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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكترو

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع به -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للب
َ
حوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األ 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة
ً

و الرفض، فضال
َ
البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة  جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباح
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 ث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما 
َ
في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 



  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ايز في البحث.يغلب عليهن  التم (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 

ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنو
َ
انها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع 
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 فيه .يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 ية الخاصة بهذه املصادر .الببليوغراف

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق است -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
مارة تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ر جميع              ِ
فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

َ
األ

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

 التنويه

 رئيس هيئة التحرير 
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 2017مؤشرات األداء االقتصادي الرئيسة وأثرها يف قوة العراق 

 دراسة يف اجلغرافية السياسية

  م.م حسني علي عران اجلبوري    د.نشوان حممود جاسم الزيديم.

9/2/2020 تأريخ القبول:   7/1/2020 تأريخ التقديم:  
 : المقدمة

لدولة, وتعد مؤشررات اددا  تشكل المتغيرات االقتصادية الركن أالرتكازي في قوة ا
كحجم الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط دخل الفررد مؤشرراو واارحاو  2017االقتصادي لعام 

لقوة الدولة االقتصادية, كما تعتمد القوة االقتصادية للدولة على قدرتها في مجراالت اإلنترا  
الن  نرررا  القررروة والترري تع رررر فرري مجملهرررا عرررن مرردت تقررردم الدولررة وتحقيررر  الرفا يرررة لشررع ها, 

السياسرررية ديرررة دولرررة يعتمرررد علرررى أسرررا  اقتصرررادي يعكررر  مررردت قررروة الدولرررة فررري محيطهرررا 
 اإلقليمي والدولي.
 أهمية البحث :

 غيررة دراسررة موارروة قرروة العرررا  االقتصررادية  مررن خرر لجررا ت أ ميررة ال حرر              
تشررركل القررروة ذ تحديرررد عناصرررر القررروة والارررعا فررري مؤشررررات اددا  االقتصرررادي للعررررا ,  

تمثرل أ رم عناصرر االقتصرادية القروة  طالمرا أنالعرا   نا  قوة االقتصادية حجر الزاوية في 
 . القوة ط قا لمنهج تحليل القوة في الجغرافية السياسية

 هدف البحث : 
فرررري الجغرافيررررة السياسررررية والع قررررات المهمررررة عررررد موارررروة القرررروة مررررن المواارررري  ي
لرررى تحديرررد مفرررا يم القررروة ثرررم تحديرررد مفهررروم القررروة االقتصرررادية , ولهرررذا يهررردا ال حررر   الدوليرررة

وعناصر ا  غية الوقروا علرى ط يعرة مؤشررات اددا  االقتصرادي للعررا  متخرذا مرن  عر  

                                                 

  مديرية تربية نينوى/ وزارة التربية. 
  ية/ جامعة الموصلالتربية اإلنسانقسم الجغرافيا / كلية. 
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الررردول العر يرررة كل رررداا للمقارنرررة مرررن اجرررل الوصرررول  لرررى نترررا ج دقيقرررة تع رررر عرررن مكرررامن 
 الاعا والقوة في مؤشرات اددا  االقتصادي للعرا  .

 ة البحث :مشكل
يت روأ موارروة القرروة المرت ررة ادولررى  ررين المشررك ت الترري تسررتح  ال حرر  دي نمررط 

وعليرررت ترررتلخة مشررركلة ال حررر  فررري التسررراؤل ادتررري كيرررا تسرررا م  ,مرررن ادنمررراط السياسرررية
مسررا مة القرروة االقتصررادية فرري تقرردير قرروة للعرررا  ومررا  رري أ ررم عناصررر القرروة فرري مؤشرررات 

ي محاولررة لوارر  أو تحديررد  عرر  الخيررارات الكفيلررة   حرردا  اددا  االقتصررادي للعرررا , فرر
 تغييرات ايجا ية ط قا لمنظور الجغرافية السياسية .

