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*

العوامل المعنوية
لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"
وأثرها في قياس ق َّوة الدولة

تتنــاول هــذه الدراســة العوامــل المعنويــة بالنســبة إلــى دول مجلــس التعاون لــدول الخليج
ً
إضافة إلى كونها
العربية لقياس قوتها؛ وذلك لما تحتله هذه الدول من موقع إستراتيجي،
ً
أهم أهداف هذه الدراسة الوقوف
قو ًة
اقتصادية بالنظر إلى ما تمتلكه من قدرات نفطية .ومن ّ
َّ
علــى نقــاط القوة والضعف لتلك الدول ،لكــي يتمكن صناع القرار في الدول المذكورة من
توصل إليها
الوقــوف علــى نقــاط الضعف والقــوة لتلك العوامــل .ومن خــال النتائج التــي
ّ
أن الدول تختلف عن بعضها من حيث عناصر القوة المعنوية التي تملكها .وإذا
البحث نجد ّ
قوة الدولة،
كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعناصر هذه القوة التي تساهم في تكوين َّ
ً
وبناء
قــوة الدولة ال ترتكز علــى عامل واحد فقــط.
أن َّ
مقارنــة بدولــة أخــرى ،فإنــه يمكن تأكيــد ّ
ً
علــى المؤشــرات الواردة في البحــث فقد احتلت قطر المركز األول ،تلتهــا اإلمارات في المركز
ثم الســعودية في المركز
ثــم الكويت في المركز الثالث ،فعمان في المركز الرابعّ ،
الثانــيّ ،
الخامس ،وأخي ًرا البحرين في المركز السادس.
*

باحث عراقي ،ومحارض يف الجامعة املستنرصية.
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المقدمة

هدف البحث

إ ّن القوة هي املحرك الدافع ملهنة إدارة البالد ،وهي القدرة عىل
العمل يف الشؤون الخارجية ،وهي رضورية إلنجاز األشياء وتحقيق
الغايات ،ولتنفيذ املرء إرادته عىل ال ّرغم من املقاومة التي ترتافق
مع الجهد اإلسرتاتيجي؛ لذلك ليست القوة واحد ًة من أكرث العوامل
أهمي ًة يف إدارة البالد فحسب ،بل هي أيضً ا إحدى املفاهيم املحورية
املحرية يف النظرية السياسية((( .وقد اختلف أساتذة العالقات الدولية
يف تعريف القوة ومفهومها ،فبعضهم يذهب إىل أنها القدرة عىل
استخدام املوارد يف تحقيق هدف معني ،فيام يرى آخرون أنها القدرة
عىل التأثري يف الوحدات الدولية األخرى عىل نح ٍو يتفق مع أهداف
الدولة التي تسعى لهذا التأثري ،ويرى فريق ثالث أنها تكمن يف مدى
إشعار الوحدات الدولية األخرى بهذه القوة ومداها بطريقة تحقّق
سياسة الردع املطلوبة تجاه األطراف الدولية املختلفة.

يهدف البحث إىل دراسة العوامل املعنوية لدول مجلس التعاون
ُقسم إىل ثالثة أقسام؛ أ َّولها القدرة
لدول الخليج العربية ،وهي ت َّ
السياسية وعددها ستّة مؤرشات هي :مستوى الح ِّريات العا َّمة،
واالستقرار السيايس وغياب العنف ،ونسبة املشاركة السياسية يف
انتخابات الربملان ،ومعدل كفاءة الحكومة ،وتنفيذ القوانني ،ونسبة
املقاعد التي تشغلها النساء يف الربملان ،ثانيها األهداف اإلسرتاتيجية،
وعددها ثالثة مــؤرشات هي :عنارص القدرة السياسية ،وعنارص
األهــداف اإلسرتاتيجية ،وعنارص حجم القاعدة العلمية خيا ًرا
إسرتاتيج ًّيا ،وثالثها القدرة الدبلوماسية ،وهي من مؤرشين هام :عدد
البعثات الدبلوماسية والقنصليات الخارجية للدولة ،وعدد البعثات
والقنصليات الداخلية للدولة.

