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  البحث:  ملخص
اليها اهتمت اكثر دول الشرق االوسط بتطوير وبناء ادوات قوتها الصلبة , واصبحت تنظر      

, والسيما في جوانب الدفاع عن النفس في حالة تعرضها للمخاطر على انها ميزة ايجابية 
قدرة على الحصول على ًا يمنحها جيوبولتيكي اً وزن هاالخارجية , فضاًل عن اهميتها في اعطاء

. ويأتي قياس ادوات القوة الصلبة من حقيق مصالحها في االوساط الدوليةالنتائج المرجوة , وت
الذي يعكس طبيعة ستراتيجياتها الذي حققته الدولة في تطويرها , االهمية لمعرفة المستوى 

, ومدى القدرات لتطوير هذه االدواتافية المتخذة من اجل االستثمار االمثل لمقوماتها الجغر 
, والذي ينعكس بدورة  المتوافرة لديها التي تستطيع من خاللها انتاج ادوات متطورة للقوة الصلبة

انها تعكس قدرة الباحثين في حقل على مساعيها لتحقيق اهدافها ومصالحها . فضاًل عن 
المستويات المتحققة من عن ييس تعبر الجغرافية السياسية والجيوبولتيك على وضع اوزان ومقا

في الحصول على البيانات  ادوات القوة الصلبة , على الرغم من الصعوبات التي تواجههم
 , وهو ما يمنحهم القدرة على وضع االوزان الجيوبولتيكية للدول موضوع الدراسة . الكافية

  .. الشرق االوسط إيران: مؤشرات ، القوة ، الصلبة ، الكلمات المفتاحية 
 

  :المقدمة
طقة الشرق االوسط خالل تاريخها الحديث والمعاصر , احداثًا وتحوالت خطيرة نشهدت م     

انعكست على طبيعة العالقات التي تربط وحداتها السياسية القائمة . وعلى الرغم من ان بعض 
تلك االحداث قد بثت روح التفاؤل , وبشرت بتخفيف محتمل للعنف في المنطقة في بعض 

ع لم تغادرها على مر المراحل الزمنية المختلفة , والناتج بالدرجة االوقات , اال أن سمة الصرا
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االساس من تقاطع وتعارض المصالح الغربية فيها مع تطلعات دولها لتطوير قدراتها . فضاًل 
عن ما أوجدته مصالح القوى العظمى فيها من أزمات وصراعات مستمرة في سبيل اضعافها 

دول هذه المنطقة تبقى بحاجة بصوة مستمرة المتالك ادوات  الهيمنة عليها . لذلك فانواستمرار 
القوة الصلبة من اجل تعظيم امنها , وتحقيق اكبر قدر ممكن من االستقرار , والدفاع عن 
اراضيها وشعوبها ومصالحها . ونتيجة لذلك سعت الى تطوير قدراتها االقتصادية والعسكرية , 

يتوفر لديها من مقومات جغرافية , وطبيعة  ولكن يتوقف ذلك على امكانات الدولة وما
 الستراتيجيات التي اتخذتها في سبيل استثمار تلك المقومات ألجل انتاج ادوات القوة الصلبة . 

  مشكلة البحث 
ما هو مفهوم القوة الصلبة ؟ وما هي المراحل ):  البحث بالتساؤل اآلتيتتمثل مشكلة      

مستوى المتحقق من مؤشراتها في الما هو و يجية اإليرانية فيها ؟ التاريخية التي استخدمتها السترات
  (؟ومقارنة ذلك مع دول الشرق االوسطإيران , 

  فرضية البحث 
انطالقًا من مشكلة البحث , يفترض البحث بوجود بعض المراحل التاريخية التي اهتمت      

ستراتيجياتها الداخلية والخارجية , وذلك فيها إيران باستخدام ادوات قوتها الصلبة , وتضمينها في 
بحسب الموقف والسياق المحلي واالقليمي والدولي . وانها من دول الشرق االوسط التي حققت 

 المثل لمقومات قوتها الجغرافية.التي عكست استثمارها الحوظًا في ادوات قوتها الصلبة , تقدمًا م
   هدف البحث  

لصلبة إليران , المتمثلة القوة ا المستوى المتحقق من مؤشراتيهدف البحث الى معرفة      
, لمعرفة مدى ما حققته العسكرية , ومقارنة ذلك مع دول الشرق االوسط بالمؤشرات االقتصادية و 

