide
 2019 governance indicatorsواملوجود على املوقع االيت
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
ويعين ذلك ،ان الكويت احتلت املركز األول بوزن  ،3,25مث االردن يف املركز الثاين بوزن
 ،3,19فالسعودية ابملركز الثالث بوزن  ،2.65مث تركيا يف املركز الرابع بوزن  ،2.57وجاءت إيران
ابملركز اخلامس بوزن  ،1.64وأخرياً يقع العراق يف املركز السادس بوزن  .1,24ينظر اجلدول رقم (.)2
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وميكن استعراض وزن العناصر الفرعية ومؤشراهتا كما أييت:
مستوى احلرايت العامة: 2
بقياس هذا املؤشر يتضح ان الكويت حتتل املركز األول بوزن  ،0.85تليها االردن بوزن
 ،0.77مث تركيا يف املركز الثالث بوزن  ،0.69فالعراق يف املركز الرابع بوزن  ،0.58مث إيران يف
املركز اخلامس بوزن  ،0.35وأتيت السعودية يف املركز السادس بوزن ( ،)0,15ويالحظ هنا ان
احتالل العراق املركز الرابع ،جاء من تبنيه ،عرب دستوره الدائم لعام  ،20053حزمة من القوانني،
اليت أعطت فسحة جيدة من احلرية للمواطنني يف التعبري عن آرائهم ومعتقداهتم ،مع االخذ
ابحلسبان ،التدهور النسيب الذي حصل يف هذا املؤشر ،بناءً على االحتجاجات الشعبية اليت
شهدها العراق ابتداءً من أكتوبر  /تشرين األول  ،2018واليت استقالت احلكومة العراقية برائسة
عادل عبد املهدي على أثرها .4ينظر اجلدولني رقم ( )2و(.)3
االستقرار السياسي وغياب العنف:
بقياس هذا العنصر ،يتضح ان الكويت احتلت املركز األول بوزن  ،0.94تليها االردن يف
املركز الثاين بوزن  ،0.69فالسعودية يف املركز الثالث بوزن  ،0,68مث إيران يف املركز الرابع بوزن
 ،0,52وجاءت تركيا يف املركز اخلامس بوزن  ،0.50واحتل العراق املركز السادس بوزن ،0,33
اذ شهد العراق ،بعد التغيري اجلذري للنظام السياسي فيه عام  ،2003فرتات من عدم االستقرار
السياسي وانتشار العنف ،وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلت لتجاوزها ،وحتسن وضع البلد فيما
يتعلق ابحنسار العنف ،ال سيما بعد عام  ،2011اال ان وزنه ظل األقل من بني دول الدراسة.5
ينظر اجلدولني رقم ( )2و(.)3
 .2مت اخذ املؤشرات االتية وهي كل من :مستوى احلرايت العامة ،االستقرار السياسي وغياب العنف ،معدل كفاءة احلكومة واخرياً
تنفيذ القوانني من التقرير السنوي لـ  the worldwide governance indicators 2019واملوجود على املوقع االيت
/https://info.worldbank.org/governance/wgi
 .3الدستور العراقي الدائم لعام  ،2005املوقع الرمسي جمللس النواب العراقيhttps://bit.ly/2UUjk5z ،
 .4كرمي جمدي ،مؤشر احلرية العاملي ..دول عربية بني األكثر قمعاً ،موقع احلرة ،واشنطن،2019 ،
https://arbne.ws/2JFYq3z
 .5للمزيد ينظر:
Freedom in the world 2020, Iraq, https://freedomhouse.org/country/iraq/freedomworld/2020
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حماربة الفساد:
بوزن هذا العنصر ،يتضح ان السعودية احتلت املركز األول بوزن  ،0.74فاألردن يف املركز
الثاين بوزن  ،0,69مث جاءت الكويت يف املركز الثالث بوزن  ،0,55تلتها تركيا يف املركز الرابع
بوزن  ،0,53مث إيران يف املركز اخلامس بوزن  ،0.29مث العراق ابملركز السادس واألخري بوزن
 ،0.19اذ احتل العراق املرتبة  168من بني  180دولة وفق مؤشر مدركات الفساد  CPIلعام
 ،2018الذي تصدره منظمة الشفافية العاملية  TIبشكل سنوي منذ عام  ،19956والذي يعد
واحداً من اكثر املؤشرات أمهية وموثوقية على الصعيد العاملي ،كونه يقيم مستوى انتشار الفساد
يف القطاع احلكومي للدول ،وعلى الرغم من جناح العراق يف اخلروج من قائمة الدول العشر األخرية
األكثر فساداً يف العامل ،بعد احتالله للمركز  176عام  ،2009اال ان جهود املؤسسات يف حماربة
الفساد ،بع ّده اكرب عقبة امام التنمية االقتصادية واالجتماعية ،ال زالت تعاين من بعض التباطؤ
وعدم اجلدية ،مما يتطلب وضع اسرتاتيجية حمكمة وفق توقيتات زمنية حمددة لتحقيق اهداف تطويق
الفساد وحماربته .7ينظر اجلدولني رقم ( )2و(.)3
معدل كفاءة احلكومة:
بوزن هذا العنصر ،يتضح ان السعودية حتتل املركز األول بوزن  ،0,63تليها االردن بوزن
 ،0,58مث تركيا يف املركز الثالث بوزن  ،0.50فالكويت يف املركز الرابع بوزن  ،0,45وجاءت
إيران ابملركز اخلامس بوزن  ،0,27وأخريا العراق يف املركز السادس بوزن  ،0,08وفيما يتعلق هبذا
املؤشر ،فان احلكومات العراقية ،منذ عام  2005صعوداً ،مت تشكيلها وفق مبادئ احملاصصة
والتوافقية ،اليت مل تثمر عن كابينة حكومية متتلك مقومات الكفاءة والقدرة على حل وجتاوز
التحدايت املختلفة اليت تواجهها .8ينظر اجلدولني رقم ( )2و(.)3
 .6للمزيد ينظرTransparency International, https://www.transparency.org/cpi2019 :
 .7غزوان رفيق املنهالوي وحسن جلوب كاظم ،كيف حنسن تصنيف العراق يف مؤشرات مدركات الفساد؟ (دراسة علمية مركزة
ابالستفادة من جتربيت مصر والكويت) ،سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط ،العراق ،2019 ،ص.4-7
 .8للمزيد ينظر :وصال جنيب العزاوي ،قياس جودة نظام احلكم :أمنوذج فاعلية األداء احلكومي يف العراق ،جملة كلية العلوم
السياسية ،جامعة بغداد ،العدد .2011 ،42
9