 الفرض العلمي :
,  نررران عناصرررر قررروة فررري ط يعرررة ان ال حررر  ينطلررر  مرررن فرارررية أساسرررية مفاد رررا 

 مؤشرات اددا  االقتصادي للعرا  والتي تسهم  شكل ك ير في تقدير قوة الدولة .
 ج البحث : منه

 ن مرررنهج تحليرررل القررروة  رررو المرررنهج المت ررر  فررري دراسرررة  رررذا   الرررذكرمرررن الجررردير          
 مؤشرررات اددا  االقتصرراديال حرر  مررن خرر ل تحليررل عناصررر القرروة االقتصررادية متخررذا مررن 

التقرير االقتصررادي  رروتشرركل ال يانررات المتاحررة فرري ادمررم المتحرردة المتمثلررة , لقيررا ل  اأسررلو 
, العمررود الفقررري ,2017, وكتيررا اإلحصررا ات العالميررة لعررام 2018وحررد لعررام العر رري الم
 . المصادر المكت ية التي مثلت المدخ ت الر يسة لل ح  فا  عن

 هيكلية البحث : 
 غية الوصول  لى  دا ال ح  والتحق  من فراياتت فقد قسم على ث ثة         

لجغرافية السياسية, في حين تطر  الثاني مسارات تمثل ادول في تحديد مفهوم القوة في ا
 لى مفهوم القوة االقتصادية وعناصر ا,  ما الثال  فقد ناقش مؤشرات اددا  االقتصادي 
المؤثرة في قوة العرا  ومنها الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط نصيا الفرد من الناتج 

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

سرة الداخليرة والخارجيرة الفكر اإلغريقي كان ينظر  لى قوة الدولرة  لرى أنهرا ع قرة  رين السيا
وان اختيار حكم معرين قرد يقرود  لرى قروة الدولرة فري ال حرار, فقرد ا رتم أف طرون  ال حر  فري 
المواقرر  الجغرافيرررة للمدينرررة وان أفارررل موقررر   رررو الررذي ال يشررررا علرررى السررراحل  سررر ا مرررا 

 ررين تجل ررت التجررارة الخارجيررة مررن مفاسررد, أمررا أرسررطو فانررت يررر ط  ررين قرروة الدولررة واتحاد ررا و 
. (1)قيامهررا  وظيفتهررا  السررعي  لررى كفالررة حيرراة رغيرردة ال لمجرررد الحفرراظ علررى الحيرراة فحسررا

فهي مسالة مهمة للسياسري كل ميرة النقرود ل قتصرادي وقرد حراول كثيرر مرن الكتراا تشركيل 
و نران  جمرراة  ررين مفكررري . (2)تفسررير للع قررات علرى أسررا  مفهرروم القرروة أونظريرة سياسررية 
ة على  ن مصادر أو أشكال القوة ثر   و ري العوامرل الط يعيرة والعوامرل الجغرافية السياسي

ال شرررية والعوامررل االقتصررادية ويارريا يخرررون  ليهررا العامررل السياسرري والعسرركري والعامررل 
ولهذا تعد قروة الدولرة حجرر الزاويرة فري تحديرد أ عراد الردور الرذي تؤديرت علرى مسرر  النفسي, 

ن المواررروعية أن نشرررير  لرررى  عررر  التعررراريا الخاصرررة الحيررراة السياسرررية الدوليرررة, ولعرررل مررر
وعرفهرا كرل مرن   لنهرا المسرا مة فري صرن  القررارات  jones مفهوم القوة, فقد عرفها جونز 

ميكافيللي و و ز ومور غنثوه على أنها الوسيلة والغاية النها يرة التري تعمرل الدولرة للوصرول 
وة علرررى أنهرررا قررردرة الشرررعا علرررى  ليهرررا فررري مجرررال ع قاترررت الخارجيرررة ويعررررا ساسرررنكر القررر

استخدام موارده الماديرة وغيرر الماديرة  مرا يمكنرت مرن الترلثير علرى سرلون الشرعوا ادخررت. 
أما د ليت فقد قصد  القوة التنظريم ويعنري  رت الكيفيرة أو الطريقرة التري تت عهرا الدولرة للوصرول 