 . إيران في مجال قوتها الصلبة بالمقارنة مع دول الشرق األوسط
 منهج البحث 

اعتمد البحث على منهج تحليل القوة , الذي يهتم بدراسة وتحليل العوامل الثابتة والمتغيرة      
المؤثرة في قوة الدولة التي من خاللها يستطيع الباحث تقصي الحقائق والوقوف على المستوى 

ت نفسه, الحقيقي لقوتها. ويعد هذا المنهج بأنه منهج تحليل لمؤشرات القوة ومنهج مقارنة في الوق
إذ يمكن ان يطبق على مستوى اعلى من الدولة , أي على مستوى منطقة جغرافية واسعة 
كاإلقليم مثاًل الذي يضم عدد من الوحدات السياسية. فمن خالل األرقام والبيانات المتوافرة عن 
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نة , مؤشرات القوة لديها , يمكن ايجاد مقارنة لمستوى القوة بينها , وان كان لحقبة زمنية معي
 وذلك ألن مستوى القوة يتغير من وقت آلخر.   

  هيكلية البحث 
مفهوم القوة الصلبة  األولى ت, تضمن فقراتالبحث على ملخص ومقدمة وثالث شمل    

التعريف بمنطقة الشرق  الفقرة الثانيةواستخدامها في الستراتيجية اإليرانية , في حين تضمن 
قياس مستوى مؤشرات القوة الصلبة إليران ومقارنتها مع دول  ثةناقشت الفقرة الثالاألوسط , بينما 

, لغة االنكليزية , وتثبيت الهوامشالشرق األوسط , فضاًل عن النتائج والتوصيات , وملخص بال
 وقائمة بالمصادر والمراجع. 

 مفهوم القوة الصلبة واستخدامها في الستراتيجية اإليرانية أواًل: 
ى القوتين عل باألساستعرف القوة الصلبة بانها القدرة على اإلجبار واإلكراه , وهي تعتمد      

االقتصادية من أجل تحقيق مصالح الدولة واهدافها , بغض النظر عن مصالح العسكرية و 
 . (1)في ظل النظام الدولي القائم على اساس الصراع من أجل القوة  الفواعل األخرى

الدولة على استثمار كل العناصر المادية المتوفرة لديها وتحويلها الى قوة لذلك فهي قدرة     
الحصول على , لغرض التأثير في سلوك الدول األخرى وفرض ارادتها عليها و عسكرية واقتصادية

, وذلك عن طريق اجبارها على القيام بأعمال معينة تصب في مصلحة النتائج المرجوة منها
  .(2)الدولة صاحبة القوة 

ومن هنا فان اساليب القوة الصلبة هي االكراه والتهديد بالقوة العسكرية , فضاًل عن الجانب       
غراء بهدف الحصول االقتصادي من خالل الحصار والعقوبات االقتصادية والمالية والنقدية , واال

قوة وحتى االعالم ووسائل التواصل االجتماعي يمكن ان تستخدم اداة لل على موقف معين,
الصلبة , فهي تؤدي الى شق الصفوف وتدمير الوحدة الوطنية , لذلك فانه يمكن القول ان 
عناصر القوة يمكن ان تستخدم إلنتاج قوة صلبة , وفي الوقت نفسه يمكن استخدامها إلنتاج قوة 
ناعمة , ويتوقف ذلك على سلوك الدولة وستراتيجياتها تجاه الدول االخرى , وعلى السياق الذي 

 يتم استخدام تلك االدوات فيه , والكيفية التي يتم استخدامها فيها . 
وبالتالي فان القوة الصلبة هي قدرة الدولة على استخدام ادواتها الصلبة , كالقوة العسكرية      

, للحصول على ما تريد وتحقيق اهدافها ومصالحها , سواء اكان عن طريق والقوة االقتصادية 
لتحقيق االهداف االغراء )الجزرة( , او عن طريق التهديد )العصا( , وهي اكثر فعالية ومناسبة 



}5{ 
 

القصيرة االمد . وهي تمثل وجهة نظر المدرسة الواقعية التي تعتمد بالدرجة األساس على المفهوم 
, وهي ترى ان (3), بوصفه محددًا رئيسًا لسلوك الدولة في حقل العالقات الدولية التقليدي للقوة 

النظام  الدولي يمتاز بالفوضوية وانه غير مستقر بصورة دائمة , لذلك فان الدولة بحاجة 
المتالك القوة الصلبة بصورة ملحة ودائمة من اجل تعظيم امنها , وتحقيق اكبر قدر ممكن من 

 . (4)دفاع عن ارضها وشعبها ومصالحهاالاالستقرار , و 
لقد ظلت القوة الصلبة السيما القوة العسكرية وما تمتلكه الدولة من اعداد الجيوش والترسانة     