مركز البيان للدراسات والتخطيط

تنفيذ القوانني:
بوزن هذا العنصر ،يتضح ان االردن احتلت املركز األول بوزن  ،0,463مث الكويت يف املركز
الثاين بوزن  ,0,46فالسعودية يف املركز الثالث بوزن  ،0,45اما تركيا فجاءت يف املركز الرابع بوزن
 ،0,35فإيران يف املركز اخلامس بوزن  ،0,21وأخريا العراق يف املركز السادس بوزن  ،0,06ومن
هذا الوزن يتبني ،ان العراق هبذا املؤشر ،احتل املركز األخري ايضاً ،وبفارق غري قليل عن صاحب
الرتتيب األول ،األردن ،وعليه ،مما يعطي مؤشراً ابن تنفيذ القوانني خالل املرحلة املاضية ،مل تكن
ابملستوى املطلوب ومل حتقق السلطات املسؤولة تقدماً يذكر يف هذا اجملال .ينظر اجلدولني رقم ()2
و(.)3
ومن خالل ما تقدم ،تؤشر املعطيات الواردة انفاً ابن العراق ،قد احتل املركز األخري يف مخسة
مؤشرات ،ما عدا احتالله للمركز الرابع يف مستوى احلرايت العامة متقدماً على إيران واململكة العربية
السعودية ،وابجململ ،فان هذه النتائج ،توجب إعادة النظر يف الكثري من مفاصل احلياة السياسية يف
العراق ،فضالً عن توفري الغطاء التشريعي والقانوين للعديد من القضااي املهمة ،كما تتطلب جهوداً
مضاعفة وتعاوانً اكرب بني السلطات الثالث يف العراق من انحية ،ومع املؤسسات الدولية املعنية
من انحية أخرى ،وذلك يف سبيل جتاوز هذه اإلخفاقات ورفع ترتيب العراق بني الدول األخرى.
وحسب مؤشر برتلسمان للتحول (BTI) Bertelsmann Transformation
 ،Indexوهو واحد من أبرز املؤشرات املعتمدة عاملياً يف تقييم البلدان ،ومعرفة مدى حتوهلا او
تطورها بشكل دقيق ،وهل اهنا ،ووفق إجراءاهتا الوطنية ،تسري ابلطريق الصحيح حنو التطور يف
خمتلف اجملاالت املتعلقة ابلتنمية السياسية واالقتصادية ،ويشمل املؤشر 129دولة انمية او تلك اليت
متر مبرحلة انتقالية ،او يف طريقها للنمو ،اذ احتل العراق املركز  100يف مؤشر التحول السياسي،
والتسلسل  80يف احلوكمة ،والرتتيب  107يف مؤشر احلالة ،وهو ما يؤكد ،حاجة املؤسسات املعنية
ومبساعدة مؤسسات اجملتمع املدين ،على تشخيص اخللل وفق املؤشرات أعاله ،ومن مث وضع خطط
حمكمة لتحسني الواقع العراقي ،تؤمن تشخيصاً واضحاً للتحدايت ومن مث وضع اسرتاتيجيات
ادراكها ومن مث جتاوزها.9
9. Transformation Index BTI, 2018,
https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/
BTI_2018_Iraq.pdf
10

العوامل املعنوية وأثرها يف قياس قوة الدولة (دراسة مقارنة :العراق مع دول اجلوار اجلغرايف)

اجلدول ( )2قياس وزن عناصر القدرة السياسية
ت

الدول حمل
الدراسة
عناصر القدرة
السياسية

القيمة املعيارية للعنصر لدى كل دولة * وزن العنصر
العراق

السعودية

الكويت

2.32×0.25 = 0.58

0.6× -- = 0.15

3.4×-- = 0.85

1

مستوى احلرايت
العامة

2

االستقرار
السياسي وغياب 4.51×-- = 0.94 3.11×-- = 0.68 1.52×0.21 = 0.33
العنف

3

حماربة الفساد

2.74×-- = 0.55 3.69×-- = 0.74 0.89× 0.20= 0.19

4

معدل كفاءة
احلكومة

0.42×0.19=0.08

2.39×-- = 0.45 3.32×-- = 0.63

5

تنفيذ القوانني

0.4× 0.15 = 0.06

3× -- = 0.45

3.07×-- = 0.46

اجملموع

1.24

2.65

3.25

ت

الدول حمل
الدراسة
عناصر القدرة
السياسية

1

القيمة املعيارية للعنصر لدى كل دولة * وزن العنصر
االردن

ايران

تركيا

مستوى احلرايت
العامة

3.1× -- = 0.77

2.77×-- = 0.69 1.4× -- = 0.35

االستقرار السياسي
2
وغياب العنف

3.28×-- = 0.69

2.03×-- = 0.50 2.08×-- = 0.52

3.45×-- = 0.69

2.67×-- = 0.53 1.39×-- = 0.29

3

حماربة الفساد
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4

معدل كفاءة
احلكومة

3.08×-- = 0.58

2.62×-- = 0.50 1.44×-- = 0.27

5

تنفيذ القوانني

3.09×- = 0.463

2.23×-- = 0.35 1.42×-- =0.21

اجملموع

3.19

2.57

1.64

اجلدول من اعداد الباحث ،وفق املؤشرات املوجودة يف التقرير السنوي ل ـ �the world
 2019 wide governance indicatorsواملوجود على املوقع االيت:
/https://info.worldbank.org/governance/wgi
اجلدول ( )3قاعدة البياانت االساسية لعناصر القدرة السياسية
ت

العناصر مستوى احلرايت االستقرار السياسي تنفيذ القوانني معدل كفاءة حماربة الفساد
*
*
*
احلكومة
وغياب العنف
العامة
()0-100
( )0-100
الدولة
()0-100
()0-100
()0-100

