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مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق 2017
دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي



م.م حسني علي عران اجلبوري

تأريخ التقديم2020/1/7 :



تأريخ القبول2020/2/9 :

المقدمة :

تشكل المتغيرات االقتصادية الركن أالرتكازي في قوة الدولة ,وتعد مؤشررات اددا

االقتصادي لعام  2017كحجم الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفررد مؤشر اور واارحاو
لقوة الدولة االقتصادية ,كما تعتمد القوة االقتصادية للدولة على قدرتها في مجراالت اإلنترا

والترري تع ررر فرري مجملهررا عررن مرردت تقرردم الدولررة وتحقي ر الرفا يررة لشررع ها ,الن نررا القرروة

السياس ررية دي ررة دول ررة يعتم ررد عل ررى أس ررا

اقتص ررادي يعكر ر

م رردت ق رروة الدول ررة فرري محيطه ررا

اإلقليمي والدولي.

أهمية البحث :
جررا ت أ ميررة ال ح ر

مررن خ ر ل د ارسررة موارروة قرروة الع ر ار االقتصررادية غيررة

تحدي ررد عناص ررر الق رروة والا ررعا ف رري مؤشر ررات اددا االقتص ررادي للعر ر ار  ,إذ تش رركل الق رروة
االقتصادية حجر الزاوية في نا قوة الع ار طالمرا أن القروة االقتصرادية تمثرل أ رم عناصرر
القوة ط قا لمنهج تحليل القوة في الجغرافية السياسية .
هدف البحث  :ي

عد مواوة القوة من المواايع المهمة في الجغرافية السياسية والع قرات الدوليرة,

ولهررذا يهرردا ال حر

إلررى تحديررد مفررا يم القرروة ثررم تحديررد مفهرروم القرروة االقتصررادية وعناصررر ا

غي ررة الوق رروا عل ررى ط يع ررة مؤشر ررات اددا االقتص ررادي للعر ر ار متخ ررذا م ررن عر ر

 مديرية تربية نينوى /وزارة التربية .
 قسم الجغرافيا  /كلية التربية اإلنسانية /جامعة الموصل.
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مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري

العر يررة كد ررداا للمقارنررة مررن اجررل الوصررول إلررى نتررا ج دقيقررة تع ررر عررن مكررامن الاررعا
والقوة في مؤشرات اددا االقتصادي للع ار .

مشكلة البحث :

يت روأ موارروة القرروة المرت ررة ادولررى ررين المشررك ت الترري تسررتح ال حر
م ررن ادنم رراط السياس ررية ,وعلي ررت ت ررتلخة مش رركلة ال حر ر

دي نمررط

ف رري التس رراؤل ادت رري كي ررا تس ررا م

مسررا مة القرروة االقتصررادية فرري تقرردير قرروة للع ر ار ومررا رري أ ررم عناصررر القرروة فرري مؤش ررات
اددا االقتصررادي للع ر ار  ,فرري محاولررة لواررع أو تحديررد ع ر
تغييرات ايجا ية ط قا لمنظور الجغرافية السياسية .

الخيررارات الكفيلررة حرردا

الفرض العلمي :
ان ال ح ر

ينطل ر مررن فراررية أساسررية مفاد ررا ,نرران عناصررر قرروة فرري ط يعررة

مؤشرات اددا االقتصادي للع ار والتي تسهم شكل ك ير في تقدير قوة الدولة .

منهج البحث :
ال حر

م ررن الج رردير ال ررذكر إن م ررنهج تحلي ررل الق رروة ررو الم ررنهج المت ررع ف رري د ارس ررة ررذا

مررن خر ل تحليررل عناصررر القرروة االقتصررادية متخررذا مررن مؤشررات اددا االقتصررادي

أسررلو ا للقيررا  ,وتشرركل ال يانررات المتاحررة فرري ادمررم المتحرردة المتمثلررة رالتقرير االقتصررادي

العر رري الموحررد لعررام  ,2018وكتيررا اإلحصررا ات العالميررة لعررام  ,2017العمررود الفقررري,

فا عن المصادر المكت ية التي مثلت المدخ ت الر يسة لل ح

هيكلية البحث :

غية الوصول إلى دا ال ح

والتحق

.