فرضية البحث

ومث ّة ثالث طرائق أساسية للنظر إىل القوة :فالطريقة األوىل تكون من
السيطرة عىل املوارد ،والثانية من السيطرة عىل الالعبني ،والثالثة من ينطلق البحث من فرضية مفادها أ ّن للعوامل املادية تأث ًريا يف قياس
ق َّوة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،من خالل تحليل
السيطرة عىل النتائج .وميكن قياس ق َّوة الدولة بعدة طرائق ،ولك ْن
أي
السابقة الذِّكر .وهذا األمر ميكِّن من اإلجابة عن السؤالّ :
املؤرشات َّ
هناك عامالن رئيسان للقياس ،هام العوامل املادية والعوامل املعنوية،
دولة من هذه الدول تحتل مرتبة الصدارة؟
وسنتناول يف دراستنا هذه العوامل املعنوية بالنسبة إىل دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لقياس قوتها؛ وذلك ملا تحتله هذه
الدول من موقع إسرتاتيجي ،إضاف ًة إىل كونها ق َّو ًة اقتصادي ًة بالنظر إىل منهجية البحث
ما متتلكه من قدرات نفطية.
التزم البحث منهج قياس ق َّوة الدولة بوصفه املنهج املالئم لفهم
قدرات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحليلها .ويتميز
هذا املنهج بأنه يجمع بني قياس الجوانب الكمية والجوانب
أهمية البحث
املعنوية بالنسبة إىل أطراف متع ّددة ،ومن مث ّة فهو يسمح بقياس
تأيت أهمية البحث من خالل دراسة العوامل املعنوية وأثرها يف قياس توازنات القوى يف لحظة زمنية معينة .وتشمل العوامل املادية أربعة
قوة الدولة بالنسبة إىل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عنارص رئيسة هي :القدرة االقتصادية ،والقدرة الحيوية ،والقدرة
َّ
العسكرية ،والقدرة االتصالية .وأ ّما العوامل املعنوية فهي تشمل ثالثة
للوقوف عىل نقاط القوة والضعف لتلك الدول ،من خالل دراسة
عنارص رئيسة هي :اإلرادة القومية واألهداف اإلسرتاتيجية ،والقدرة
مؤرشات العوامل املعنوية ،ليك يتمكن صناع القرار يف الدول املذكورة
السياسية .وتأيت حصيلة القياس من ناتج جميع العنارص الرئيسة يف
من الوقوف عىل نقاط الضعف والقوة لتلك املؤرشات.
كل العوامل املادية األربعة ،ث ّم يف العوامل املعنوية عىل حدة ،ث ّم
ّ
 1ملزيد من التفاصيل انظر :تريي ل .ديبل ،إسرتاتيجية الشؤون الخارجية منطق الحكم تيل ذلك خطوة أخرى متمثلة برضب مجموع العوامل املادية يف
مجموع العوامل املعنوية .وقد جرى االعتامد يف هذا البحث عىل
األمرييك ،وليد شحادة (مرتجم) ،ط ( 1بريوت :دار الكتاب العريب ،)2009 ،ص .282
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السابقة هي:
•تصبح املعادلة املطروقة بعد الخطوات َّ