ة علررى أنهررا القررروة  لررى  رردا معررين أو نهايررة مرسرررومة. فرر  غرا ررة  ذا لمررن ينظررر  لرررى القررو 
العسكرية حي  التعداد والتع  ة دنها الحاكم الحاسم الذي حردد مصرير الدولرة ع رر التراري , 
 ال انت حاليا يختلا كثيرا عن  ذا المفهوم الن القوة العسكرية لم تعد تشكل الحكرم الفيصرل 

 .(3)في حياة الدول ومصير ا
. ويعررد مودلسرركي أفاررل (4)وجرروهفللقرروة عناصررر ماديررة ومعنويررة عديرردة الجوانررا وال

مررن تنرراول مفهرروم القرروة الررذي عرررا القرروة  لنهررا قا ليررة الدولررة فرري اسررتخدام الوسررا ل المترروفرة 
.  ينمررا يررررت (5)لررديها مررن اجررل الحصررول علررى سررلون ترغرررا فرري  ن تت عررت الدولررة ادخرررت

را ومررن ثررم فيررري   ن مفهرروم القرروة يشررير  لررى القرردرة والتررلثير فرري اوخرررين وقررت السررلم والحرر
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أن القررروة والنفررروذ مترادفررران, أمرررا سررر يكمان فيررررت  ن القررروة للدولرررة  ررري المقررردرة علرررى كسرررا 
. ومررن خرر ل االسررتعرا  لكررل  ررذه التعريفررات للقرروة كمفهرروم يمكررن القررول  ن قرروة (6)الحرررا

الدولة  ي قدرة الدولة علرى مواجهرة أالزمرات التري تواجههرا مرن خر ل تروفير كافرة موارد را 
خارجيرا  في محاول إل راز الجانا االيجا ي الذي يخردم الدولرة فري مواجهرة أعردا هالسكانها 

 .   وتحقي  الرفا ية لسكانها
تعني القوة االقتصادية نس ة عالية من االكتفا  الذاتي فا  عن قوة وقدرة و

 الدولة على تقديم المساعدات المادية والمعنوية دصدقا ها عندما تكون الحاجة لذلن,
رة أخرت فان القوة االقتصادية تع ر عن القا لية في  دامة االقتصاد القومي  الداخل و ع ا

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

والموارد ويتم التفاعل  ينهما فتنه  عملية اإلنتا  وتتصاعد أثار ا  التنمية  يشمل ال شر
ويترتا على ذلن  نيان اجتماعي كامل لت قيمة وقواعده ومؤسساتت وأدواتت المع رة عن 

الهي ة الكافية, ولكن المشك ت االقتصادية تحد  نتيجة الت اعد  ين الثروة  أوالنفوذ  القوة 
ة مستقلة  صعود أو سقوط اإلم راطوريات ثم يجي  وقت تص ح فيت والقوة وتلن ظا ر 

التكاليا اك ر من المزايا وت دأ عملية االنكماش في الثروة وتظل القوة موجودة  حكم 
دواعي االستمرار  لى زمان تتوقا فيت مدتت على العجز عن السيطرة عن االستنزاا او 

 مقومات ال قا  من الزراعة او الصناعة  و ذه القوة تمد الدولة ظهور قوة منافسة أخرت
إلش اة السو  المحلي والتصدير  لى الخار   ما يؤمن العم ت الصع ة وتحقي  ادمن 

 الغذا ي في حالة الحصار والحروا التي قد يطول أمد ا. 
 المؤثرة في قوة العراق مؤشرات األداء االقتصادي –ا نيثا
 الناتج المحلي اإلجمالي  – 1

اقتصررادي يع ررر عررن القيمررة الماررافة إلجمررالي السررل  والخرردمات المنتجررة داخررل   ررو مؤشررر
كلمرا زاد حجرم النراتج المحلري اإلجمرالي زادت قروة الدولرة و رو فري حدود الوحردة السياسرية, و 