من فراياتت فقد قسم على ث ثة

مسارات تمثل ادول في تحديد مفهوم القوة في الجغرافية السياسية ,في حين تطر الثاني
إلى مفهوم القوة االقتصادية وعناصر ا ,إما الثال

المؤثرة في قوة الع ار

فقد ناقش مؤشرات اددا االقتصادي

ومنها الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط نصيا الفرد من الناتج

المحلي اإلجمالي ونس ة التاخم والميزان التجاري ونصيا الفرد من الطاقة الكهر ا ية
والقوت العاملة في الزراعة ونس ة ادرااي الزراعية .
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أوال – القوة االقتصادية وابعادها السياسية :
يعررد موارروة القرروة مررن الموارروعات الترري ا ررتم هررا الفكررر السياسرري منررذ زمررن عيررد ,ففرري

الفكر اإلغريقي كان ينظر إلى قوة الدولرة إلرى أنهرا ع قرة رين السياسرة الداخليرة والخارجيرة
وان اختيار حكم معرين قرد يقرود إلرى قروة الدولرة فري ال حرار ,فقرد ا رتم أف طرون ال حر

فري

المواقررع الجغرافيررة للمدينررة وان أفاررل موقررع ررو الررذي ال يشرررا علررى السرراحل س ر ا مررا

تجل ررت التجررارة الخارجيررة مررن مفاسررد ,أمررا أرسررطو فانررت يررر ط ررين قرروة الدولررة واتحاد را و ررين

قيامهررا وظيفتهررا السررعي إلررى كفالررة حيرراة رغيرردة ال لمجرررد الحفرراظ علررى الحيرراة فحسررا(.)1
فهي مسالة مهمة للسياسري كد ميرة النقرود ل قتصرادي وقرد حراول كثيرر مرن الكتراا تشركيل

نظريرة سياسررية أو تفسررير للع قررات علرى أسررا

مفهرروم القرروة( .)2و نران إجمرراة ررين مفكررري

الجغرافية السياسية على إن مصادر أو أشكال القوة ثر

و ري العوامرل الط يعيرة والعوامرل

ال ش ررية والعوامررل االقتصررادية ويارريا يخرررون إليهررا العامررل السياسرري والعسرركري والعامررل
النفسي ,ولهذا تعد قروة الدولرة حجرر الزاويرة فري تحديرد أ عراد الردور الرذي تؤديرت علرى مسرر
الحيرراة السياسررية الدوليررة ,ولع رل مررن الموارروعية أن نشررير إلررى ع ر

التعرراريا الخاصررة

مفهوم القوة ,فقد عرفها جونز  jonesدنهرا المسرا مة فري صرنع القر اررات وعرفهرا كرل مرن

ميكافيللي و و ز ومور غنثوه على أنها الوسيلة والغاية النها يرة التري تعمرل الدولرة للوصرول
إليه ررا ف رري مج ررال ع قات ررت الخارجي ررة ويع رررا ساس ررنكر الق رروة عل ررى أنه ررا ق رردرة الش ررعا عل ررى

استخدام موارده الماديرة وغيرر الماديرة مرا يمكنرت مرن التردثير علرى سرلون الشرعوا ادخررت.
أما د ليت فقد قصد القوة التنظريم ويعنري رت الكيفيرة أو الطريقرة التري تت عهرا الدولرة للوصرول
إلررى رردا معررين أو نهايررة مرسررومة .ف ر غ ار ررة إذا لمررن ينظررر إلررى القرروة علررى أنهررا القرروة

العسكرية حي

التعداد والتع ة دنها الحاكم الحاسم الذي حردد مصرير الدولرة ع رر التراري ,

إال انت حاليا يختلا كثي ار عن ذا المفهوم الن القوة العسكرية لم تعد تشكل الحكرم الفيصرل

في حياة الدول ومصير ا(.)3

فللقرروة عناصررر ماديررة ومعنويررة عديرردة الجوانررا والوجرروه( .)4ويعررد مودلسرركي أفاررل

مررن تنرراول مفهرروم القرروة الررذي عرررا القرروة دنهررا قا ليررة الدولررة فرري اسررتخدام الوسررا ل المترروفرة

لررديها مررن اجررل الحصررول علررى سررلون ترغررا فرري إن تت عررت الدولررة ادخرررت( .)5ينمررا يرررت
فيرري