ية طوال لالذي يحرك العالقات الدو العسكرية , مؤشر القوة الرئيس لدى الدول , والمحور االهم 
العالميتين ومرحلة الحرب رين , خالل الحربين القرن التاسع عشر والنصف االول من القرن العش

ات من القرن الماضي , شهد ي. ولكن بعد ان انتهت الحرب الباردة مع بداية عقد التسعين(5)الباردة
النظام الدولي تغيرات جوهرية تتعلق ببنيته الجديدة وهيكله التنظيمي , وبالتفاعالت والعمليات 
الجارية فيه , فضاًل عن نفور الرأي العام العالمي من الحروب ومساوئها , وارتفاع تكلفة استخدام 

اصبح التفكير منصبًا نحو ستراتيجية القوة الصلبة , لذلك خفت حدة التهديدات بين الدول , و 
 . (6)قوة الناعمة , وتنامي االهتمام بأدواتها لتحقيق مصالح الدولة واهدافها ال

مع بداية االلفية الجديدة شهد النظام الدولي تحوالت واحداثًا خطيرة , ادت الى تالشي موجة     
, وما  2001عد احداث ايلول عام التفاؤل التي اجتاحت العالم بعد الحرب الباردة , والسيما ب

تالها من ازدياد لغة التهديد باستخدام القوة العسكرية بحجة مكافحة االرهاب , وجرت العديد من 
التي استخدمت فيها القوة مى في مناطق متفرقة في العالم , الحوادث التي قامت بها القوى لعظ

,  2001 كاحتالل افغانستان عامط , العسكرية غير المشروعة , السيما في منطقة الشرق االوس
االرهاب في بعض الدول اإلقليمية , وخلق االزمات المتراكمة , ودعم 2003واحتالل العراق عام 

ونشر الفوضى الخالقة فيها , وطرح المشاريع التي تهدف الى تمزيق دول المنطقة , وكان كل 
  .(7)دف ترسيخ واستمرار الهيمنة عليهاذلك به
قنت دول العالم , السيما دول الشرق االوسط ان القوة الناعمة اصبحت ال تكفي لذلك اي    

عادة تطوير ادوات  وحدها للحفاظ على امنها واستقاللها , وهي احوج ما يكون الى القوة الصلبة وا 
الذكية التي تركز اساسًا على الجمع بين القوة الردع واإلكراه . وهو ما ادى الى بروز مفهوم 

في تحقيق  قوة الناعمة وادوات القوة الصلبة في ستراتيجية واحدة لتكون اكثر فعاليةادوات ال
 .(8)اهداف الدولة ومصالحها
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للواليات  , اهم حليف ستراتيجي 1979مثلت إيران في مرحلة الحكم الملكي قبل عام     
, لذلك المتحدة االمريكية والكيان الصهيوني , واهم قاعدة إلدارة مصالحهما في الشرق االوسط 

وافقت الحكومة االمريكية على السماح للحكومة اإليرانية بإعادة بناء الجيش وتسليحه بأسلحة 
القوة العسكرية , وقد . وبالفعل اتجهت االسرة البهلوية الى بناء قوتها الصلبة المتمثلة ب(9)حديثة 

قامت الحكومة االمريكية ببيع االسلحة المتطورة الى إيران , السيما طائرات االواكس المتطورة 
( للعام مليون دوالر 600)نحو  مبيعات االسلحة االمريكية لها , وقد قدرت قيمة 1977في عام 

ة الحاكمة والقضاء على , وكان هدفها هو استخدام هذه االسلحة لتوفير الحماية للعائل نفسه
 . (10)حركات المعارضة والتمرد ضدها , ولحماية المصالح االمريكية في المنطقة 

ومع بداية االلفية الجديدة شهدت منطقة الشرق االوسط تحديات خطيرة . انذرت بموجة        
لدولية من العنف والحروب واالرهاب , مهددة ألمن دول المنطقة واستقاللها , وسعي القوى ا

سياسية قائمة فيها , ودعم االرهاب في  بأنظمةة ى خلق االزمات في المنطقة , واالطاحالكبرى ال
بعض دول المنطقة , حفاظًا على مصالحها فيها . لذلك اتجهت إيران الى تضمين ادوات القوة 

, 1979عام  لناعمة التي تبنتها بعدالصلبة في ستراتيجياتها الخارجية , الى جانب ادوات قوتها ا
وذلك لحماية امنها واستقاللها واستخدامها للردع والدفاع في حالة تعرضها للتهديدات الخارجية , 

