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العراق يف مؤشر القوة العسكري العاملي 2022

قدَّمت )GlobalFirepower GFP( عرضاً حتليلياً فريداً للبياانت املتعلقة بـ )140( 
قوة عسكرية حديثة منذ عام 2006، إذ يعتمد تصنيف GFP على القدرة احملتملة لكل دولة 

على شن احلرب عرب الرب والبحر واجلو ابلوسائل التقليدية)1(. 

يستخدم املؤشر عاماًل فردايً لتحديد الدرجة لدولة معينة مع فئات ترتاوح بي أرقام األسلحة 
وتنوُّع األسلحة واملوارد الطبيعية، والصناعات املتاحة، والقوى العاملة، واالستقرار املايل، والقدرة 
اللوجستية واجلغرافيا لتحديد الرتتيب، التصنيف )0.000( هو الدرجة املثالية، واليت تُعدُّ غري قابلة 

للتحقيق)2(.

موقع الدول يف املؤشر:

متتلك الصي -مع وجود حوايل مليوين فرد عسكري نشط يف قواهتا املسلحة- أفضل قوة 
بشرية يف جيشها، وفقاً ملؤشر Global Firepower ابتداًء من كانون الثاين 2022، ومتتلك 
اهلند اثين أعلى قوة بشرية يف قوهتا املسلحة مع )1.45( مليون تليها الوالايت املتحدة األمريكية 

بـ)1.4( مليون فرد عسكري، ومع ذلك فإنَّ القوة البشرية وحدها ال حتدِّد قوة اجليش)3(.

املرتبةالدولةالدرجة

1الوالايت املتحدة األمريكية0.0453
2روسيا0.0501
3الصي0.0511

 1- https://www.globalfirepower.com/.
2 - https://www.cnbctv18.com/photos/news/most-powerful-militaries-in-2022-us-
dominates-the-world-china-is-3rd-find-out-where-india-ranks-12159362.htm.
3 - https://www.cnbctv18.com/photos/news/most-powerful-militaries-in-2022-us-
dominates-the-world-china-is-3rd-find-out-where-india-ranks-12159362.htm.

العراق في مؤشر القوة العسكري العالمي 2022
د.باسم علي خريسان *

* أستاذ يف كلية العلوم السياسية- جامعة بغداد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املرتبةالدولةالدرجة

4اهلند0.079
5الياابن0.1195
6كوراي اجلنوبية0.1261
7فرنسا0.1283
8بريطانيا0.1382
9ابكستان0.1572
10برازيل0.1695
11إيطاليا0.1801
12مصر0.1869
13تركيا0.1961
14إيران0.2104
15إندونيسيا0.2251
16أملانيا0.2322
17أسرتاليا0.2377
18إسرائيل0.2621
19إسبانيا0.2901
20السعودية0.2966
21اتيوان0.3215

22أوكرانيا0.3266
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العراق يف مؤشر القوة العسكري العاملي 2022

املرتبةالدولةالدرجة

23كندا0.3601
24بولندا0.4179
25السويد0.4231
26جنوب افريقيا0.4276
27اليوانن0.4506
28فيتنام0.4521
29اتيلند0.4581
30كوراي الشمالية0.4621
31اجلزائر0.4724
32سويسرا0.5015
33النرويج0.5455
34العراق0.5597
35نيجراي0.5745
36اإلمارات العربية0.5859
37هولندا0.5937
38رومانيا0.5938
39ميامنار0.5972
40األرجنتي0.6091
41تشيك0.6161
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املرتبةالدولةالدرجة

42سنغافورة0.6253
43مكسيك0.6423
44كولومبيا0.6438
45فيتنام0.6664
46بنغالديش0.6851
47سوراي0.6953
48ماليزاي0.7091
49الربتغال0.7091
50بريو0.7453
51الفلبي0.8076
52بالروسيا0.8124
53شيلي0.8159
54أوزبكستان0.8272
55املغرب0.8573
56هنغاراي0.8633
57الدمنارك0.8677
58النمسا0.8924
59فلندا0.9019
60سلوفاكيا0.9617
61صربيا0.9923
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العراق يف مؤشر القوة العسكري العاملي 2022

املرتبةالدولةالدرجة

62كرواتيا0.9962
63أذربيجيان1.0251
64كازخستان1.0615
65إثيوبيا1.0798
66أنغوال1.0931
67بلغاراي1.1071
68األكوادور1.1235
69بلجيكا1.1451
70كواب1.2246

71الكويت1.2988
72ليبيا1.3265
73السودان1.3382
74تونس1.3664
75األردن1.3989
76مجهورية الكونغو الدميقراطية1.4171
77قطر1.4429
78عمان14452
79سريالنكا1.4729
80اليمن1.4754
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املرتبةالدولةالدرجة