أول وصعوبة قياسها
قياس العوامل املعنوية فقط؛ وذلك ألهميتها ً
من ناحية أخرى.
العوامل املعنوية = وزن القدرة السياسية  +وزن اإلرادة القومية +
وقد اعتمدت هذه الدراسة من حيث املؤرشات دراس ًة للدكتور جامل وزن القدرة الدبلوماسية.
زهران ،عنوانها :منهج قياس ق َّوة الدول واحتامالت تطور الرصاع وقد جرى تقسيم البحث ،من حيث هيكلته ،إىل مقدمة ومحورين؛
العريب – اإلرسائييل ،وهي من منشورات مركز دراســات الوحدة فاملحور األول متعلق مبفهوم العوامل املادية ،وأ ّما الثاين فهو متعلق
(((
العربية عام  . 2006وهكذا تكون حصيلة الخطوات املنهجية ما ييل :بتحليل العوامل املعنوية لدول مجلس تعاون الخليج العريب ،وبعد
•يجري احتساب عدد العنارص بأرقامها املطلقة ث ّم ضبطها ذلك توصل البحث إىل جملة من االستنتاجات.
بعنارص أخرى؛ كنسبة الرقم املطلق إىل عامل آخر للداللة عليه،
ومثل ذلك حجم املشاركة السياسية ،أو إجاميل تكوين رأس املال
المحور األول :في مفهوم
الثابت ،ث ّم نسبته إىل الناتج القومي اإلجاميل.

•املؤرشات التي ليست لها تعابري رقمية ،وبخاصة الجانب املعنوي،
ميكن أن ّ
تدل عليها أرقام ،من خالل املقارنة بني وحدات الدراسة
املحصورة بني صفر ونصف درجة ،أو رقم واحد صحيح أو رقم
وتقل نسبة
اثنني؛ وذلك حتى ال تؤث ِّر يف الوزن الكيل العا ّمّ ،
التضليل أو الخطأ.
يطبق القياس يف ضوء ع ّدة خطوات هي:

العوامل المادية

تستخدم عبارة القوة بصيغ متع ّددة تب ًعا لوجهات نظر الباحثني ،وهم
عمو ًما يطلقون القوة بوصفها مرادفًا لقابلية الدولة؛ ألنهم يعتقدون
أ ّن مصطلح ق َّوة الدولة عا ّم ومتنوع ،فقد نقصد بق َّوة الدولة تفوقها
العسكري ،أو قد تدرك هذه العبارة مبعنى أوسع لتشمل أمو ًرا غري
مثل ،والعالقات الدولية(((.
عسكرية كالدبلوماسيةً ،

وتُبنى معظم سياسات الدول الكربى عىل ترسيخ مبدأ العالقات
•مرحلة تصنيف املعلومات
كل ما تستطيع الوصول
الدولية بينها بصورة تنافسية لالستحواذ عىل ّ
•تجميع املؤرشات الفرعية
إليه من الرثوات االقتصادية محليًّا وإقليميًّا وعامليًّا .ومن أجل تحقيق
لكل عنرص؛ وذلك بإعطاء نتيجة ّ
•استخالص القيمة املعيارية ّ
لكل هذا املبدأ تتسابق الدول الكربى عىل بناء جيش قوي له اليد يف
عنرص مقارن ًة بالدول األخرى التي تكون ّ
أي بقعة من العامل .وأ ّما الدول الفقرية فهي أيضً ا
محل الدراسة والنظر تحقيق متطلباتها يف ّ
يف إمكان ترتيبها ،من خالل معادلة القيمة املعيارية واالنحرافات تبني عالقاتها ببعضها عىل أساس التنافس ،ولكن بصورة مختلفة عن
املعيارية التالية:
الدول الكربى ،فهي تسعى لبناء ق َّوة عسكرية تحافظ من خاللها عىل
األمن الداخيل وضامن استمرار الحكم.
وتسمح هذه الطريقة بإعطاء ترتيب داخيل للعنرص بني دول الدراسة
برقم قابل للجمع والرضب ،وبعد ذلك يجري طبقًا للمعادلة املأخوذ
بها ما ييل:
•إعادة ترتيب القيمة املعيارية للعنرص مبا يتفق وطريقة الوزن
الواردة يف تحكيم الخرباء؛ فالرتتيب يصبح تنازل ًّيا ،مبعنى أ ّن األكرب
هو األقوى.
لكل عنرص عند إعادة ترتيبه يف
•يجري رضب القيمة املعيارية ّ
الوزن النسبي املقابل له واملستخلص من آراء الخرباء.
 2ملزيد من التفاصيل انظر :جامل زهران ،منهج قياس قوة الدول واحتامالت تطور الرصاع
العريب -اإلرسائييل ،ط ( 1بريوت :مركز دراسات الوحدة العربية.)2006 ،