 فضاًل عن حماية مصالحها في المنطقة . 
 منطقة الشرق االوسط ثانيًا: 
برزت عدة تعاريف من مدارس مختلفة اهتمت بتحديد منطقة الشرق االوسط , ويعد تحديد       

مت بتحديد هذه المنطقة , وهو تهي االملكي البريطاني للشؤون الدولية اهم التعريفات التالمعهد 
ل مدة الحرب العالمية فخالذه المنطقة التحديد الذي يؤخذ به من قبل اكثر الدراسات التي تهتم به

( قام المعهد المذكور بتحديد حدود المنطقة , بعد ان وصفها بانها 1945-1939الثانية )
يران وتركيا وافغانستانومصر, والسودان تي تتضمن كافة دول المشرق العربيطقة الالمن  . (11), وا 
قام المعهد نفسه بتوسيع حدود المنطقة , اذ اصبحت تشمل فضاًل عن  1946وفي عام     

. اي انها اصبحت تشمل ربية في شمال افريقيا والباكستانالمنطقة المذكورة , كل الدول الع
محصورة بين الحدود الشرقية ألفغانستان والباكستان شرقًا الى المغرب العربي غربًا , المنطقة ال
العربية , والهالل . وبذلك فهي تضم شبه الجزيرة في الشمال الى السودان في الجنوبوبين تركيا 

اًل عن الكيان الصهيوني ض, والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب , فالخصيب , ومصر
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يران وافغانستان والباكستانتركوقبرص و  . وقد اعتمد معهد الشرق االوسط الذي (1ريطة ), خيا وا 
بدورها وزارة الخارجية , والذي اعتمدته على هذا التحديد 1946واشنطن عام تأسس في 

, فضاًل عن الدراسات واالبحاث في االقسام العلمية في الجامعات االمريكية التي االمريكية
 . (12)المنطقةاهتمت بهذه 

 (1خريطة )
 1946عام  الشرق األوسط بحسب تحديد المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية في لندن

 
 ,Brown Caril, International Politics and the Middle East, Old Rules, Dongerous Gameالمصدر: 

London, I. B. Tauris, 1984, P.11 
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 القوة الصلبة إليران ومقارنتها مع دول الشرق االوسط  مؤشراتثالثًا: قياس مستوى 
دولة , يهتم الباحثون في حقل الجغرافية السياسية والجيوبولتيك بتحديد الوزن الجيوبولتيكي لل    

لذي تنتهجه في المجتمع الخارجية , وفي السلوك السياسي ا هاعالقاتوذلك لتأثيره الفعال في 
الحها. وذلك من خالل دراسة يه مساعيها نحو تحقيق اهدافها ومصالذي تتوقف علالدولي, 

ا , لدى الدولة , ووضع اوزان ومقاييس لها باالعتماد على البيانات المتوافرة عنه مؤشرات القوة
  : وتتمثل ادوات القوة الصلبة إليران بما يأتي.  قارنتها مع محيطها اإلقليميمو 
 األدوات االقتصادية  .1

البيئة الدولية بانها بيئة متغيرة ومتقلبة بصور مستمرة , وازاء هذه التغيرات تحاول تتميز     
, بما يحقق مصالحها واهدافها ات القوة لديها بشكل يتماشى معهاالدول باستمرار إعادة ترتيب ادو 

 . (13)بكفاءة عالية 
العالقات الدولية لصالح  يتجه الواقع الدولي الحالي نحو أعادة ترتيب اولوية عناصر القوة في    

األدوات االقتصادية , اذ على الرغم من ان القوة العسكرية مازالت تأخذ مكانة االهمية النسبية 
بين أدوات القوة الصلبة , اال ان اغلب الدول ترى ان أدوات القوة االقتصادية غدت من أنجح 

 . (14)الحاضرقت ادوات القوة في ادارة وتنظيم العالقات الدولية في الو 
وال ريب ان أدوات القوة االقتصادية اصبحت احد العوامل االساسية المؤثرة في الوزن      

. ويستخدم الناتج (15)الدولي السياسي الذي تنتهجه في المجتمع , وفي السلوكالجيوبولتيكي للدولة
لع والخدمات فهو يعبر عن قيمة الس تعبير عن مستوى النشاط االقتصاديالمحلي االجمالي لل

المختلفة , كالزراعة , والصناعة ,  النهائية المنتجة داخل حدود الدولة في فروع االقتصاد
والخدمات التي تتضمن خدمات التجارة والنقل والمواصالت , وخدمات االتصاالت , والخدمات 