إن مفهرروم القرروة يشررير إلررى القرردرة والترردثير فرري اوخررين وقررت السررلم والحرررا ومررن ثررم
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مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري

أن الق رروة والنف رروذ مترادف رران ,أم ررا سر ر يكمان في رررت إن الق رروة للدول ررة رري المق رردرة عل ررى كس ررا

الحرررا( .)6ومررن خ ر ل االسررتع ار

لكررل ررذه التعريفررات للقرروة كمفهرروم يمكررن القررول إن قرروة

الدولة ي قدرة الدولة علرى مواجهرة أالزمرات التري تواجههرا مرن خر ل تروفير كافرة موارد را

لسكانها في محاول إل راز الجانا االيجا ي الذي يخردم الدولرة فري مواجهرة أعردا ها خارجيرا
وتحقي الرفا ية لسكانها .

و تعني القوة االقتصادية نس ة عالية من االكتفا الذاتي فا

عن قوة وقدرة

الدولة على تقديم المساعدات المادية والمعنوية دصدقا ها عندما تكون الحاجة لذلن,

و ع ارة أخرت فان القوة االقتصادية تع ر عن القا لية في إدامة االقتصاد القومي الداخل

في السلم والحرا على حد سوا  ,و ي من أ م أشكال القوة ( .)8وعليت فان الع قة ين
الثروة والقوة مؤكدة مع أن الثروة في حد ذاتها ال تعني القوة ,فالقوة تركيا متعدد الجوانا

يشمل ال شر والموارد ويتم التفاعل ينهما فتنه

عملية اإلنتا وتتصاعد أثار ا التنمية

ويترتا على ذلن نيان اجتماعي كامل لت قيمة وقواعده ومؤسساتت وأدواتت المع رة عن

النفوذ القوة أو الهي ة الكافية ,ولكن المشك ت االقتصادية تحد

نتيجة الت اعد ين الثروة

والقوة وتلن ظ ا رة مستقلة صعود أو سقوط اإلم راطوريات ثم يجي وقت تص ح فيت

التكاليا اك ر من المزايا وت دأ عملية االنكماش في الثروة وتظل القوة موجودة حكم

دواعي االستمرار إلى زمان تتوقا فيت مدتت على العجز عن السيطرة عن االستنزاا او
ظهور قوة منافسة أخرت و ذه القوة تمد الدولة مقومات ال قا من الزراعة او الصناعة
إلش اة السو المحلي والتصدير إلى الخار ما يؤمن العم ت الصع ة وتحقي ادمن
الغذا ي في حالة الحصار والحروا التي قد يطول أمد ا.

ثانيا – مؤشرات األداء االقتصادي المؤثرة في قوة العراق
 – 1الناتج المحلي اإلجمالي

ررو مؤشررر اقتصررادي يع ررر عررن القيمررة الماررافة إلجمررالي السررلع والخرردمات المنتجررة داخررل

حدود الوحردة السياسرية ,وكلمرا زاد حجرم النراتج المحلري اإلجمرالي زادت قروة الدولرة و رو فري
الع ار  172مليار دوالر وحصل الع ار فيت على  2نقطة وعند المقارنة مرع الردول العر يرة
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ادخ رررت نج ررد ن رران ت رراين ف رري الن رراتج المحل رري اإلجم ررالي ف رري الس ررعودية واإلم ررارات والت رري
حصلت على المرت ة ادولى و وزن تقديري  3,5نقطة ,مما يجعلها تتساوت في ميزان القروة
ا ررمن ررذا المؤش ررر ,ف رري ح ررين ج ررا ت ادردن ولي ي ررا ف رري المرت ررة ادخير ررة ا ررمن المؤش ررر
و رروزن تقررديري  0,5نقطررة لكر الرردولتين ,ينظررر الجرردول ( )1النرراتج المحلرري اإلجمررالي فرري
الدول العر ية عام .2017

الع ار و ع

الجدول ( )1الناتج المحلي اإلجمالي للع ار و ع

الدول العر ية المختارة 2017

الدولة

الناتج المحلي اإلجمالي  /مليار دوالر

الوزن

الع ار

172

2

مصر

269

3

السعودية

644

3,5

المغرا

103

1,5

الجز ر
ا

159

2

ادردن

38

0,5

اإلمارات

348

3,5

ل نان

50

1

لي يا

33

0,5

المصدر  /من عمل ال احثين االعتماد على  :جامعرة الردول العر يرة ويخررون ,التقريرر االقتصرادي العر ري