أي دولة  -صغرت أو كربت  -يف
وإ ّن الواقع الدويل يشري إىل أ ّن تأثري ّ
الدول األخرى ،أو هيئات األمم املتحدة ،أو العالقات الدولية ،أو السياسة
الدولية ،إمنا يتح َّدد يف ق َّوتها االقتصادية والعسكرية((( ،ولكن هنالك
أيضً ا عنارص غري ملموسة للقوة  -مبعايري القوة التقليدية  -ينبغي أن
تدرس تحت عنوان العوامل البرشية أو االجتامعية أو النوعية .وهذه
العنارص بعضها كامن يف املجتمع ،وبعضها اآلخر يف الحكومة ،وبعضها
يف العالقة بينهام ،فليس مث َّة ّ
شك يف أ ّن املجتمع ينبغي أن يتميز
 3محمد أزهر السامك ،الجغرافيا السياسية مبنظور القرن الحادي والعرشين بني املنهجية
(عمن :دار اليازوري للنرش والتوزيع ،)2011 ،ص .47
والتطبيق ،ط َّ 1
 4محمد أحمد عقلة املومني ،إسرتاتيجية سياسة القوة -مقومات الدولة يف الجغرافية
السياسية( ،إربد :دار الكتاب الثقايف ،)2008 ،ص .33
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بح ّد أدىن من التالحم االجتامعي واالستقرار السيايس ،إذا كان يريد
أن يكون قاد ًرا عىل استخدام العنارص الحسية امللموسة لقوته ليك
يعمل عىل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ،وإ ّن البلد الذي ترهقه
انقسامات عرقية أو دينية ،أو عنف داخيل شديد ،أو مت ُّرد مسلح يف
أسوأ الحاالت ،من ناحية أخرى ،سوف يعاين كث ًريا عند تطبيق قوته
وتوجيه اهتاممه إىل الشؤون الخارجية .إضاف ًة إىل ذلك ،تتأثر ق َّوة
األمة من دون ّ
شك يف أوجه ع ّدة بيشء اسمه الشخصية الوطنية.
وهذا املفهوم مبهم ،وعىل الرغم من ذلك يبقى محتفظًا بفائدته يف
اإلجابة عن السؤال :ملاذا تبدو بعض البلدان متقن ًة لف ّن إدارة الدولة
يف حني تبدو بلدان أخرى ،عىل ال ّرغم من التكافؤ يف املوارد ،غ َري متقنة
لذلك؟
وأما نوعية الحكم والقيادة الوطنية – وهام حصيلة الشخصية
الوطنية ونوع النظام السيايس للدولة – فهام أيضً ا من املحددات
امله ّمة والرئيسة للقوة ،يضاف إىل ذلك نوع العالقة القامئة بني الحكم
واملجتمع التي لها أهميتها أيضً ا؛ فالدولة التي متلك رباطًا متي ًنا من
الثقة بني القيادة ورعاياها تكون أكرث ق َّوةً ،إذا كانت أوضاع دولة
أخرى مساوي ًة ألوضاعها ،وكان يُنظر إىل أ ّن حكومتها تعوزها الكفاءة
عمو ًما ،وكانت توصف بضعف األمانة والصدق وغري الرشعية .ولقد
لخصت إسرتاتيجية األمن القومي للواليات املتحدة عام  2002هذا كله
بقولها" :إ ّن أساس ق َّوة الواليات املتحدة أولً وأخ ًريا موجود يف الداخل،
مؤسساتنا"(((.
إنه يف مهارات شعبنا ويف دينامية اقتصادنا ومرونة ّ