نقطة وعند المقارنة مر  الردول العر يرة  2مليار دوالر وحصل العرا  فيت على  172العرا  
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 والتررريالنررراتج المحلررري اإلجمرررالي فررري السرررعودية واإلمرررارات ت ررراين فررري  نجرررد  نرررانادخررررت 
القروة  في ميزانتتساوت نقطة, مما يجعلها  3,5 المرت ة ادولى و وزن تقديري حصلت على

فررري حرررين جرررا ت ادردن ولي يرررا فررري المرت رررة ادخيررررة ارررمن المؤشرررر  ارررمن  رررذا المؤشرررر,
النرراتج المحلرري اإلجمررالي فرري ( 1ينظررر الجرردول ) نقطررة لكرر  الرردولتين, 0,5و رروزن تقررديري 

 .2017العرا  و ع  الدول العر ية عام 

 

 

 

 2017 المختارة لعرا  و ع  الدول العر يةل ( الناتج المحلي اإلجمالي1الجدول )
 الوزن الناتج المحلي اإلجمالي / مليار دوالر الدولة

 2 172 العرا 

 3 269 مصر

 3,5 644 السعودية

 1,5 103 المغرا

 2 159 الجزا ر

 0,5 38 ادردن

 3,5 348 اإلمارات

 1 50 ل نان

 0,5 33 لي يا

جامعرة الردول العر يرة ويخررون, التقريرر االقتصرادي العر ري  : االعتماد على  ينالمصدر / من عمل ال احث
 .  2/4, الملح  اإلحصا ي  2018الموحد,  نيويورن, 

 2017 المختارةو ع  الدول العر ية  الناتج المحلي اإلجمالي في العرا ( 1الشكل )     
 * مليون دوالر
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 . 1 االعتماد على  يانات الجدول 

 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  -2
 و مؤشر اقتصرادي يقري  درجرة التنميرة االقتصرادية للوحردة السياسرية أو اإلقلريم السياسري, 

دد سرركان الوحرردة السياسررية وأثر ررا مررن خرر ل قسررمة قيمررة النرراتج المحلرري اإلجمررالي علررى عرر
اجتماعيرررا, وذلرررن ل يررران مسرررتوت الرفررراه االجتمررراعي واالقتصرررادي لسررركان الوحررردة السياسرررية, 

فانرت يعطري مؤشرر علرى قروة اقتصراد  نصيا الفرد من الناتج المحلري اإلجمراليكلما ارتف  و 
 لر  متوسرط  نصريا  الدولة وتزداد قوة الفرد الشرا ية وتزداد القدرة على االدخار أيارا, وقرد

, فرري حرررين يت ررراين  2017دوالر عرررام  4590الفرررد العراقررري مررن النررراتج المحلررري اإلجمررالي 
نصرريا الفررررد مرررن النررراتج المحلرري اإلجمرررالي فررري دول الررروطن العر رري ادخررررت, فقرررد حصرررل 

نقطرررة فررري حرررين  لررر  نصررريا الفررررد مرررن النررراتج المحلررري اإلجمرررالي فررري  2,5العررررا  علرررى 
  3,5ر للفررررد الواحرررد وحصرررلت فررري الررروزن التقرررديري للمؤشرررر علرررى دوال 20710السرررعودية 

نقاط والتي تعد من المؤشرات المهمرة التري تع رر عرن القروة االقتصرادية فري السرعودية, فيمرا 
نقرراط  3,5دوالر للفرررد وقررد حصررلت علررى  40438وصررل نصرريا الفرررد فرري اإلمررارات  لررى 

دوالر لررنف  العررام  8571حصررل علررى  ط قررا لمؤشررر الرروزن التقررديري,  يررد  ن الفرررد الل نرراني
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نقاط وتعد  ذه الدول أقوت اقتصراديا مرن العررا  ط قرا لمؤشرر نصريا  3,5وحصلت على  
 3452الفرررد مررن النرراتج المحلرري اإلجمررالي المؤشررر, فرري حررين  لرر  نصرريا الفرررد فرري مصررر 