الموحد ,نيويورن ,2018 ,الملح اإلحصا ي . 4/2

الشكل ( )1الناتج المحلي اإلجمالي في الع ار و ع
* مليون دوالر
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الدول العر ية المختارة 2017

مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري

االعتماد على يانات الجدول .1

 -2متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
و مؤشر اقتصرادي يقري

درجرة التنميرة االقتصرادية للوحردة السياسرية أو اإلقلريم السياسري,

مررن خ ر ل قسررمة قيمررة النرراتج المحلرري اإلجمررالي عل رى عرردد سرركان الوحرردة السياسررية وأثر ررا
اجتماعي ررا ,وذل ررن ل ي رران مس ررتوت الرف رراه االجتم رراعي واالقتص ررادي لس رركان الوح رردة السياس ررية,
وكلما ارتفع نصيا الفرد من الناتج المحلري اإلجمرالي فانرت يعطري مؤشرر علرى قروة اقتصراد
الدولة وتزداد قوة الفرد الش ار ية وتزداد القدرة على االدخار أيارا ,وقرد لرم متوسرط نصريا
الفرررد الع ارقرري مررن النرراتج المحلرري اإلجمررالي  4590دوالر عررام  , 2017فرري حررين يت رراين
نصرريا الفرررد مررن النرراتج المحلرري اإلجمررالي فرري دول الرروطن العر رري ادخرررت ,فقررد حصررل
العر ر ار عل ررى  2,5نقط ررة ف رري ح ررين ل ررم نص رريا الف رررد م ررن الن رراتج المحل رري اإلجم ررالي ف رري
الس ررعودية  20710دوالر للف رررد الواح ررد وحص ررلت ف رري ال رروزن التق ررديري للمؤش ررر عل ررى 3,5
نقاط والتي تعد من المؤشرات المهمرة التري تع رر عرن القروة االقتصرادية فري السرعودية ,فيمرا
وصررل نصرريا الفرررد فرري اإلمررارات إلررى  40438دوالر للفرررد وقررد حصررلت علررى  3,5نقرراط
ط قررا لمؤشررر الرروزن التقررديري ,يررد إن الفرررد الل نراني حصررل علررى  8571دوالر لررنف
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وحصلت على  3,5نقاط وتعد ذه الدول أقوت اقتصراديا مرن العر ار ط قرا لمؤشرر نصريا
الفرررد مررن النرراتج المحلرري اإلجمررالي المؤشررر ,فرري حررين لررم نصرريا الفرررد فرري مصررر 3452
دوالر وفرري المغرررا لررم نصرريا الفرررد  2919دوالر ,ينظررر الجرردول ( )2متوسررط نصرريا
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الع ار و ع

الدول العر ية عام . 2017

الجدول ( )2متوسط نصيا الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الع ار و ع

الدول العر ية عام 2017

الدولة

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي /

الوزن

الع ار

4590

2,5

مصر

3452

1,5

السعودية

20710

3,5

المغرا

2919

1,5

الج از ر

4154

2

ادردن

4940

2,5

اإلمارات

40438

3,5

ل نان

8571

3,5

لي يا

5488

2,5

دوالر

المصرردر  /م ررن عم ررل ال رراحثين االعتم رراد عل ررى .كتيررا اإلحص ررا ات العالمي ررة ,ادمررم المتح رردة ,نيوي ررورن,

. 2017

الشكل ( )2متوسط نصيا الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الع ار و ع
 *2017دوالر
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الدول العر ية عام

مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري

االعتماد على يانات الجدول .2

 - 3نسبة التضخم

يعرا التاخم دنت الزيادة المطردة في ادسعار واالنخفرا

المسرتمر قيمرة النقرد المحلري,

ويررت ط المعرردل السررنوي للتارخم نمررو معامررل االنكمرراش الارمني للنرراتج المحلرري اإلجمررالي
كل فترة من الزمن وكلما قل التاخم دل ذلن على قوة الدولة وقد لغت نس ة التارخم فري