إ ّن القوة املعنوية ،إذن( ،وتسمى أيضً ا الكامنة ،وغري امللموسة) هي
قدرة الدولة ممثَّل ًة بالحكومة عىل التأثري يف الرأي العا ّم الداخيل
والخارجي ملصلحتها ،أو جمع التأييد للخطوة السياسية أو االقتصادية
أو العسكرية التي تقوم بها أو تخطّط للقيام بها ،وهي ما يطلق عليها
أحيانًا اسم القوة التنظيمية للدولة (،((()organizational power
وتؤ ّدي الحكومة دو ًرا متغ ًريا يف ق َّوة الدولة ولكن دورها يصعب
حرصه((( ،وميكن تقييم دورها من خالل ع ّدة مؤرشات؛ مثل محاربة
الفساد ،وتنفيذ القوانني ،ومستوى كفاءة الربملان ،وغريها .ث ّم إ ّن
للقوة املعنوية تأث ًريا يف الرأي العام يف الداخل والخارج من شأنه أن
أول ،وأن يعمل عىل مضاعفة التناقضات
يضعف عنارص القوة األخرى ً
(((1
الداخلية يف جسم الدولة ثان ًيا .

المحور الثاني :تحليل العوامل
المعنوية لدول مجلس تعاون
الخليج العربي
تنقسم العوامل املعنوية إىل ثالثة عنارص :القدرة السياسية واإلرادة
القومية والقدرة الدبلوماسية ،ويف ما ييل ٌ
لكل عنرص من هذه
تناول ّ
العنارص الثالثة:

قياس القدرة السياسية

لذلك هناك حاجة يف دراستنا إىل مقاربة قوة الدولة باستخدام مفاهيم أمكن قياس القدرة السياسية من خالل عنارص فرعية ع ّدة وبعض
املؤرشات الدالة عليها ،وقد بلغت جميعها ستَّة عنارص ومؤرشات،
القوة الظاهرة والقوة الكامنة أو الخفية ،وعالقة هذه بتلك يف لعبة
كل الخطوات
محل الدراسة باتباع ّ
وأسفر قياس ق َّوة الدول التي هي ّ
األمم .وإذا كانت القوة الظاهرة هي ما يلمسه الجميع عىل ساحة
املنهجية عن ترتيب هذه القدرة وفق الجدول (.)1
الرصاع أو القتال ،فإ ّن القوة الكامنة هي تلك القوة الخفية الذكية
التي بها ميكن لطرف ما أن يحقّق أهدافه من دون اللجوء إىل العنف ويعني ذلك أ ّن عامن احتلت املركز األول بوزن  ،3,783ث ّم الكويت يف
أو اإلكـراه((( ،ومن أمثلة ذلك أ ّن هناك  215حادث ًة وقعت ما بني املركز الثاين بوزن  ،3,535فاإلمارات يف املركز الثالث بوزن  ،3,520ث ّم
العامني  1945و 1976جرى فيها استخدام القوات املسلحة األمريكية البحرين يف املركز الرابع بوزن  ،3,245وجاءت قطر يف املركز الخامس
بوزن  ،3,221وأخ ًريا تقع السعودية يف املركز السادس بوزن .1,25
سياس ًّيا لتحقيق املصالح األمريكية من دون اللجوء إىل القتال(((.
انظر الجدول (.)2
 5تريي ل .ديبل ،إسرتاتيجية الشؤون الخارجية منطق الحكم األمرييك ،وليد شحادة
(مرتجم) ،ط ( 1بريوت :دار الكتاب العريب ،)2009 ،ص .295 -294
 6بيرت تايلور وكولن فلنت ،الجغرافيا السياسية لعاملنا املعارص ،عبد السالم رضوان
(مرتجم) ،إسحق عبيد (مراجع) ،الجزء األول ،سلسلة عامل املعرفة (الكويت :املجلس الوطني
للثقافة والفنون واآلداب ،)2002 ،ص.70
 7املصدر نفسه ،ص .74

(عمن :مركز الكتاب األكادميي،)2011 ،
 8قاسم الدويكات ،الجغرافية السياسية ،ط ّ 1
ص .187
 9فايز محمد العيسوي ،الجغرافية السياسية املعارصة ،ط ( 1مرص :دار املعرفة الجامعية،
د .ت) ،ص .121
 10السامك ،مرجع سابق ،ص .69
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الجدول ()1
قياس القدرة السياسية للدول املعن َّية بالدراسة
ت
1
2
3
4
5
6