( متوسرررط نصررريا 2دوالر, ينظرررر الجررردول ) 2919دوالر وفررري المغررررا  لررر  نصررريا الفررررد 
 . 2017من الناتج المحلي اإلجمالي في العرا  و ع  الدول العر ية عام  الفرد

 

 

 2017متوسط نصيا الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في العرا  و ع  الدول العر ية عام ( 2الجدول )

لناتج المحلي اإلجمالي / انصيب الفرد من  الدولة
 دوالر

 الوزن

 2,5 4590 العرا 

 1,5 3452 مصر

 3,5 20710 ديةالسعو 

 1,5 2919 المغرا

 2 4154 الجزا ر

 2,5 4940 ادردن

 3,5 40438 اإلمارات

 3,5 8571 ل نان

 2,5 5488 لي يا

 االعتمررراد علرررى. كتيرررا اإلحصرررا ات العالميرررة, ادمرررم المتحررردة, نيويرررورن,  ينالمصررردر / مرررن عمرررل ال ررراحث
2017 . 

اإلجمالي في العرا  و ع  الدول العر ية عام  متوسط نصيا الفرد من الناتج المحلي( 2الشكل )
 * دوالر 2017
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 . 2 االعتماد على  يانات الجدول 

 نسبة التضخم - 3
يعرا التاخم  لنت الزيادة المطردة في ادسعار واالنخفرا  المسرتمر  قيمرة النقرد المحلري, 

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

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

نقراط وكرذلن الحرال  النسر ة لامرارات  3في  رذا المؤشرر علرى  % وحصلت 2,9السعودية 
نقررراط علرررى التررروالي ط قرررا لمؤشرررر نسررر ة  3والمغررررا وادردن ول نررران والتررري حصرررلت علرررى 

 .   2017( نس ة التاخم في العرا  و ع  الدول العر ية عام 3التاخم, ينظر الجدول )
 2017عام  ( نس ة التاخم في العرا  و ع  الدول العر ية3الجدول )

 الوزن نسبة التضخم % الدولة

 3 2 العرا 

 0,5 29,5 مصر

 3 2,9 السعودية

 3 2,4 المغرا

 2,5 5,9 الجزا ر

 3 3,3 ادردن
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 3 2 اإلمارات

 3 4,5 ل نان

 0,5 28,7 لي يا

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

  

 /  الم ة  2017نس ة التاخم في العرا  و ع  الدول العر ية عام ( 3الشكل )  

 

 . 3 االعتماد على  يانات الجدول 
 الميزان التجاري  - 4

يعرررد الميرررزان التجررراري مرررن المؤشررررات االقتصرررادية المهمرررة و رررو الفرررر   رررين قيمرررة صرررادرات 
وت عرررررا لهررررذا المؤشررررر  ذا زادت قيمرررررة الصررررادرات علررررى قيمرررررة واردات أي وحرررردة سياسررررية, و 

مليرار دوالر  246083الواردات كران ذلرن عامرل قروة للدولرة و رو فري العررا  موج را  ذ  لر  
نقطة متفوقرا علرى مصرر والجزا رر والمغررا وادردن  2,5وحصل العرا  على  2017عام 

 ررو مسررتوت متوسررط عنررد المقارنررة مرر  دول الرروطن العر رري, ول نرران ولي يررا فرري ميررزان القرروة و 
نقطرررة و الترررالي  3,5وعلرررى العكررر  مرررن ذلرررن فررران اإلمرررارات والسرررعودية قرررد حصرررلتا علرررى 
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( الميررزان التجرراري فرري العرررا  4تحررت ن المرت ررة ادولررى فرري  ررذا المؤشررر, ينظررر الجرردول )
 .  2017و ع  الدول العر ية عام 

 

 2017ي في العرا  و ع  الدول العر ية ( الميزان التجار 4الجدول )