العر ار عررام  2017حروالي  %2و رري نسر ة جيرردة قياسررا رردول الرروطن العر رري ادخرررت ,إذ
لغت نس ة التاخم  % 29,5وحصلت علرى  0,5نقطرة ,ينمرا لغرت نسر ة التارخم فري

السعودية  % 2,9وحصلت في رذا المؤشرر علرى  3نقراط وكرذلن الحرال النسر ة لامرارات
والمغ رررا وادردن ول ن رران والت رري حص ررلت عل ررى  3نق رراط عل ررى التر روالي ط ق ررا لمؤش ررر نسر ر ة

التاخم ,ينظر الجدول ( )3نس ة التاخم في الع ار و ع
الجدول ( )3نس ة التاخم في الع ار و ع

الدول العر ية عام . 2017

الدول العر ية عام 2017

الدولة

نسبة التضخم %

الوزن

الع ار

2

3

مصر

29,5

0,5

السعودية

2,9

3

المغرا

2,4

3

الج از ر

5,9

2,5

ادردن

3,3

3
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اإلمارات

2

3

ل نان

4,5

3

لي يا

28,7

0,5

المصدر من عمل ال احثين االعتماد على  .تقرير أفا االقتصاد العر ي ,صرندو النقرد العر ري,2018 ,
ة. 33

الشكل ( )3نس ة التاخم في الع ار و ع

الدول العر ية عام  / 2017الم ة

االعتماد على يانات الجدول .3

 - 4الميزان التجاري

يعررد المير رزان التج رراري م ررن المؤشر ررات االقتص ررادية المهم ررة و ررو الف ررر ررين قيمررة صررادرات

وواردات أي وحر رردة سياسر ررية ,وت عر ررا لهر ررذا المؤشر ررر إذا زادت قيمر ررة الصر ررادرات علر ررى قيمر ررة
الواردات كران ذلرن عامرل قروة للدولرة و رو فري العر ار موج را إذ لرم  246083مليرار دوالر
عام  2017وحصل الع ار على  2,5نقطة متفوقرا علرى مصرر والج از رر والمغررا وادردن
ول نرران ولي يررا فرري مي رزان القرروة و ررو مسررتوت متوسررط عنررد المقارنررة مررع دول الرروطن العر رري,
وعل ررى العكر ر

م ررن ذل ررن ف رران اإلم ررارات والس ررعودية ق ررد حص ررلتا عل ررى  3,5نقط ررة و الت ررالي
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مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري

تحررت ن المرت ررة ادولررى فرري ررذا المؤشررر ,ينظررر الجرردول ( )4المي رزان التجرراري فرري الع ر ار
وع

الدول العر ية عام .2017

الجدول ( )4الميزان التجاري في الع ار و ع

الدول العر ية 2017

الدولة

الميزان التجاري  /مليار دوالر

الوزن

الع ار

246083

2,5

مصر

-288527

0,5

السعودية

1017440

3,5

المغرا

-194792

1

الج از ر

-165000

1

ادردن

-107097

1

اإلمارات

809042

3,5

ل نان

-135660

1

لي يا

48115

1,5

المصدر  /من عمل ال احثين االعتماد على  .جامعرة الردول العر يرة ويخررون ,التقريرر االقتصرادي العر ري
الموحد ,نيويورن ,2018 ,الملح اإلحصا ي  / 1 / 9أ .

 - 5متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية

و ررو مؤشررر مهررم علررى قرروة الدولررة إذا كرران نصرريا الفرررد ك ي ر ار الن ذلررن يعنرري وف ررة وسررا ل
ال ارحررة للفرررد وادمررر المهررم الررذي يشررير إلررى قرروة الدولررة ررو متوسررط اسررته ن الطاقررة مررن

اإلنتا الذي كلما ارتفع أشار إلى قوة ك يرة للدولة ينظر الجردول ( )5متوسرط نصريا الفررد
مررن الطاقررة الكهر ا يررة فرري العر ار و عر

الرردول العر يررة عررام  ,2017و ررو فرري العر ار

لررم

 2202كيلررو واط لك رل فرررد فرري السررنة ,و رري كميررة جيرردة مقارنررة مررع الرردول العر يررة ,إذ لررم
الرروزن التقررديري لمؤشررر نصرريا الفرررد مررن الطاقررة الكهر ا يررة فرري الع ر ار  2,5نقطررة متفوقررا
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عل ررى المغ رررا والج از ررر وادردن ,ف رري ح ررين احتل ررت اإلم ررارات المرت ررة ادول ررى ا ررمن ررذا