1

العراق

21.18

1.43

3.37

2.88

7.21

2

السعودية

5.91

28.57

58.65

50.96

65.87

3

الكويت

30.54

52.38

60.10

35.58

45.19

4

األردن

28.08

31.43

60.58

46.63

60.58

5

ايران

12.81

10.95

25

19.71

15.87

6

تركيا

25.12

10

42.31

39.42

43.75

املصدر * :مت اخذ املؤشرات االتية وهي كل من :مستوى احلرايت العامة ،االستقرار السياسي
وغياب العنف ،معدل كفاءة احلكومة واخريا تنفيذ القوانني من التقرير السنوي ل ـ �the world
 2019 wide governance indicatorsواملوجود على املوقع االيت:
https://info.worldbank.org/governance/wgi/
(صفر هي الدولة االضعف و 100هي الدولة االقوى)
** ابقي املؤشرات مت اخذها من مصادر متعددة.
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احملور الثاين :قياس اإلرادة القومية للعراق ودول اجلوار اجلغرايف
أمكن قياس عنصر اإلرادة القومية من خالل ثالثة عناصر فرعية هي :القيادة السياسية
واألهداف االسرتاتيجية والقاعدة العلمية ،وكل عنصر يتضمن مؤشرات عدة بلغت  15مؤشراً.
وخلص قياس وزن هذا العنصر من خالل املؤشرات اليت جسدته ،اىل الرتتيب التايل لدول
الدراسة الست ،وفق اجلدول (.)4
اجلدول ( )4قياس اإلرادة القومية للدول األطراف
ت

الدولة

1

العراق

وزن القيادة السياسية وزن األهداف االسرتاتيجية وزن القاعدة العلمية

اجملموع

0.94

6.54

1.81

9.29

 2السعودية

3.91

10.13

2.62

16.66

 3الكويت

4.15

12.11

2.93

16.22

4

األردن

4.81

5.57

2.92

13.30

5

إيران

5.48

7.45

2.95

15.88

6

تركيا

7.54

7.21

3.88

18.63

املصدر/https://info.worldbank.org/governance/wgi * :
** مؤشرات البنك الدويل
https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.JRN.ARTC.SC?view=chart