العقارات  السياحية والفنادق , والخدمات المالية والمصرفية وشركات التأمين , فضاًل عن خدمات
لذلك فهو يعبر عن مستوى  .( 16)والبناء , خالل مدة زمنية محددة وهي في العادة سنة واحدة 

  مؤشرات القوة االقتصادية للدولة. 
 جد ان إيران حلت بالمرتبة الثالثة في ناتجها االجمالي( ن1من خالل تحليل بيانات جدول )      

بحسب النقاط التي وضعها  (نقطة 496جمعت ), اذ 2020بين دول الشرق االوسط لعام 
على الباحثان لتقييم مستوى األدوات االقتصادية لقوة الدولة , بعد كل من تركيا التي حصلت 

, بينما جاءت االمارات بالمرتبة الرابعة (نقطة 790(, والسعودية التي حصلت على )نقطة 810)
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. في حين (2(, خريطة )نقطة 404بـ) ان الصهيوني بالمرتبة الخامسة, والكينقطة( 419بـ)
بين دول الفئة الثانية في حصة الفرد الواحد من الناتج االجمالي جاءت إيران من ضمن مجموعة 

من . (3لفئات الثالثة والرابعة والخامسة, خريطة )الشرق االوسط , وهي حصة متوسطة قياسًا ل
بالمرتبة الثالثة بين دول الشرق االوسط ان مؤشر أدوات القوة االقتصادية إليران قد وضعها هنا ف

نقطة(,  838( , بعد كل من تركيا التي حصلت على )1نقطة( , جدول ) 511, فقد جمعت )
نقطة(, بينما جاءت االمارات بالمرتبة الرابعة في مؤشر  836والسعودية التي حصلت على )

وني بالمرتبة الخامسة ( نقطة , في حين حل الكيان الصهي477أدوات قوتها االقتصادية بـ)
 نقطة(. 443بـ)

 (1جدول )
 2020الناتج المحلي االجمالي وحصة الفرد من الناتج لبعض دول الشرق االوسط عام 

 الدول ت
 القطاع  انتاج

الزراعي/ 
 مليار دوالر

القطاع انتاج 
الصناعي / 
 مليار دوالر

قطاع انتاج 
الخدمات / 
 مليار دوالر

الناتج 
االجمالي/ 

 دوالرمليار 

النقاط 
)*( 

حصة الفرد/ 
 دوالر

النقاط 
)**( 

مجموع 
 النقاط

 511 15 14536 496 495698 267767 177950 49981 ايران 1
 318 5 5160 313 312629 109723 123023 79883 الباكستان 2
 838 28 28294 810 809550 340847 403847 64856 تركيا 3
 257 10 9952 247 246934 134943 102642 9349 العراق 4
 64 4 3600 60 60410 26045 22144 12221 سوريا  5
 443 39 39126 404 403962 175271 220770 7921 الكيان الصهيوني 6
 836 46 46273 790 790060 468682 303882 17496 السعودية 7
 186 42 41735 144 143597 70899 72015 683 الكويت 8
 296 92 91897 204 204015 86354 117399 262 قطر 9
 90 49 49057 41 40718 23860 16699 159 البحرين 10
 477 58 58466 419 419130 244871 169699 4560 االمارات 11
 114 30 29908 84 84165 44923 37499 1743 عمان 12
 32 2 1931 30 29855 15113 13313 1429 اليمن 13
 344 13 12719 331 331368 162503 140702 28163 مصر 14
 204 11 11041 193 193069 91977 79477 21815 الجزائر 15
 المصدر :  

(1) International monetary fund, world economic outlook database, 2020.  
(2) World Bank, world development indicators, 2020.                                    

 . 2020اعطيت النقاط، نقطة لكل مليار دوالر من الناتج المحلي االجمالي عام )*( 
 . 2020دوالر من حصة الفرد من الناتج االجمالي عام  1000)**( اعطيت النقاط ، نقطة لكل 
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 (2خريطة )
  2020مستوى الناتج المحلي االجمالي في بعض دول الشرق األوسط عام  

 
 ( 1باالعتماد على بيانات الجدول ) انالمصدر : الباحث
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 ( 3خريطة )
  2020حصة الفرد الواحد من الناتج المحلي االجمالي في بعض دول الشرق األوسط عام 

 
 ( 1باالعتماد على بيانات الجدول ) انالمصدر : الباحث
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 األدوات العسكرية  .2
تمثل القوة العسكرية الثقل األكبر بين انواع القوة االخرى التي تترجم لغة الصراع على مر      