 الوزن الميزان التجاري / مليار دوالر الدولة

 2,5 246083 العرا 

 0,5 -288527 مصر

 3,5 1017440 السعودية

 1 -194792 المغرا

 1 -165000 الجزا ر

 1 -107097 ادردن

 3,5 809042 اإلمارات

 1 -135660 ل نان

 1,5 48115 لي يا

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

 متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية - 5
 و ررو مؤشررر مهررم علررى قرروة الدولررة  ذا كرران نصرريا الفرررد ك يرررا الن ذلررن يعنرري وفرررة وسررا ل
الراحررة للفررررد وادمررر المهرررم الررذي يشرررير  لررى قررروة الدولررة  رررو متوسررط اسرررته ن الطاقررة مرررن 

( متوسرط نصريا الفررد 5اإلنتا  الذي كلما ارتف  أشار  لى قوة ك يرة للدولة ينظر الجردول )
, و ررو فرري العرررا   لرر  2017مررن الطاقررة الكهر ا يررة فرري العرررا  و عرر  الرردول العر يررة عررام 

ل فرررد فرري السررنة, و رري كميررة جيرردة مقارنررة مرر  الرردول العر يررة,  ذ  لرر  كيلررو واط لكرر 2202
نقطررة متفوقررا  2,5الرروزن التقررديري لمؤشررر نصرريا الفرررد مررن الطاقررة الكهر ا يررة فرري العرررا  
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علرررى المغررررا والجزا رررر وادردن, فررري حرررين احتلرررت اإلمرررارات المرت رررة ادولرررى ارررمن  رررذا 
كيلرررو واط للفررررد, ثرررم كررر  مرررن السرررعودية  14086المؤشرررر اذ  لررر  نصررريا الفررررد اإلمررراراتي 

 نقطة لهذه الدول على التوالي .  3,5ول نان ولي يا  وزن تقديري للمؤشر  ر 

   2017( متوسط نصيا الفرد من الطاقة الكهر ا ية  في العرا  و ع  الدول العر ية 5الجدول )

 الوزن متوسط نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية / كيلو واط الدولة

 2,5 2202 لعرا ا

 2,5 2035 مصر

 3,5 8185 السعودية

 1 907 المغرا

 2 1698 الجزا ر

 2 1994 ادردن

 3,5 14086 اإلمارات

 3,5 3750 ل نان

 3,5 3787 لي يا

جامعرة الردول العر يرة ويخررون, التقريرر االقتصرادي العر ري  : االعتماد على  ينالمصدر / من عمل ال احث
 ( . 8/  2( ) 2/  10, الملح  اإلحصا ي )2018, الموحد,  نيويورن

/ 2017متوسط نصيا الفرد من الطاقة الكهر ا ية  في العرا  و ع  الدول العر ية ( 4الشكل )
 كيلو واط

 
 . 5 االعتماد على  يانات الجدول              
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 القوى العاملة في الزراعة  - 6
مرررن خ لهرررا فررر ذا كانرررت اليرررد  و رررو مؤشرررر علرررى قررروة ادمرررن الغرررذا ي الرررذي يتحقررر 

العاملة كثيرة دل ذلن علرى قروة الدولرة  ررغم مرا  رو معرروا مرن  ن اوالت يمكرن أن تحرل 
محل اإلنسان, ولكن م  ذلن فاإلنسران ال يمكرن االسرتغنا  عنرت فري العمليرة التنمويرة, وفري 

خررل %  مررن مجمرروة اديرردي العاملررة, والترري تعررد مصرردر د16العرررا   لغررت نسرر ة العمررال  
( متوسرط ادمرن 6 ام جدا للدولرة فهري مصردر قروة داخرل العررا  وخارجرت, ينظرر الجردول )
. وقرد حصرل  2017الغذا ي ) العمال في الزراعة ( في العرا  و ع  الدول العر ية عرام 

نقطة في  ذا المؤشر, وعند المقارنة م  دول العر يرة ادخررت ي حرظ  ن  1,5العرا  على 
% والتررري حصرررلت المرت رررة 38% وفررري المغررررا 21ت فررري مصرررر نسررر ة عررردد العمرررال  لغررر