81كينيا1.5252
82بوليفيا1.5708
83تركمنستان1.6728
84نيوزلندا1.6836
85لتوانيا1.7083
86سلوفينيا1.9486
87تشاد1.9638
88جورجيا2.0014
89زامبيا2.1966
90قرغيزستان2.2011
91غواتيماال2.2421
92أوغندا2.2436
93زمبابوي2.2498
94التفيا2.2758
95غاان2.3098
96إيرلندا2.3147
97أرمينيا2.3169
98البحرين2.3269
99مايل2.3829
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العراق يف مؤشر القوة العسكري العاملي 2022

املرتبةالدولةالدرجة

100كمبوداي2.3944
101منغوليا2.4318
102أورغواي2.4526
103دولة جنوب السودان2.5072
104كامريون2.5771
105مولدوفا2.5799
106النيجر2.5998
107بوتسواان2.6008
108إستونيا2.6527
109هندوراس2.6558
110البارغواي2.6873
111طاجكستان2.7163
112ساحل العاج2.7392
113تنزانيا2.8437
114لبنان2.8681
115ألبانيا3.0023
116موزنبيق3.1746
117مجهورية الكونغو3.1759
118أفغانستان3.3736
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

املرتبةالدولةالدرجة

119نيبال3.4016
120مجهورية الدومنيكان3.5349
121الوس3.6906
122نيكاراغوا3.7337
123البوسنة واهلرسك4.0288
124أرترياي4.1541
125موريتانيا4.3067
126انميبيا4.3496
127السلفادور4.3558
128مدغشقر4.4351
129بوركينافاسو4.7216
130الغابون4.7871
131اجلبل األسود4.8015
132بنما5.0255
133مجهورية إفريقيا الوسطى5.2184
134مقدونيا الشمالية5.7275
135سورينام7.4234
136سرياليون7.5206

137ليبرياي8.5213
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العراق يف مؤشر القوة العسكري العاملي 2022

املرتبةالدولةالدرجة

138الصومال11.8854
139كوسوفو13.9136
140بواتن35.8958

اثنياً: موقع العراق يف املؤشر

احتلَّ العراق املرتبة )34( من )140( دولة، وعلى درجة ))0.5597، وهو موقع متقدِّم 
راً عن أهم ثالث دول حميطة به، وهي كلٌّ من تركيا اليت احتلت املوقع )13(  لكنَّه ما يزال متأخِّ
بدرجة )0.1961( وإيران اليت احتلت املوقع )14( بدرجة )0.2104( والسعودية اليت احتلت 
يُرجَّح لصاحل هذه  املنطقة  القوى يف  الذي جيعل توازن  املوقع )20( بدرجة )0.2966( األمر 

الدول على حساب العراق.

التوصيات:

االستمرار بتطوير قدرات العراق العسكرية ابلصورة اليت تساهم يف حتقيق األمن واالستقرار فيه.. 1

العمل على بناء قوة عسكرية تكون على األقل موازية لكلٍّ من إيران وتركيا واململكة العربية . 2
السعودية.

االهتمام بتطوير قدرات اجليش النوعية اهتماماً موازايً للقدرات الكمية.. 3

اعتماد العلوم العسكرية واألكادميية احلديثة يف إدارة املؤسسة العسكرية.. 4

العمل على تطوير قدرات اجليش السيربانية ليكون قادراً على مواجهة التهديدات السيربانية يف . 5
املستقبل.

ال بد من أن تكون للعراق عقيدة ردع واضحة، إذ بدأت تركيا تتجه حنو الطريان املسريَّ بوصفه . 6
قوة ردع، وتركِّز إيران على قدراهتا الصاروخية، وتركِّز اململكة العربيَّة السعودية على القوة اجلوية، 
، ممَّا  ويشهد العراق كثافًة يف قدرات احلروب التقليدية، مع ضعف القوة اجلوية والطريان املسريَّ
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

يوجب أن خيتار العراق تطوير قدراته يف مستوايت ِعدَّة توازي الردع احمليط به، وأن يُركَّز تركيزاً 
. خاصاً على القوة اجلوية، والطريان املسريَّ

بي . 7 الصالحيات  وتنازع  العسكرية،  والسيطرة  الضبط  مركز  تشتُّت  من  دائماً  العراق  يعاين 
قيادات العمليات والوزارات األمنية، وقيادة العمليات املشرتكة، مبا يوجب تفعيل مكتب القائد 
العام للقوات املسلحة، والعودة اىل نظام الفيالق العسكرية ذي التاريخ العريق يف اجليش العراقي.