المختلفة , وحتى عند النظر الى االمكانات االقتصادية , والمساحة , والتعداد المراحل الزمنية 
رة وغيرها من مقومات القوة الجغرافية , تأتي من قبيل تأثير تلك المقومات في قد السكاني ,

الدولة على الصمود في حالة تعرضها للحروب والصراعات العسكرية , اذ تعد هذه المقومات 
المرتكز االساس لقوة الدولة العسكرية , فكلما كانت الدولة تمتلك مقومات جغرافية جيدة ساعدت 

ك . لذل(17)كنولوجيا الحديثة في كافة صنوفهاعلى بناء قوة عسكرية متطورة فيها , وتطبيق الت
بقيت القوة العسكرية طوال المراحل الزمنية السابقة والى يومنا هذا تؤدي الدور االهم في تحديد 
طبيعة العالقات بين الدول وحدود بنية النظام العالمي , ولها القدرة االهم في حل الخالفات 

لدولة اوالصراعات بين االقطاب المختلفة , او تأجيجها في احيان اخرى , ومؤشر مهم على قوة 
ي سعيها لتحقيق اهدافها , الذي يمنحها القدرة والتفوق فوتحديد وزنها الجيوبولتيكي

 . (18)ومصالحها
تتمثل القوة العسكرية في اية دولة بعدد افراد الجيش في صفوفها المختلفة , وتوزيعها     

فضاًل عن الجغرافي , وكفاءتها القتالية , وما يوجد لديها من ترسانة عسكرية , وميزانية الدفاع , 
, لمختلفةلقدرة القتالية لصنوفها ا, التي تضمن زيادة االستراتيجيات العسكرية المناسبة انها تتضمن

والتي بدونها تصبح عملية الحصول على النتائج المرجوة من استخدام القوة العسكرية محفوفًا 
 . (19) تحالفاتها واتفاقياتها العسكرية مع الدول االخرى أيضابالمخاطر , وتتضمن 

ان إيران تحتل المرتبة الرابعة عشر عالميًا في  ( يتضح2من خالل تحليل بيانات جدول )     
باور( الدولي عام وبال فاير آخر تصنيف للقوى العسكرية العالمية الذي اصدره مركز )غل

 356قواتها المسلحة المرتبة الرابعة في الشرق االوسط , اذ حصلت على ) , وتشغل2020
شرق االوسط , بعد ييم قوة الدولة العسكرية لدول البحسب النقاط التي وضعها الباحثان لتق (نقطة
نقطة(,  368نقطة(, وتركيا التي حصلت على ) 372الباكستان التي حصلت على )من كل 
تها , بينما جاءت السعودية بالمرتبة الخامسة بقو (نقطة 360ر التي حصلت على )صوم

 , في حين حل الكيان الصهيوني بالمرتبة السادسة بين دول(نقطة 344العسكرية , اذ جمعت )
 (.4, خريطة )نقطة( 332, اذ حصل على )الشرق االوسط
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 ( 2جدول )

  2020اعداد الجيوش والمعدات العسكرية التي تمتلكها بعض دول الشرق االوسط, والترتيب العالمي لجيوشها عام 

ميزانية  الدول  ت
الدفاع/ 

 مليار دوالر

عدد الجنود 
جميع  فيالفاعلين 

 الصنوف

الطائرات 
 المقاتلة

الطائرات 
 المروحية

المدرعات  الدبابات
وناقالت 

 الجند

القطع 
 البحرية

مدافع  الغواصات
مختلفة 
 االحجام

قنابل 
 نووية

الدرجات التي 
حصلت عليها القوة 

 العسكرية

المركز 
 العالمي

النقاط 
)*( 

 356 14 178 - 9000 35 398 4300 2500 486 859 87300 19،6 ايران 1
 372 10 186 155 9345 8 100 7330 2200 346 1372 1204700 11،4 الباكستان 2
 368 11 184 - 9511 12 149 8777 2622 497 1055 735000 19،0 تركيا 3
 212 50 106 - 4062 - 60 4739 309 186 348 310000 1،9 العراق 4
 152 65 76 - 1022 - 56 5370 4135 165 456 142000 1،8 سوريا 5
 332 20 166 85 6900 15 65 10275 2760 186 589 615000 20،0 الكيان الصهيوني 6
 344 17 172 - 5815 - 55 12825 1062 283 879 603000 67،6 السعودية 7
 128 71 64 - 528 - 38 745 367 40 85 39500 6،8 الكويت 8
 84 82 42 - 491 - 86 250 92 46 123 12000 6،0 قطر 9
 44 103 22 - 207 - 39 843 180 65 109 8200 1،4 البحرين 10
 268 36 134 - 3017 - 75 8691 434 229 538 64000 22،7 االمارات 11
 100 72 50 - 779 - 16 761 117 42 131 42500 8،6 عمان 12
 124 78 62 - 841 - 30 515 320 61 169 43500 1،4 اليمن 13
 360 13 180 - 9412 8 316 11700 4292 294 1054 920000 11،2 مصر 14
 304 27 152 - 4079 6 201 7361 880 275 551 280000 13،0 الجزائر 15