ومن هذه النتيجة يتضح ما أييت:
حتتل تركيا املركز األول بوزن  18.63يف إمجايل وزن عناصر اإلرادة القومية ،تليها السعودية
بوزن  ،16.66مث الكويت يف املركز الثالث بوزن  ،16.22ويف املركز الرابع إيران وبوزن ،15.88
مث االردن يف املركز اخلامس وبوزن  ،13,30وأخرياً العراق يف املركز السادس وبوزن .9.29
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وميكن شرح وحتليل وزن كل عنصر من العناصر الثالثة ومؤشراهتا الفرعية ،وفق ما يوضحه
اجلدول ( )5اخلاص بقياس وزن عناصر اإلرادة القومية ،وذلك على النحو االيت:
عناصر القيادة السياسية:
أمكن قياس عناصر القيادة السياسية من خالل عنصرين فرعيني مها :القدرة على تعبئة املوارد
الذاتية ،ودرجة االستجابة لالحتياجات األساسية للشعب.
وبوزن هذين العنصرين إمجاالً ،جند ما أييت:
احتلت تركيا املركز األول بوزن  ،7.54تليها إيران بوزن  ،5.48ث ـ ــم االردن اثلثاً بوزن
 ،4.81ويف املركز الرابع الكويت بوزن  ،4.15فالسعودية يف املركز اخلامس بوزن  ،3.91ويف
املركز السادس جاء العراق بوزن .0,94
وميكن استعراض وزن العناصر الفرعية للقيادة السياسية ،على النحو االيت:
القدرة على تعبئة املوارد الذاتية
أمكن قياس هذا العنصر من خالل مؤشرين( :مت االعتماد على معلومات البنك الدويل اىل
هذين املؤشرين فيما يتعلق ابلدول الست).10
نسبة اإليرادات اجلارية من الضرائب من الناتج احمللي اإلمجايل.نسبة تكوين راس املال الثابت من الناتج احمللي اإلمجايل.وقد اتضح ما أييت:
احتلت تركيا املركز األول ،بوزن  ،4.44اذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج احمللي ،17.9%وامجايل تكوين راس املال الثابت من الناتج احمللي لعام  2018بلغ  ،30%احتلت
إيران املركز الثاين ،بوزن  ،3.19اذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج احمللي  ،7.4%وامجايل تكوين
راس املال من الناتج احمللي لعام .35%، 2018
10. World Bank group, https://data.albankaldawli.org/indicator
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احتلت االردن املركز الثالث ،بوزن  ،3.08اذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج احمللي ،15%وامجايل تكوين راس املال الثابت من الناتج احمللي لعام .18% ،2018
احتلت السعودية املركز الرابع ،بوزن  ،1.91اذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج احمللي ،3.4%وامجايل تكوين راس املال الثابت لعام .24% ،2018
احتلت الكويت املركز اخلامس ،بوزن  ،1.71اذ بلغت نسبة الضرائب من الناتج احمللي ،1.4وامجايل تكوين راس املال من الناتج احمللي لعام .25%، 2018
احتل العراق املركز السادس واألخري بوزن  ،0.84اذ بلغت نسبة الضرائب من الناتجاحمللي  ،2%وامجايل تكوين راس املال من الناتج احمللي لعام  .13%11 ،2018ينظر اجلدولني
( )5و()6
درجة االستجابة لالحتياجات األساسية للشعب:
أمكن قياس وزن هذا العنصر من خالل مؤشرين ،مها:
متوسط عمر املواطن او (العمر املتوقع).12نصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً.وقد اتضح ما أييت:
احتلت تركيا املركز األول بوزن  ،3.10اذ بلغ متوسط عمر املواطن او (العمر املتوقع)77.4سنة ،ونصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً  3717سعرة.
احتلت الكويت املركز الثاين بوزن  ،2,44اذ بلغ متوسط عمر املواطن او (العمر املتوقع) 75.4سنة ،ونصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً  3348سعرة.
احتلت إيران املركز الثالث بوزن  ،2.29اذ بلغ متوسط عمر املواطن او (العمر11. World Bank group, https://data.albankaldawli.org/indicator
 .12التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2019صندوق النقد العريب ،ص،294
https://www.amf.org.ae/ar/content/jaer2019
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املتوقع) 76.5سنة ،ونصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً  3152سعرة.
احتلت السعودية املركز الرابع بوزن  ،2اذ بلغ متوسط عمر املواطن او (العمر املتوقع) 75سنة ،ونصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً  3263سعرة.
احتلت االردن املركز اخلامس بوزن  ،1.73اذ بلغ متوسط عمر املواطن او (العمراملتوقع) 74.4سنة ،ونصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً  3348سعرة.
احتل العراق املركز السادس واألخري بوزن  ،0.10اذ بلغ متوسط عمر املواطن او (العمراملتوقع)  70.5سنة ،ونصيب الفرد من السعرات احلرارية يومياً  2529سعرة.
 – 2عناصر األهداف االسرتاتيجية:
أمكن قياس عنصر األهداف االسرتاتيجية بثالثة عناصر فرعية:
درجة االعتماد على الذات.درجة الدولة يف جمال التنمية البشرية والفساد.درجة االنكشاف والتبعية.وكل عنصر من هذه العناصر الفرعية الثالثة يضم مؤشرات عدة ،وبوزن هذه العناصر
واملؤشرات إمجاالً ،جند ما أييت:
حتتل السعودية املركز األول بوزن  ،10.13تليها الكويت بوزن  ،9.14فإيران يف املركز
الثالث بوزن  ،7,45مث تركيا يف املركز الرابع بوزن  ،7.21فالعراق يف املركز اخلامس بوزن ،6.54
مث االردن يف املركز السادس بوزن .5.57
وميكن استعراض وزن العناصر الفرعية لألهداف االسرتاتيجية على النحو االيت:
درجة االعتماد على الذات :أمكن قياس هذا العنصر بثالثة مؤشرات ،هي:
نسبة حجم الدين اخلارجي اىل الناتج احمللي اإلمجايل.
صايف امليزان التجاري (الفارق بني الصادرات والواردات).
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نسبة حجم املعوانت األجنبية اىل الناتج احمللي اإلمجايل :مت استبعاد هذا املؤشر ،ألن مجيع
الدول السابقة الذكر غنية وليس لديها اي معوانت أجنبية.
وجرى االعتماد على بياانت التقرير االقتصادي العريب املوحد للمؤشرات السابقة الذكر.
وبقياس هذا العنصر الفرعي من خالل املؤشرين يتضح ما أييت:
احتلت السعودية املركز األول بوزن  ،4.84اذ يبلغ صايف امليزان التجاري ،فائضاً قدره
 157.308مليار دوالر ،13تتسم السعودية ابرتفاع صايف امليزان التجاري بسبب تصدير النفط،
اذ يبلغ حوايل  194,358مليون دوالر عام  ،201814واما نسبة حجم املعوانت اىل الناتج
احمللي اإلمجايل فهي صفر.
احتلت الكويت املركز الثاين بوزن  ،4.10اذ يبلغ صايف امليزان التجاري فائضا قدره 36.090مليار دوالر ،واما نسبة حجم املعوانت اىل الناتج احمللي اإلمجايل فهي صفر.
احتلت إيران املركز الثالث بوزن  ،4.04اذ يبلغ صايف امليزان التجاري فائضا قدره 25.01مليار دوالر ،واما نسبة حجم املعوانت اىل الناتج احمللي اإلمجايل صفر.
احتل العراق املركز الرابع بوزن  3.53تليها تركيا ابملركز اخلامس بوزن  3,02مث األردنابملركز السادس واألخري بوزن .1.58
درجة الدولة يف جمال التنمية البشرية والفساد وفق التقارير الدولية:
أمكن قياس هذا العنصر مبؤشرين:
ترتيب الدولة يف التنمية البشرية.درجة مؤشر الفساد. .13التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2019مصدر سابق ،ص .362وكذلك:
The Observatory of Economic Complexity OEC, https://oec.world/en/profile/
country/irn/
14. Saudi Arabia facts and figures, Organization of the Petroleum Exporting
Countries OPEC, https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/169.htm
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وبقياس هذا العنصر من خالل هذين املؤشرين ،يتضح ما أييت:
احتلت السعودية املركز األول وبوزن  ،2,67وهي حتتل املركز  36على مستوى العامل يفالتنمية البشرية ،15اما درجة مؤشر الفساد فهي تبلغ  ،5316وهي درجة اجيابية وخارج نطاق اخلطر
وفق حساابت املؤشر (.)0-100
احتلت الكويت املركز الثاين بوزن  ،2.02وهي حتتل املركز  75على مستوى العامل يفالتنمية البشرية ،فيما تبلغ درجة مؤشر الفساد .40
احتلت تركيا املركز الثالث بوزن  ،1,96وهي حتتل املركز  59على مستوى العامل يف التنميةالبشرية ،واما ودرجة مؤشر الفساد فهي .39
احتلت االردن املركز الرابع بوزن  ،1,65وهي حتتل املركز  102على مستوى العامل يفالتنمية البشرية ،فيما تبلغ درجة مؤشر الفساد .48
احتلت إيران املركز اخلامس بوزن  ،1,5وهي حتتل املركز  65اعلى مستوى العامل يف التنميةالبشرية ،فيما تبلغ درجة مؤشر الفساد .26
جاء العراق يف املركز السادس بوزن  ،0,65حيث حيتل املركز  120على مستوى العامليف التنمية البشرية ،واما درجة مؤشر الفساد فهي .20
ج – درجة االنكشاف والتبعية:
أمكن حتديد ثالثة مؤشرات لقياس هذا العنصر الفرعي:
نسبة امجايل الصادرات اىل الناتج احمللي االمجايل.17نسبة االستثمارات االجنبية املباشرة من الناتج احمللي االمجايل.18 .15تقرير التنمية البشرية  ،2019برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،األمم املتحدة ،نيويورك،
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_arabic.pdf
16. Transparency international, corruption perceptions index 2011. www.
transparency.org
17. World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS
18. World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/BX.KLT.DINV.
WD.GD.ZS
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نسبة االكتفاء الذايت من احلبوب.19وبقياس هذا العنصر من خالل هذه املؤشرات الثالث يتضح ما أييت:
ان الكويت اقل الدول انكشافا بوزن  ،3.02وحتتل املركز االول ،حيث تبلغ نسبة امجايلالصادرات اىل الناتج احمللي االمجايل  ،56.7%ونسبة االستثمارات االجنبية املباشرة من الناتج
احمللي اإلمجايل  ،% 0.24ان من شأن سياسة االنفتاح االقتصادي يف استقطاب االستثمارات
االجنبية املباشرة واليت تعد مؤشرا حيواي على مدى ثقة املؤسسات الدولية بقوانني التجارة يف الدول
االخرى وافاقها  ،20وحمصول احلبوب كغم للهكتار بلغ .5.65
حتتل السعودية املركز الثاين بوزن  ،2.62حيث تبلغ نسبة إمجايل الصادرات اىل الناتجاحمللي اإلمجايل  ،39.9%ونسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من الناتج احمللي اإلمجايل 0.46
 ،%وحمصول احلبوب كغم للهكتار .5.6
حيتل العراق املركز الثالث وبوزن  2,36حيث تبلغ نسبة إمجايل الصادرات اىل الناتجاحمللي اإلمجايل  ،44%ونسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من الناتج احمللي اإلمجايل ،% 2.3-
وحمصول احلبوب كغم للهكتار بلغ 2.75
حتتل االردن املركز الرابع بوزن  ،2.34حيث تبلغ نسبة إمجايل الصادرات اىل الناتج احمللياإلمجايل  ،35.6%ونسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من الناتج احمللي اإلمجايل ،% 2.2
وحمصول احلبوب كغم للهكتار بلغ . 1.6
احتلت تركيا املركز اخلامس بوزن  ،2.23حيث تبلغ نسبة إمجايل الصادرات إىل الناتجاحمللي اإلمجايل  ،29.5%ونسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من الناتج احمللي اإلمجايل ،0.59%
وحمصول احلبوب كغم للهكتار بلغ .3.25
احتلت إيران املركز السادس واألخري بوزن  ،1.91حيث تبلغ نسبة إمجايل الصادراتاىل الناتج احمللي اإلمجايل  ،24.9%نسبة االستثمارات األجنبية املباشرة من الناتج احمللي اإلمجايل
 ،% 0,21وحمصول احلبوب كغم للهكتار بلغ .2.31
19. World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/AG.YLD.CREL.
KG?view=chart
 .20النظام االمين يف منطقة اخلليج العريب ،مركز االمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية ،االمارات  ،2008،ص262-
.263
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 – 3عناصر حجم القاعدة العلمية كخيار اسرتاتيجي:
أمكن قياس هذا العنصر من خالل عناصر فرعية عدة هي:
نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج احمللي اإلمجايل.نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من إمجايل صادرات السلع.إمجايل عدد األعمال املنشورة يف جماالت البحث العلمي.عدد الباحثني يف جمال البحث العلميوبوزن هذه العناصر ،أتضح ان تركيا حتتل املركز األول وبوزن  ،18.63تليها السعودية
اثنياً بوزن  ،16.66فالكويت اثلثاً بوزن  ،16.22مث جاءت إيران رابعاً بوزن  ،15.88فاألردن
خامساً بوزن  ،13.3وأخرياً ،العراق يف املركز السادس واألخري بوزن .9.29
وميكن استعراض وزن العناصر الفرعية حلجم القاعدة العلمية كما أييت:
أ  -نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من الناتج احمللي اإلمجايل:21
حتتل تركيا املركز األول بوزن  1.24حيث بلغت نسبة اإلنفاق على البحث العلمي لعام ،% 0.96ومت اعتماد املصدر نفسه لباقي الدول.
حتتل السعودية املركز الثاين بوزن  ،1.13حيث تبلغ نسبة اإلنفاق على البحث العلمي.0.82%
احتلت االردن املركز الثالث بوزن  1.05حيث تبلغ نسبة اإلنفاق على البحث العلمي.0.72%
احتلت إيران املركز الرابع بوزن  ،0.67حيث تبلغ نسبة اإلنفاق على البحث العلمي.0.25%
21. World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/GB.XPD.RSDV.
GD.ZS?view=chart
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احتلت الكويت املركز اخلامس بوزن  ،0.53حيث تبلغ نسبة اإلنفاق على البحثالعلمي .0,08%
احتل العراق املركز االخري بوزن  ،0.50حيث تبلغ نسبة االنفاق على البحث العلمي.0.04
ب  -نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من إمجايل صادرات السلع:22
احتلت الكويت املركز األول بوزن  ،1.34حيث تبلغ نسبة الصادرات مرتفعة التقانة منإمجايل صادرات السلع .4%
احتلت كل من األردن وتركيا املركز الثاين بوزن  ،0.74حيث تبلغ نسبة الصادرات مرتفعةالتقانة من إمجايل صادرات السلع .2%
احتلت كل من السعودية وإيران املركزين الرابع واخلامس حيث تبلغ نسبة الصادرات مرتفعةالتقانة من إمجايل صادرات السلع .1%
احتل العراق املركز السادس واألخري اذ بلغت نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من امجايلالصادرات صفر.
ج  -إمجايل عدد األعمال املنشورة يف جماالت البحث العلمي:23
احتلت إيران املركز االول بوزن  ،1.11حيث بلغت األعمال املنشورة سنوايً لعام 2018حوايل 48306عمالً ،24ومن اجلدير ابلذكر ان الدول تطورت يف هذا اجملال وميكن مالحظة ذلك
ايضاً ،من خالل متابعة تقرير اليونسكو لعام .201025
22.World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/TX.VAL.TECH.
CD?view=chart
23. World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/IP.JRN.ARTC.
SC?view=chart
24. World Bank group https://data.albankaldawli.org/indicator
25. UNESCO science report 2010, p500.
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/
prospective-studies/unesco-science-report/unesco-science-report-2010/
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عمالً.