الوزن
3,783
3,535
3,520
3,245
3,221
1,285

اسم الدولة
عامن
الكويت
اإلمارات
البحرين
قطر
السعودية
الجدول ( )2قياس وزن عنارص القدرة السياسية

ت عنارص القدرة السياسية
 1مستوى الح ِّريات العا َّمة
االستقرار السيايس
2
وغياب العنف
نسبة املشاركة السياسية
3
يف انتخابات الربملان
4

معدل كفاءة الحكومة

5

القيمة املعيارية للعنرص لدى الدول محل الدراسة * وزن العنرص
السعودية

الكويت

اإلمارات

البحرين

عامن

قطر

0,445=0,25 * 1,78

1,25= 0,25 * 5

1,025 = 0,25 * 4,1

1,05 =0,25 * 4,2

0,825 =0,25 * 3,3

0,875 = 0,25 * 3,5

0,834 = 0,21 * 3,970 0,664 = 0,21 * 3,162 0,272 =0,21 * 1,294 0,717 = 0,21 * 3,414 0,558 = 0,21 * 2,657 0,293 =0,21 * 1,395
صفر *  =0,20صفر

0,912 = 0,20 * 4,56

0,672 = 0,20 * 3,36

1,17 = 0,20 * 4,013 0,912 = 0,20 * 4,56

صفر *  = 0,20صفر

0,657 = 0,19 * 3,457 0,497 = 0,19 * 2,617 0,507 = 0,19 * 2,669 0,635 = 0,19 * 3,343 0,260 = 0,19 * 1,371 0,136 =0,19 * 0,714

تنفيذ القوانني

0,384 =0,15 * 2,56

0,555 = 0,15 * 3,7

املجموع

1,258

3,535

0,855 = 0,15 * 5,7 0,627 = 0,15 * 4,18 0,513 = 0,15 * 3,42 0,471 = 0,15 * 3,14

3,520

3,783

3,254

3,221

الجدول ()3
قاعدة البيانات األساسية لعنارص القدرة السياسية

ت
1
2
3
4
5
6

العنارص
الدولة
السعودية
الكويت
اإلمارات
البحرين
عامن
قطر

كفاء الربملان من
االستقرار
نسبة املشاركة
معدل كفاءة
مستوى
حيث التمثيل
السيايس وغياب
السياسية يف انتخابات الحكومة
الح ِّريات العا َّمة
واملحاسبة والقوانني
العنف
الربملان بالنسبة إىل من
لهم الحق يف املشاركة ()100-0
()100-0
()100-0
()100-0
3,8
32
24
25
17
19

35
60
75
33
70
86

صفر
 52سنة 2012
 28سنة 2011
 51سنة 2011
 76سنة 2011
صفر

52
58
76
69,85
69,37
77

60,1
65,8
63
64,4
68,2
75,8

نسبة املقاعد التي
تشغلها النساء يف
الربملان سنة 2011
صفر
صفر
23
3
1
صفر

دراسات وأوراق تحليليّة
العوامل المعنوية لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وأثرها في قياس قوَّ ة الدولة
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وميكن استعراض وزن العنارص الفرعية ومؤرشاتها( ((1كام ييل:

املركز الخامس بوزن  ،0,471وأخ ًريا السعودية يف املركز السادس بوزن
 .0,384انظر الجدولني ( )2و(.)3

بقياس هذا املؤرش يتضح أ ّن الكويت تحتل املركز األول بوزن ،1,25
تليها البحرين بوزن  ،1,05ث ّم اإلمارات يف املركز الثالث بوزن ،1,025
فقطر يف املركز الرابع بوزن  ،0,875ث ّم عامن يف املركز الخامس
بوزن  ،0,825وتأيت السعودية يف املركز السادس بوزن  .0,445انظر
الجدولني ( )2و(.)3