نقطة امن الوزن التقرديري للمؤشرر, فري حرين  لغرت نسر ة عردد العمرال فري  2,5ادولى  ر 
 0,5نقطرررة, أمررا السرررعودية واإلمرررارات ول نررران ولي يررا فقرررد حصرررلت علرررى  2%  رررر 21الجزا ررر

 نقطة على التوالي .
  2017ل في الزراعة( في العرا  و ع  الدول العر ية عام ( متوسط ادمن الغذا ي )العما6الجدول )
 الوزن متوسط األمن الغذائي)العمال في الزراعة( % الدولة

 1,5 16 العرا 

 2 21 مصر

 0,5 4 السعودية

 2,5 38 المغرا

 2 21 الجزا ر

 1,5 10 ادردن

 0,5 2 اإلمارات

 0,5 1 ل نان

 0,5 2 لي يا

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

 
 . 6الجدول  االعتماد على  يانات 

 نسبة األراضي الزراعية  - 7
كلمررا ارتفعررت نسرر ة ادراارري الزراعيررة دل ذلررن علررى قرروة الدولررة زراعيررا الن يرفرر           

مررن قرردرتها علررى اإلنتررا  الزراعرري كمررا  ن اتسرراعها يعنرري زيررادة القا ليررة علررى تنويرر  اإلنتررا  
ادمررن الغررذا ي وتصرردير فررا    الن رراتي, و التررالي  مكانيررة تحقيرر  االكتفررا  الررذاتي وتحقيرر 
% مررن مسرراحة العرررا  الكليررة,  26اإلنتررا , وت لرر  مسرراحة ادراارري الزراعيررة فرري العرررا  

( نسرر ة ادراارري الزراعيرة  لررى المسرراحة الكليررة فري العرررا  و عرر  الرردول 7ينظرر الجرردول )
 نقطرررة اررمن الرروزن التقرررديري للمؤشررر و ررري 2,5. وت لررر  قرروة العرررا   2017العر يررة عررام 

% والسرعودية 4عنصر قوة للعرا  عند المقارنة م  الدول العر يرة ادخررت, كمرا فري مصرر 
%, في حين  لغت نس ة ادرااي الزراعية فري ل نران 8,7% ولي يا 5,5% واإلمارات 3,2
 نقاط للمغرا . 3نقطة في ل نان و  3,5% و وزن تقديري للمؤشر 25,2% والمغرا 35

 2017 لى المساحة الكلية في العرا  و ع  الدول العر ية عام  ( ادرااي الزراعية7الجدول )
نسبة األراضي الزراعية إلى المساحة  الدولة

 الكلية %
 الوزن

 2,5 26 العرا 
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 0,5 4 مصر

 0,5 3,2 السعودية

 3 25,2 المغرا

 2 18,1 الجزا ر

 1,5 10 ادردن

 1 5,5 اإلمارات

 3,5 35 ل نان

 1 8,7 لي يا

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

 :النتائــــــج 
تعد دراسة قروة الدولرة  شركل عرام مرن ادمرور الصرع ة لعردم وجرود مقيرا  جرام  يمكرن  -1

اد  ليررررت فرررري قيررررا  قرررروة الدولررررة, ومرررر  ذلررررن تمررررت االسررررتفادة مررررن الدراسررررات السررررا قة االسررررتن
واالسرررررتنارة  هرررررا, ونتيجرررررة لرررررذلن أعطرررررى  رررررذا ال حررررر  اخت رررررارا نظريرررررا لقيرررررا  قررررروة العررررررا  

نقطررة  16,5 ذ  لرر  مجمرروة ادوزان  الثالثررةوعليررت حصررل العرررا  علررى المرت ررة  ,االقتصررادية
أي انرررت يقررر  ارررمن مجموعرررة الررردول  (,1ر الملحررر )اقتصررراديا, ينظررر مقيرررا  قررروة الررردول فررري

 القوية في الوطن العر ي اقتصاديا كالسعودية واإلمارات و ي جميعا دول نفطية . 