المؤش ررر اذ ل ررم نص رريا الف رررد اإلم رراراتي  14086كيل ررو واط للف رررد ,ث ررم كر ر م ررن الس ررعودية
ول نان ولي يا وزن تقديري للمؤشر ر  3,5نقطة لهذه الدول على التوالي .
الجدول ( )5متوسط نصيا الفرد من الطاقة الكهر ا ية في الع ار و ع

الدول العر ية 2017

الدولة

متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية  /كيلو واط

الوزن

الع ار

2202

2,5

مصر

2035

2,5

السعودية

8185

3,5

المغرا

907

1

الج از ر

1698

2

ادردن

1994

2

اإلمارات

14086

3,5

ل نان

3750

3,5

لي يا

3787

3,5

المصدر  /من عمل ال احثين االعتماد على  :جامعرة الردول العر يرة ويخررون ,التقريرر االقتصرادي العر ري

الموحد ,نيويورن ,2018 ,الملح اإلحصا ي (. ) 8 / 2 ( )2 / 10

الشكل ( )4متوسط نصيا الفرد من الطاقة الكهر ا ية في الع ار و ع
كيلو واط

االعتماد على يانات الجدول .5
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الدول العر ية /2017

مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري

 - 6القوى العاملة في الزراعة

و ررو مؤش ررر عل ررى ق رروة ادم ررن الغ ررذا ي ال ررذي يتحقر ر م ررن خ له ررا فر ر ذا كان ررت الي ررد

العاملة كثيرة دل ذلن علرى قروة الدولرة ررغم مرا رو معرروا مرن إن اوالت يمكرن أن تحرل

محل اإلنسان ,ولكن مع ذلن فاإلنسران ال يمكرن االسرتغنا عنرت فري العمليرة التنمويرة ,وفري
الع ر ار

لغررت نس ر ة العمررال  %16مررن مجمرروة اديرردي العاملررة ,والترري تعررد مصرردر دخررل

ام جدا للدولرة فهري مصردر قروة داخرل العر ار وخارجرت ,ينظرر الجردول ( )6متوسرط ادمرن
الدول العر ية عرام  . 2017وقرد حصرل

الغذا ي ( العمال في الزراعة ) في الع ار و ع

الع ار على  1,5نقطة في ذا المؤشر ,وعند المقارنة مع دول العر يرة ادخررت ي حرظ إن
نسر ر ة ع رردد العم ررال لغر رت ف رري مص ررر  %21وف رري المغ رررا  %38والت رري حص ررلت المرت ررة

ادولى ر  2,5نقطة امن الوزن التقرديري للمؤشرر ,فري حرين لغرت نسر ة عردد العمرال فري

الج از ررر %21ر ر  2نقطررة ,أمررا السررعودية واإلمررارات ول نرران ولي يررا فقررد حصررلت علررى 0,5
نقطة على التوالي .
الجدول ( )6متوسط ادمن الغذا ي (العمال في الزراعة) في الع ار و ع

الدول العر ية عام 2017

الدولة

متوسط األمن الغذائي(العمال في الزراعة) %

الوزن

الع ار

16

1,5

مصر

21

2

السعودية

4

0,5

المغرا

38

2,5

الج از ر

21

2

ادردن

10

1,5

اإلمارات

2

0,5

ل نان

1

0,5

لي يا

2

0,5

المصرردر  /مررن عمررل ال رراحثين االعتمرراد علررى  :جامعررة الرردول العر يررة ,المنظمررة العر يررة للتنميررة الزراعيررة,
الكتاا السنوي لاحصا ات الزراعية العر ية ,المجلد  ,2017 ,37الجدول . 3
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الشكل ( )5متوسط ادمن الغذا ي (العمال في الزراعة) في الع ار و ع

الدول العر ية عام

2017

االعتماد على يانات الجدول .6

 - 7نسبة األراضي الزراعية

كلمررا ارتفعررت نسر ة اد ارارري الزراعيررة دل ذلررن علررى قرروة الدولررة زراعيررا الن يرفررع