قياس اإلرادة القومية
أمكن قياس عنرص اإلرادة القومية من خالل ثالثة عنارص فرعية هي:
وكل
القيادة السياسية واألهداف اإلسرتاتيجية والقاعدة العلميةّ ،
عنرص من هذه العنارص يتض َّمن ع ّدة مؤرش ٍ
رشا.
ات ،وقد بلغت  15مؤ ً

مستوى الحرِّيات العا َّمة

االستقرار السياسي وغياب العنف

وخلص قياس وزن هذا العنرص ،من خالل املؤرشات التي جسدته ،إىل
الست عىل نحو ما يأيت يف الجدول (.)4
ترتيب الدول ّ

بقياس هذا العنرص يتضح أ ّن قطر احتلت املركز األول بوزن  ،0,834ومن خالل هذه النتيجة يتضح ما ييل:
تليها اإلمارات يف املركز الثاين بوزن  ،0,717فعامن يف املركز الثالث
•تحتل قطر املركز األول بوزن  18,08يف إجاميل وزن عنارص
بوزن  ،0,664ث ّم الكويت يف املركز الرابع بوزن  ،0,558وجاءت
اإلرادة القومية ،تليها اإلمارات بوزن  ،14,81ث ّم الكويت يف
السعودية يف املركز الخامس بوزن  ،0,293وجاءت البحرين يف املركز
املركز الثالث بوزن  ،14,2والبحرين يف املركز الرابع بوزن ،13,99
السادس بوزن  .0,272انظر الجدولني ( )2و(.)3
ث ّم عامن يف املركز الخامس بوزن  ،13,82وأخ ًريا السعودية يف
املركز السادس بوزن .13,25
نسبة المشاركة السياسية في انتخابات البرلمان
•وإذا كانت قطر تحتل املركز األول يف إجاميل وزن عنارص اإلرادة
بوزن هذا العنرص يتضح أ ّن عامن احتلت املركز األول بوزن ،1,17
القومية ،فإنها تحتل املركز األول يف عنرص واحد فقط هو وزن
فالبحرين يف املركز الثاين بوزن  ،0,912ث ّم جاءت الكويت يف املركز
القيادة السياسية ،واملركز الثاين يف وزن األهداف اإلسرتاتيجية،
الثالث بوزن  ،0,912تلتها اإلمارات يف املركز الرابع بوزن  ،0,672ث ّم
السعودية وقطر يف املركزين الخامس والسادس بوزن صفر ،لعدم
واملركز الخامس يف وزن القاعدة العلمية.
وجود انتخابات يف كال البلدين .انظر الجدولني ( )2و(.)3
•وتحتل اإلمــارات املركز الثاين يف إجاميل وزن عنارص اإلرادة
معدل كفاءة الحكومة

بوزن هذا العنرص ،يتضح أ ّن قطر تحتل املركز األول بوزن ،0,657
تليها اإلمارات بوزن  ،0,635ث ّم البحرين يف املركز الثالث بوزن ،0,507
فعامن يف املركز الرابع بوزن  ،0,497وجاءت الكويت يف املركز الخامس
بوزن  ،0,260وأخ ًريا السعودية يف املركز السادس بوزن  .0,136انظر
الجدولني ( )2و(.)3
تنفيذ القوانين

بوزن هذا العنرص يتضح أ ّن قطر احتلت املركز األول بوزن ،0,855
ث ّم عامن يف املركز الثاين بوزن  ،0,627فالكويت يف املركز الثالث بوزن
 ،0,555أ ّما البحرين فجاءت يف املركز الرابع بوزن  ،0,513فاإلمارات يف
 11جرى أخذ املؤرشات اآلتية وهي متمثلة بـ :مستوى الحريات العامة ،واالستقرار
السيايس وغياب العنف ،ومعدل كفاءة الحكومة ،وأخ ًريا تنفيذ القوانني من التقرير السنوي:
 ،the worldwide governance indicators 2011وهو موجود عىل الرابط:
www.govindicators.org
وما عدا هذه املؤرشات فقد تعدّدت مصادره ،وقد أرشنا إىل الدولة األضعف برقم صفر .وأ ّما
الدولة األقوى فقد أرشنا إليها برقم مئة.