يعاني االقتصاد العراقي من نقاط ارعا فري مقيرا  قوترت االقتصرادية مرن حير  قلرة   -2
السررررعودي  النررراتج المحلررري اإلجمرررالي قياسرررا  لرررى نصررريا الفرررردنصررريا الفررررد العراقررري مرررن 

 .    واإلماراتي
و نسر ة حصل العرا  على نسر ة جيردة مرن قروة ادمرن الغرذا ي ) العمرال فري الزراعرة (  -3
 % من مجموة اديدي العاملة .16
% مررن مسرراحة العرررا  الكليررة 26 لغررت نسرر ة ادراارري الزراعيررة فرري العرررا  حرروالي  - 4

 . نقطة 2,5وحصل العرا  على 
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وتصنيفها  ان العرا  يقر  ارمن الردول القويرة جردا اقتصراديا جدول وصا الدول   ين - 5
 ( .   1) ملح  ينظر 5 – 1امن الف ة ادولى من 

  2017عام  ( الرتا ومجموة ادوزان للعرا  و ع  الدول العر ية1الملح  )

 مجموع األوزان  الرتبة  الدولة
 العرا  
 مصر 
 السعودية 
 المغرا 
 الجزا ر 
 ادردن 
 اإلمارات 
 ل نان 
 لي يا

3 
8 
2 
6 
5 
7 
1 
4 
9 

16,5 
10,5 
18 
13,5 
13,5 
12 
18,5 
16 
10 

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

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

1 – 5  
6 – 10  
11 – 15  
16 – 20  

 دول الصنا ادول 
 دول الصنا الثاني 
 دول الصنا الثال  
 دول الصنا الرا   

 دول قوية جدا 
 دول قوية 

 دول متوسطة القوة 
 دول اعيفة 
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ر اليازوري للنشر , عمان , المصدر /  نعيم الظا ر , الجغرافية السياسية في ظل نظام دولي جديد . دا
 . 246ة  2007ادردن 

 ( المتغيرات االقتصادية المستخدمة في قياس قوة الدولة مع أوزانها التقديرية 3الملحق )

 الوزن الوصف المتغير

 مليار دوالر /  جمالي الدخل  -1
 
 
 
 
 
 
متوسط نصيا الفرد من الدخل  -2

 / دوالرالقومي 
 
 
 
 
 
 %نس ة التاخم  -3
 
 
 
 
 
 مليار دوالر  / الميزان التجاري  -4
 
 

     10 - 49,9   
50 - 99,9   
100 – 149,9 
150- 199,9   
200- 249,9   
250- 299,9 
300 
1000- 1499 
1500- 2499 
2500- 3499 
3500- 4499 
4500- 5499 
5500 – 6499 
 فلكثر  6500

2- 4,9 
5- 9 
10-14 
15-19 
20 
  2-  لى 5-
  1-  لى 1,9-
 0,9   لى 0,9-
 1,9  لى 1

0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
0,5   
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
3 

2,5 
2 

1,5 
0,5 
0,5 
1 

1,5 
2 
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متوسرررررررط نصررررررريا الفررررررررد مرررررررن  -5

 الطاقة الكهر ا ية / كيلو واط 
 
 
 
 
 
 

القرروة العاملررة فرري الزراعررة  -6
% 

 
 
 
 
 
 
 %نس ة ادرااي الزراعية  - 7
 

   2,9الى 2
   3,9  لى 3
4 

 فما دون  500
500- 999 
1000- 1499 
1500- 1999 
2000- 2499 
2500- 2999 
 فما فو   3000
 دون فما  50
   5 – 9,9   

10- 19,9   
20- 29,9 
30- 39,9   
40- 49,9   
 فلكثر   50
 5دون 
5 – 9,9   
10 – 14,9  
15- 19,9   
20 – 24,9  
25 – 29,9  
30   

2,5 
3 

3,5 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
0,5 
1 

1,5 
2 

2,5 
3 

3,5 
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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 .   

                                     