-احتلت تركيا املركز الثاين بوزن  ،0.92حيث بلغت األعمال املنشورة سنوايً 33536

احتلت السعودية املركز الثالث بوزن  ،0,63حيث بلغت األعمال املنشورة سنوايً 10898عمالً.
عمالً.

-احتل العراق املركز الرابع بوزن  ،0.56حيث بلغت األعمال املنشورة سنوايً 6073

احتلت االردن املركز اخلامس بوزن  ،0,52حيث بلغت األعمال املنشورة سنوايً2627عمالً.
احتلت الكويت املركز السادس واألخري بوزن  ،0,50حيث بلغت األعمال املنشورةسنوايً  1004عمالً.
د -عدد الباحثون يف جمال البحث العلمي:26
احتلت تركيا املركز األول بوزن  ،0.98اذ بلغ عدد الباحثون يف جمال البحث والتطوير.1386
.671
.601
.492

احتلت إيران املركز الثاين بوزن  ،0.64اذ بلغ عدد الباحثون يف جمال البحث والتطويراحتلت األردن املركز الثالث بوزن  ،0.61اذ بلغ عدد الباحثون يف جمال البحث والتطوير-احتلت الكويت املركز الرابع بوزن  ،0.56اذ بلغ عدد الباحثون يف جمال البحث والتطوير

26. World Bank data, https://data.albankaldawli.org/indicator/SP.POP.TECH.
RD.P6?view=chart
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.104

-احتل العراق املركز اخلامس بوزن  ،0.38اذ بلغ عدد الباحثون يف جمال البحث والتطوير

احتلت السعودية املركز السادس واألخري بوزن  ،0.33اذ بلغ عدد الباحثون يف جمالالبحث والتطوير صفر ،لعدم متكنا من احلصول على أي معلومات.
اجلدول رقم ( )5قياس وزن عناصر اإلرادة القومية
م

الدول حمل الدراسة
عناصر االرادة القومية

القيمة املعيارية للعنصر لدى كل دولة * وزن العنصر
العراق

السعودية

الكويت

أوال :القيادة السياسية:
1
2

القدرة على تعبئة املوارد
الذاتية
درجة االستجابة
لالحتياجات األساسية
للشعب
اجلملة

م

الدول حمل الدراسة
عناصر االرادة القومية

1.56×0.54= 0.84
0.22×0.46=0.10

0.94

= 3.55×--
1.91

3.17×-=1.71

= 4.35×--
2.00

5.31×-=2.44

3.91

4.15

القيمة املعيارية للعنصر لدى كل دولة * وزن العنصر
األردن

ايران

تركيا

أوال :القيادة السياسية:
1
2

القدرة على تعبئة املوارد
الذاتية
درجة االستجابة
لالحتياجات األساسية
للشعب
اجلملة

= 5.72×--
3.08

5.72×-=3.19

8.23×-=4.44

3.78×-- =1.73

4.98×-=2.29

6.74×-=3.10

4.81

5.48

7.54
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اثنيا  :األهداف اإلسرتاتيجية :
درجة االعتماد على
الذات

1

= 8.83×0.40
3.53

درجة الدولة يف جمال
التنمية البشرية والفساد 1.88×0.35 =0.65
درجة االنكشاف والتبعية
9.44×-- = 2.36

2
3

6.54

اجلملة

= 12.1×--
4.84
7.63×-=2.67
10.52×-=2.62
10.13

=10.27×--
4.10
5.78×-=2.02
12.11×-=3.02
9.14

اثنيا  :األهداف اإلسرتاتيجية :
1
2
3

درجة االعتماد على
الذات

درجة الدولة يف جمال
التنمية البشرية والفساد
درجة االنكشاف والتبعية 9.39×-- =2.34
4.74×-- =1.65

اجلملة
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10.11× --= 3.97×-- =1.58
4.04

5.57

4.29×-=1.50
= 7.66× --
1.91
7.45

7.57×-=3.02
=5.62×--
1.96
8.92×-=2.23
7.21
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اثلثا  :حجم القاعدة العلمية كخيار اسرتاتيجي :
 1نسبة اإلنفاق على البحث 1.68× 0.30=0.50
العلمي من الناتج احمللي
اإلمجايل
1.26× 0.26
 2نسبة الصادرات مرتفعة
=0.37
التقانة من إمجايل صادرات
3
4

السلع

إمجايل عدد األعمال
2.47× 0.23=0.56
املنشورة يف جماالت البحث
العلمي
الباحثون يف جمال البحث
والتطوير

1.83×0.21=0.38

3.87×-=1.13

1.79×-=0.53

2.07×-=0.53

4.48×-=1.34

= 2.74×--
0.63

=2.18×--
0.50

1.6×-=0.33

2.69×-=0.56

اجلملة

1.81

2.62

2.93

اإلمجايل

29.9

16.66

16.22

اثلثا  :حجم القاعدة العلمية كخيار اسرتاتيجي :
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 1نسبة اإلنفاق على البحث 3.51×-- =1.05
العلمي من الناتج احمللي
اإلمجايل
 2نسبة الصادرات مرتفعة 2.87×-- =0.74
3
4

التقانة من إمجايل صادرات
السلع

إمجايل عدد األعمال
املنشورة يف جماالت البحث
العلمي
الباحثون يف جمال البحث
والتطوير

2.28×-- =0.52
2.93×-- =0.61

2.25×-=0.67

4.16×-=1.24

2.07×-=0.53

2.87×-=0.74

4.85×-=1.11

4.02×-=0.92

3.08×-=0.64

4.67×-=0.98

اجلملة

2.92

95.2

3.88

اإلمجايل

13.30

15.88

18.63

اجلدول من اعداد الباحث ،استناداً على بياانت البنك الدويل،
https://data.albankaldawli.org/indicator
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اجلدول رقم ( )6قاعدة البياانت األساسية لعناصر اإلرادة القومية :القيادة السياسية
()1

()2

ت

القدرة على تعبئة املوارد الذاتية

درجة االستجابة لالحتياجات
األساسية للشعب

(أ) نسبة اإليرادات
اجلارية من الضرائب
من الناتج احمللي
اإلمجايل (* )%

(ب) نصيب
(ب) امجايل تكوين (أ) متوسط عمر
رئس املال الثابت من املواطن او العمر الفرد من السعرات
***
احلرارية اليومية
املتوقع**
الناتج احمللي اإلمجايل

1

العراق

2

13

70.5

2529

2

السعودية

3.4

24

75

3263

3

الكويت

1.4

25

75.4

3348

4

األردن

15

18

74.4

3152

5

ايران

7.4

35

76.5

3244

6

تركيا

17.9

30

77.4

3717

املصدرWorld Bank group https://data.albankaldawli.org/indicator * :

** التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2019مصدر سابق.
اجلدول رقم ( )7قاعدة البياانت األساسية لعناصر اإلرادة القومية :األهداف االسرتاتيجية
ت