                          .U.S.A. Global Fire Power, Strength in Numbers, Global Powers ranked by Potential Military Strength, 2020المصدر: 
 )*( اعطيت النقاط، نقطتان لكل درجة حصلت عليها القوة العسكرية. 



}14{ 
 

 ( 4خريطة )
 2020مستوى القوة العسكرية لبعض دول الشرق األوسط عام 

 
 ( 2باالعتماد على بيانات الجدول ) انالمصدر : الباحث
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 867إيران على )والعسكرية , حصلت وعند جمع نقاط ادوات القوة الصلبة االقتصادية    
( , وهي بهذا جاءت بالمرتبة الثالثة بمؤشر ادوات قوتها الصلبة بين دول 3, جدول )(نقطة

نقطة(, والسعودية التي جمعت  1206بعد كل من تركيا التي حصلت )الشرق االوسط , 
, بينما جاءت نقطة( 775لصهيوني بالمرتبة الرابعة بـ), في حين حل الكيان ا(نقطة 1180)
ر ادوات قوتها , ومصر بالمرتبة السادسة في مؤشنقطة( 745ارات بالمرتبة الخامسة بـ)الما

لت , وقد حنقطة( 690لمرتبة السابعة بعد ان جمعت ), والباكستان بانقطة( 704الصلبة بـ)
, اذ حصلت على تها الصلبة بين دول الشرق االوسطمؤشر ادوات قو الجزائر بالمرتبة الثامنة ب

المرتبة التاسعة بين دول , وحل بنقطة( 469في حين حصل العراق على ), طة(نق 508)
 . المنطقة

 (3جدول )
 2020مؤشر قياس ادوات القوة الصلبة لبعض دول الشرق األوسط عام 

 مجموع النقاط  نقاط ادوات القوة العسكرية  نقاط ادوات القوة االقتصادية  الدول ت
 867 356 511 ايران 1
 690 372 318 الباكستان 2
 1206 368 838 تركيا 3
 469 212 257 العراق 4
 216 152 64 سوريا  5
 775 332 443 الكيان الصهيوني 6
 1180 344 836 السعودية 7
 314 128 186 الكويت 8
 380 84 296 قطر 9
 134 44 90 البحرين 10
 745 268 477 االمارات 11
 214 100 114 عمان 12
 156 124 32 اليمن 13
 704 360 344 مصر 14
 508 304 204 الجزائر 15

 (.2و 1باالعتماد على بيانات الجدولين ) انالمصدر : الباحث
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تأسيسًا على ما تقدم , تحتل ايران مركز متقدم بين دول الشرق األوسط في مؤشرات قوتها      
الصلبة , إذ احتلت المرتبة الثالثة بهذه المؤشرات بعد كل من تركيا والسعودية , وهذا دليل على 
وة ان هذه الدول الثالثة احسنت استغالل مقوماتها الجغرافية بالشكل األمثل النتاج ادوات الق

الصلبة , التي تفوقت بها عن باقي دول الشرق األوسط ,  السيما الدول التي تنافسها في إنتاج 
هذه األدوات , كالكيان الصهيوني واألمارات ومصر والباكستان , فضاًل عن كونها دول صاعدة 
ها تتمتع بوزن جيوبولتيكي مهم بين دول الشرق األوسط , كما ان طبيعة التهديدات التي تواجه

تحتم عليها تطوير مؤشرات قوتها الصلبة. في حين تختلف باقي الدول في مؤشرات قوتها 
الصلبة, السيما الجزائر والعراق , وهذا عائد الى طبيعة األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية 

ثمار واالجتماعية التي تعيشها هذه الدول , فضاًل عن غياب التخطيط والستراتيجيات الالزمة الست
مقوماتها الجغرافية لتطوير مؤشرات القوة الصلبة. بينما اتضح انخفاض مؤشرات القوة الصلبة في 
دول الخليج ما عدا السعودية , على الرغم من االستقرار الذي تتمتع به هذه الدول بكافة 
المجاالت , وهذا يعود الى ان هذه الدول ال تتمتع بقرار سياسي مستقل , فهو يتبع الى 

تراتيجيات دول أخرى , السيما القوى العظمى , فضاًل عن ان حجومها الصغيرة ال تسمح لها س
بإنتاج وتطوير مؤشرات قوتها الصلبة التي تستطيع من خاللها منافسة الدول األخرى ضمن 

 منطقة الشرق األوسط. 
 