مررن قرردرتها علررى اإلنتررا الز ارعرري كمررا إن اتسرراعها يعنرري زيررادة القا ليررة علررى تنويررع اإلنتررا
الن رراتي ,و التررالي إمكانيررة تحقي ر االكتفررا الررذاتي وتحقي ر ادمررن الغررذا ي وتصرردير فررا
اإلنتررا  ,وت لررم مسرراحة اد ارارري الزراعيررة فرري الع ر ار  % 26مررن مسرراحة الع ر ار الكليررة,
ينظرر الجرردول ( )7نسر ة اد ارارري الزراعيرة إلررى المسرراحة الكليررة فري العر ار و عر

الرردول

العر يررة عررام  . 2017وت لررم قرروة الع ر ار  2,5نقطررة اررمن الرروزن التقررديري للمؤشررر و رري
عنصر قوة للع ار عند المقارنة مع الدول العر يرة ادخررت ,كمرا فري مصرر  %4والسرعودية
 %3,2واإلمارات  %5,5ولي يا  ,%8,7في حين لغت نس ة ادرااي الزراعية فري ل نران
 %35والمغرا  %25,2و وزن تقديري للمؤشر  3,5نقطة في ل نان و  3نقاط للمغرا .
الجدول ( )7ادرااي الزراعية إلى المساحة الكلية في الع ار و ع
الدولة

نسبة األ راضي الزراعية إلى المساحة

الدول العر ية عام 2017
الوزن

الكلية %
الع ار

26
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مصر

4

0,5

السعودية

3,2

0,5

المغرا

25,2

3

الج از ر

18,1

2

ادردن

10

1,5

اإلمارات

5,5

1

ل نان

35

3,5

لي يا

8,7

1

المصرردر  /مررن عمررل ال رراحثين االعتمرراد علررى  :جامعررة الرردول العر يررة ,المنظمررة العر يررة للتنميررة الزراعيررة,
الكتاا السنوي لاحصا ات الزراعية العر ية ,المجلد  ,2017 ,37الجدول . 5

النتائــــــج :
 -1تعد دراسة قروة الدولرة شركل عرام مرن ادمرور الصرع ة لعردم وجرود مقيرا
االس ررتن اد إلير ررت ف رري قير ررا

جرامع يمكرن

قر رروة الدول ررة ,ومر ررع ذل ررن تمر ررت االسر ررتفادة م ررن الد ارسرررات السرررا قة

واالس ر ررتنارة ه ر ررا ,ونتيج ر ررة ل ر ررذلن أعط ر ررى ر ررذا ال حر ر ر

اخت ر ررا ار نظري ر ررا لقي ر ررا

ق ر رروة العر ر ر ار

االقتصررادية ,وعليررت حصررل العر ار علررى المرت ررة الثالثررة إذ لررم مجمرروة ادوزان  16,5نقطررة
فرري مقيررا

قرروة الرردول اقتصرراديا ,ينظ رر الملح ر ( ,)1أي انررت يقررع اررمن مجموعررة الرردول

القوية في الوطن العر ي اقتصاديا كالسعودية واإلمارات و ي جميعا دول نفطية .
 -2يعاني االقتصاد العراقي من نقاط ارعا فري مقيرا

قوترت االقتصرادية مرن حير

قلرة

نص رريا الف رررد الع ارق رري م ررن الن رراتج المحل رري اإلجم ررالي قياس ررا إل ررى نص رريا الف رررد الس ررعودي

واإلماراتي .

 -3حصل الع ار على نسر ة جيردة مرن قروة ادمرن الغرذا ي ( العمرال فري الز ارعرة ) و نسر ة
 %16من مجموة اديدي العاملة .
 - 4لغررت نس ر ة اد ارارري الزراعيررة فرري الع ر ار ح روالي  %26مررن مسرراحة الع ر ار الكليررة
وحصل الع ار على  2,5نقطة .
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 - 5ين جدول وصا الدول وتصنيفها ان الع ار يقرع ارمن الردول القويرة جردا اقتصراديا
امن الف ة ادولى من  5 – 1ينظر( ملح . ) 1