()1
درجة االعتماد على الذات

العناصر
الدولة

(أ)نسبة حجم الدين
اخلارجي اىل الناتج
احمللي(*)%

(ب)صايف امليزان التجاري
(مليار دوالر)*

(ج)نسبة حجم املعوانت
اىل الناتج احمللي()%

1

العراق

28.1

41.524

1

2

السعودية

0

157.308

0
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3

الكويت

0

36.090

0

4

األردن

75.4

-13.660

6

5

ايران

0

25.01

0

6

تركيا

31.9

-58.9

0.2

ت

()3
درجة االنكشاف والتبعية

()2
العناصر
درجة الدولة يف التنمية البشرية والفساد
الدولة

ترتيب الدولة
يف التنمية
البشرية
**2011

درجة مؤشر
الفساد (1-
***)100

(أ)نسبة إمجايل
الصادرات اىل
الناتج احمللي
(*)%

(ب)نسبة
االستثمارات
األجنبية املباشرة
من الناتج احمللي
(****)%

(ج)
حمصول
احلبوب
كغم
للهكتار

1

العراق

120

20

44

-2.3

2.75

2

السعودية

36

53

39.9

0.46

5.6

3

الكويت

57

40

56.7

0.24

5.65

4

األردن

102

48

35.6

2.2

1.6

5

ايران

65

26

24.9

0.21

2.31

6

تركيا

59

39

29.5

0.59

3.25

املصدر*التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2019ص ،ص.369
** تقرير التنمية البشرية  ،2019برانمج األمم املتحدة اإلمنائي ،األمم املتحدة ،نيويورك،
_http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-
arabic.pdf
Transparency international, corruption perceptions index
*** 2019 www.transparency.org
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اجلدول رقم ( )8قاعدة البياانت األساسية لعناصر اإلرادة القومية :حجم القاعدة العلمية كخيار
اسرتاتيجي
ت العناصر
الدولة
1

العراق

()1

()3

()2

()4

نسبة اإلنفاق على نسبة الصادرات مرتفعة إمجايل عدد األعمال عدد الباحثون
املنشورة يف جماالت يف جمال البحث
التقانة من إمجايل
البحث العلمي من
العلمي
البحث العلمي
الناتج احمللي ( )%صادرات السلع ()%
0.04

0

6073

104

 2السعودية

0.82

1

10898

0

 3الكويت

0.08

4

0401

492

4

األردن

0.72

2

2627

601

5

ايران

0.25

1

48306

671

6

تركيا

0.96

2

33536

1386

املصدر:
World Bank group https://data.albankaldawli.org/indicator
 – 3قياس القدرة الدبلوماسية:
أمكن قياس عنصر القدرة الدبلوماسية من خالل عنصرين فرعيني ،مها:
حجم التمثيل الدبلوماسي للدولة لدى اآلخرين (التمثيل اخلارجي).حجم التمثيل الدبلوماسي للدول األجنبية لدى الدولة (متثيل داخلي).وقد خلص قياس وزن هذا العنصر ،اىل الرتتيب االيت ،وفق اجلدول رقم ()9
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اجلدول رقم ( )9قياس القدرة الدبلوماسية للدول األطراف
ت

اسم الدولة

الوزن

1

العراق

2.76

2

السعودية

3.45

3

الكويت

2.15

4

األردن

1.94

5

ايران

2.40

6

تركيا

4.74

اجلدول من اعداد الباحث

ومن هذه النتيجة يتضح ،ان تركيا حتتل املركز األول بوزن  ،4.74تليها السعودية ابملركز
الثاين بوزن  ،3.45فالعراق اثلثا بوزن  ،2.76مث إيران رابعا بوزن  ،2.40وجاءت الكويت يف
املركز اخلامس بوزن  ،2.15مث االردن يف املركز السادس واألخري وبوزن .1.94
وفيما يلي استعراض لوزن العناصر الفرعية للقدرة الدبلوماسية ،كما يلي:
أ – التمثيل اخلارجي للدولة:
احتلت تركيا املركز األول بوزن  ،2.32حيث لديها  293سفارة يف اخلارج ،27وحتتل
السعودية املركز الثاين بوزن  ،1.88حيث لديها  183سفارة يف اخلارج ،28مث إيران اثلثاً بوزن
 ،1,23حيث لديها  101سفارة يف اخلارج  ، 29فالكويت رابعاً بوزن  ،1,22حيث لديها 100
سفارة يف اخلارج  ،30واحتل العراق املركز اخلامس بوزن  ،1.11حيث يبلغ عدد السفارات يف
27. Ministry of Foreign affairs, Republic of Turkey, http://www.mfa.gov.tr/
default.en.mfa
 .28املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية السعوديةwww.mofa.gov.sa ،
29. Ministry of Foreign Affairs - Islamic Republic of Iran, https://en.mfa.gov.ir/
، https://www.mofa.gov.kw/ar/املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية الكويتية 30.
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اخلارج  ،31 86فاألردن يف املركز السادس واألخري بوزن  ،0,89حيث لديها  58سفارة فقط يف اخلارج .32ينظ
ب – التمثيل األجنيب لدى الدولة (التمثيل الداخلي):
بوزن هذا العنصر ،يتضح االيت:33
-حتتل تركيا املركز األول بوزن  ،2,42حيث يبلغ عدد البعثات األجنبية الدبلوماسية .209

حيتل العراق املركز الثاين بوزن  ،1.65حيث يبلغ عدد البعثات االجنبية الدبلوماسية  137بعثة وقنص-حتتل السعودية املركز الثالث بوزن  ،1,57حيث يبلغ عدد البعثات األجنبية الدبلوماسية  129بعثة

-حتتل إيران املركز الرابع بوزن  ،1,17حيث يبلغ عدد البعثات األجنبية الدبلوماسية  91بعثة وقنصلية

حتتل االردن املركز اخلامس بوزن  ،1.05حيث يبلغ عدد البعثات األجنبية الدبلوماسية  80بعثة وقناحتلت الكويت املركز السادس واألخري بوزن  ،0.93حيث يبلغ عدد البعثات األجنبية الدبلوماسيةويالحظ مما سبق ،ما أييت:
فيما حتتل تركيا املركز األول يف حجم التمثيل اخلارجي ،تليها السعودية يف املركز الثاين ،جند ان تركياالتمثيل األجنيب ،جاء العراق ابملركز الثاين يف عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات الداخلية للدولة ،فيما احتل
الدبلوماسية والقنصليات اخلارجية للدولة.