 :النتائج 

 توصل البحث الى النتائج اآلتية : 
سمحت الواليات المتحدة االمريكية للحكومة الملكية اإليرانية ببناء واستخدام ادوات القوة  .1

 دعارضة والتمر استخدامها للقضاء على حركات المالصلبة في ستراتيجياتها , وذلك بهدف 
 . ية المصالح االمريكية في المنطقةالتي تثار ضدها , وتوفير الحماية لها , ولحما

دول الشرق االوسط,  قياس ادوات قوتها االقتصادية بينحلت إيران بالمرتبة الثالثة في مؤشر  .2
, بحسب النقاط التي اتخذت لتقييم مستوى االدوات االقتصادية في نقطة( 511اذ جمعت )

, والسعودية التي حصلت نقطة( 838)قوة الدولة , بعد كل من تركيا التي حصلت على 
  نقطة(.  836على )
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دول الشرق االوسط , حلت إيران بالمرتبة الرابعة في مؤشر قياس ادوات قوتها العسكرية بين  .3
بحسب النقاط التي وضعها الباحثان لتقييم مستوى االدوات العسكرية  (نقطة 356اذ جمعت )

 , وتركيا التي حصلت(نقطة 372)لقوة الدولة , بعد كل من الباكستان التي حصلت على 
 . نقطة( 360, ومصر التي حصلت على )نقطة( 368على )

ثبت من خالل البحث احتالل إيران المرتبة الثالثة في مؤشر قياس ادوات قوتها الصلبة بين   .4
تي احتلت المرتبة االولى , بعد كل من تركيا النقطة( 867دول الشرق االوسط , اذ جمعت )

حل الكيان بينما  ,نقطة( 1180بـ)مرتبة الثانية , والسعودية التي احتلت النقطة( 1206بـ)
 . (نقطة 745ت بالمرتبة الخامسة بـ), واالمارانقطة( 775بـ)الصهيوني بالمرتبة الرابعة 

  التوصيات 
 بناًء على ما استنتجته الدراسة نقترح التوصيات اآلتية : 

بإمكان إيران استثمار مقوماتها الجغرافية بالشكل األمثل لتطوير ادوات قوتها الصلبة ,  .1
, والسيما انها تمتلك مقومات جغرافية متقدم فيها بين دول الشرق االوسطوتحقيق مستوى 

 كافية ومهمة , بإمكانها تطويرها لتحقيق اهدافها . 
ارب القوى الصاعدة في المنطقة التي باستطاعة بعض دول الشرق االوسط االستفادة من تج .2

يران , والسيما بعض الدول التي  فيحققت تقدمًا  ادوات قوتها الصلبة , كتركيا والسعودية وا 
تمتلك مقومات جغرافية كافية توفر لها امكانية تطوير ادوات قوتها الصلبة ولكنها تفتقد الى 

 الخبرات والستراتيجيات التي تمكنها من تحقيق ذلك . 
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Abstract 

     Most of the Middle East countries have been interested in developing 

and building their Solid power tools , and have come to view them as 

appositive advantage if they are properly used , especially in the aspects 

of self-defense in case they are exposed to external dangers , as well as 

their importance in giving the state a geopolitical weight that gives it the 

ability to obtain the desired results and achieve interests in international 

circles . it is important to measure the tools of hard power to know the 

level achieved by the state in its development , which reflects the nature 

of its strategies taken . for the optimal investment of its geographical 

components to develop these tools and the extent of the capabilities 

available to it through which it can produce advanced tools of hard 

power, which in turn is reflected in its endeavors to achieve its goals and 

interests as well as it reflects the ability of researchers in the field of 

geopolitics and geopolitics to set weights and measures that express the 

achieved levels of hard power tools , despite the difficulties thy face in 

obtaining sufficient data , which gives them the ability to put geopolitical 

weights for the countries under study                                        .            

Key words: indicators, strength, solid, Iran … The Middle East 
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