الملح ( )1الرتا ومجموة ادوزان للع ار و ع

الدول العر ية عام 2017

الدولة

الرتبة

مجموع األوزان

الع ار

3

16,5

مصر

السعودية

8
2

10,5

المغرا

6

13,5

ادردن

7

12

اإلمارات

1

18,5

ل نان

4

16

لي يا

9

10

الج از ر

18

13,5

5

المصرردر  /مررن عمررل ال رراحثين االعتمرراد علررى  :نعرريم الظررا ر  ,الجغرافيررة السياسررية فرري ظررل نظررام دولرري
جديد  .دار اليازوري للنشر عمان  ,ادردن  2007ة .222

الملح ( )2التصنيا النها ي لقوة الدول
فئات الرتب للدول

التصنيف

الوصف

5–1

دول الصنا ادول

دول قوية جدا

10 – 6

دول الصنا الثاني

دول قوية

15 – 11

دول الصنا الثال

20 – 16

دول الصنا ال ار ع
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دول متوسطة القوة
دول اعيفة

مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق  2017دراسة يف اجلغرافية السياسية
م.د.نشوان حممود جاسم الزيدي م.م حسني علي عران اجلبوري
المصدر  /نعيم الظا ر  ,الجغرافية السياسية في ظل نظام دولي جديد  .دار اليازوري للنشر  ,عمان ,
ادردن  2007ة . 246

الملحق ( )3المتغيرات االقتصادية المستخدمة في قياس قوة الدولة مع أوزانها التقديرية
المتغير
 -1إجمالي الدخل  /مليار دوالر

الوصف
49,9 - 10

99,9 - 50

الوزن
0,5
1

149,9 – 100

1,5

249,9 -200

2,5

199,9 -150
299,9 -250
300

2
3

3,5

 -2متوسط نصيا الفرد من الدخل 1499 -1000

0,5

3499 -2500

1,5

القومي  /دوالر

2499 -1500

4499 -3500
5499 -4500

 -3نس ة التاخم %

2

2,5

6499 – 5500

3

4,9 -2

3

 6500فدكثر
9 -5

3,5
2,5

14-10

2

20

0,5

19-15

 -4الميزان التجاري  /مليار دوالر

1

 5-إلى 2-

 1,9-إلى 1-

 0,9-إلى 0,9

 1إلى 1,9
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2الى 2,9

 3إلى 3,9

3

 500فما دون

0,5

1499 -1000

1,5

2499 -2000

2,5

4

 -5متوس ر ر ررط نص ر ر رريا الف ر ر رررد م ر ر ررن 999 -500
الطاقة الكهر ا ية  /كيلو واط

1999 -1500
2999 -2500
 3000فما فو
 50فما دون

1
2
3

3,5
0,5

9,9 – 5

29,9 -20

2

39,9 -30
49,9 -40
 50فدكثر
دون 5

9,9 – 5

 - 7نس ة ادرااي الزراعية %

3,5

1

 -6القرروة العاملررة فرري الز ارعررة 19,9 -10
%

2,5

1,5
2,5

3

3,5
0,5

1

14,9 – 10

1,5

24,9 – 20

2,5

30

3,5

19,9 -15

29,9 – 25

2
3

المصرردر  /نعرريم الظررا ر  ,الجغرافيررة السياسررية فرري ظررل نظررام دولرري جديررد  .دار اليررازوري للنشررر عمرران ,
ادردن  2007ة .221
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 دراسة يف اجلغرافية السياسية2017 مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق
م حسني علي عران اجلبوري.نشوان حممود جاسم الزيدي م.د.م

The main economic performance indicators and the effect in Iraqi
force 2017 a study in political geography
Lect.Dr. Nashwan Mahmoud Jassim Al-Zaidi
Asst.Lect.Hussein Ali Aran Al-Jubouri
Abstract
There has been an influential trend in the analysis of
power in geopolitics, which confirms that it is possible to estimate
the strength of a political unit or political region in its various
dimensions of economic, social and military, and this is through the
evaluation or measurement of the weight of the various economic,
social and military elements, usually measured elements or variables
strength of any unit This research aims to identify the nature of the
economic performance indicators of Iraq, the most important of
which is the GDP, per capita, trade balance, inflation and others,
taken from some Arab countries as tactical targets for comparison.
To achieve accurate results reflect the weaknesses and strengths in
the indicators of economic performance of Iraq, so that a specific
number (weight) for each element of economic power is measured
and measured for him the weight of the same element corresponding
to each country, because the force is not absolute calculations but
relative in which The strength of one country is compared to that of
another .
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