 .31املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية العراقية/https://www.mofa.gov.iq ،
 .32املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية األردنيةhttps://bit.ly/2RqHD8S ،
dex, 2019 country ranking, Lowy institute, https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/
وابقي املؤشرات مت اخذها من مواقع وزارة اخلارجية للدول املعنية ابلدراسة.
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اجلدول رقم ( )10قياس وزن عناصر القدرة الدبلوماسية
ت

الدول حمل الدراسة
عناصر القدرة
الدبلوماسية

القيمة املعيارية للعنصر لدى كل دولة * وزن العنصر
العراق

السعودية

الكويت

حجم التمثيل
الدبلوماسي للدولة
2.45× -- = 1.22 3,76× -- = 1.88 2,23*0,501=1.11
1
لدى اآلخرين (متثيل
خارجي)
حجم التمثيل
 2الدبلوماسي األجنيب 1.88× -- = 0.93 3.15× -- = 1.57 3.32*0,499=1.65
للدولة (متثيل داخلي)
اإلمجايل
ت

2.76

3.45

2.15

الدول حمل الدراسة
عناصر القدرة
الدبلوماسية

األردن

ايران

تركيا

حجم التمثيل
الدبلوماسي للدولة
4.65× -- = 2.32 2.47× -- = 1.23 1.78× -- = 0.89
1
لدى اآلخرين (متثيل
خارجي)
حجم التمثيل
 2الدبلوماسي األجنيب 4.85×-- = 2.42 2.35× -- = 1.17 2.12× -- = 1.05
للدولة (متثيل داخلي)
اإلمجايل

1.94

2.40

اجلدول من اعداد الباحث
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اجلدول رقم ( )11قاعدة البياانت األساسية لعنصر القدرة الدبلوماسية
ت

الدولة

عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات
اخلارجية للدولة

عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات
الداخلية للدولة

1

العراق

86

137

2

السعودية

183

129

3

الكويت

100

69

4

األردن

58

80

5

ايران

101

91

6

تركيا

293

209

اجلدول من اعداد الباحث ،واملعلومات مأخوذة من املوقع
Global diplomacy index, 2019 country ranking, Lowy institute,
https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/country_rank.html

وابقي املؤشرات مت اخذها من مواقع وزارة اخلارجية للدول املعنية ابلدراسة
اجلدول رقم ( )12الرتتيب النهائي للدول األطراف
ت
1
2
3
4
5
6

الدولة
العراق
السعودية
الكويت
األردن
ايران
تركيا

القدرة السياسية
1.24
2.65
3.25
3.19
1.64
2.57

اإلرادة القومية القدرة الدبلوماسية
2.76
9.29
3.45
16.66
2.15
16.22
1.94
13.30
2.40
15.88
4.74
18.63

اإلمجايل
13.29
22.76
21.62
18.43
19.92
25.94

اجلدول من اعداد الباحث
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اخلامتة واالستنتاجات
وعليه ،ونظراً ألمهية العوامل املعنوية يف قياس قوة الدول بصورة عامة ،وللعراق والدول
اجملاورة له خباصة ،فان النتائج اليت توصلت هلا الدراسة تشري بشكل واضح ،اىل ان صانع القرار
السياسي واالقتصادي يف العراق حباجة اىل إعادة نظر يف االسرتاتيجيات اليت ينتهجها يف العديد
من اجملاالت ،ال سيما يف القدرة السياسية ،واليت احتل فيها املرتبة األخرية من بني الدول اجملاورة له.
اذ ان جتاوز بعض اإلخفاقات يف جماالت مستوايت احلرايت العامة واالستقرار السياسي
وغياب العنف وحماربة الفساد وكفاءة احلكومة واخرياً تنفيذ القوانني ،وان الكثري من مفاصل العمل
السياسي والتنظيمي حباجة اىل إعادة نظر ،وهذا ما يتطلب تعاوانً عايل املستوى بني خمتلف
املؤسسات املعنية هبذه القضااي ،لغرض تشخيص اخللل ونقاط الضعف مث وضع اسرتاتيجيات
واقعية لتجاوزها.
وفيما يتعلق مبؤشرات االرادة القومية ،فان العراق كذلك احتل املركز األخري ،فيما احتلت
تركيا املركز األول ،اذ مت قياس اإلرادة القومية من خالل ثالثة عناصر فرعية ،هي :القيادة السياسية
واألهداف االسرتاتيجية والقاعدة العلمية ،وكل عنصر يتضمن مؤشرات عدة بلغت  15مؤشراً،
وخلص قياس وزن هذا العنصر من خالل املؤشرات اليت جسدته.
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ملحق رقم ( )1الوزن النسيب للمؤشرات (وقد مت االعتماد على هذه املؤشرات من خالل
اخذ راي اخلرباء من اساتذة العلوم السياسية واساتذة االقتصاد والعسكريون واخلرباء واملهتمون)
العوامل والعناصر واملؤشرات
عناصر العوامل املعنوية

الوزن النسيب
1

اوال :القدرات السياسية (املؤشرات)
1 .مستوى احلرايت العامة

0,25

2 .االستقرار السياسي وغياب العنف

0,21

 3 .نسبة املشاركة السياسية يف انتخاابت الربملان

0,20

4 .معدل كفاءة احلكومة

0,19

5 .تنفيذ القوانني

0,15

اثنيا :االرادة القومية :العناصر الفرعية

1

1 .القيادة السياسية وحتقيق املصاحل القومية

0,44

2 .االهداف االسرتاتيجية

0,29

3 .حجم القاعدة العلمية كخيار اسرتاتيجي

0,27

 – 1القيادة السياسية (املؤشرات)

1

1 .القدرة على تعبئة املوارد الذاتية لصاحل اجملتمع

0,45

2 .درجة االستجابة لالحتياجات االساسية للشعب

0,46

 – 2االهداف االسرتاتيجية (املؤشرات)

1

1 .درجة االعتماد على الذات

0,40

2 .درجة الدولة يف جمايل التنمية البشرية والفساد وفق التقارير الدولية

0,35

3 .درجة االنكشاف والتبعية

0,25
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 – 3حجم القاعدة العلمية كخيار اسرتاتيجي (املؤشرات)
1 .نسبة االنفاق على البحث العلمي من الناتج احمللي

0,30

2 .نسبة الصادرات مرتفعة التقانة من امجايل صادرات السلع

0,26

3 .امجايل عدد االعمال املنشورة يف جماالت البحث العلمي

0,23

4 .عدد العاملني واملهندسني لكل مليون من السكان

0,21

اثلثا :القدرة الدبلوماسية (املؤشرات)

36

1

1

1 .حجم التمثيل الدبلوماسي للدولة لدى االخرين (متثيل خارجي)

0,501

 2 .حجم التمثيل الدبلوماسي للدول االخرى لدى الدولة (متثيل داخلي)

0،499