القومية؛ إذ إنّها تحتل املركز األول يف عنرص واحد هو وزن
األهداف اإلسرتاتيجية ،واملركز الرابع يف وزن القاعدة العلمية،
وتحتل املركز الخامس يف وزن القيادة السياسية.
•وتحتل الكويت املركز الثالث يف إجاميل وزن عنارص اإلرادة
القومية ،إال أنها تحتل املركز الثالث يف وزن القاعدة العلمية،
واملركز الخامس يف وزن األهداف اإلسرتاتيجية ،واملركز الرابع يف
وزن القيادة السياسية.
•وتحتل البحرين املركز الرابع يف إجاميل وزن عنارص اإلرادة
القومية؛ إذ إنّها احتلت املركز الثاين يف وزن القيادة السياسية،
وجاءت يف املركز األخري يف وزن األهداف اإلسرتاتيجية ،ويف املركز
األخري أيضً ا يف وزن القاعدة العلمية.
•واحتلت عامن املركز الخامس يف إجاميل وزن عنارص اإلرادة
القومية ،وقد احتلت املركز الثالث يف عنرص وزن القيادة
السياسية ،واملركز الثاين يف وزن القاعدة العلمية ،وجاءت يف
املركز األخري يف وزن األهداف اإلسرتاتيجية.
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الجدول ()4
قياس اإلرادة القومية للدول ّ
الست
ت

الدولة

وزن القيادة السياسية

وزن األهداف اإلسرتاتيجية

وزن القاعدة العلمية

املجموع

1
2
3
4
5
6

قطر
اإلمارات
الكويت
البحرين
عامن
السعودية

8,36
4,89
5,75
6,81
5,83
3,03

7,67
7,82
5,88
5,96
5,30
7,25

2,05
2,1
2,57
1,22
2,69
2,67

18,08
14,81
14,2
13,99
13,82
13,25

•نسبة االستثامرات املحلية من الناتج املحيل اإلجاميل.

•وجاءت السعودية يف املركز األخري يف إجاميل وزن عنارص اإلرادة
القومية ،إال أنها تحتل املركز األول يف وزن القاعدة العلمية ،وقد اتضح ما ييل:
واملركز الثالث يف وزن األهداف اإلسرتاتيجية ،واملركز األخري يف
•احتلت قطر املركز األول بوزن 6,16؛ إذ بلغت نسبة الرضائب
وزن القيادة السياسية.
من الناتج املحيل  19,8يف املئة( ،((1وبلغت نسبة االستثامرات
كل عنرص من العنارص الثالثة ومؤرشاتها
•وميكن رشح وزن ّ
املحلية من الناتج املحيل ،عام  39 ،2009يف املئة(.((1
الفرعية وتحليله ،وفق ما يوضحه الجدول ( )5الخاص بقياس
•احتلت البحرين املركز الثاين بوزن 6,81؛ إذ بلغت نسبة الرضائب
وزن عنارص اإلرادة القومية ،وذلك عىل النحو التايل:
من الناتج املحيل  1,3يف املئة ،وبلغت نسبة االستثامرات املحلية
عناصر القيادة السياسية
من الناتج املحيل ،عام  27 ،2009يف املئة.
أمكن قياس عنارص القيادة السياسية من خالل عنرصين فرعيني هام :القدرة
•احتلت عامن املركز الثالث بوزن 5,83؛ إذ بلغت نسبة الرضائب
عىل تعبئة املوارد الذاتية ،ودرجة االستجابة للحاجات األساسية للشعب.
من الناتج املحيل  2,8يف املئة ،وبلغت نسبة االستثامرات املحلية
من الناتج املحيل ،عام  30 ،2008يف املئة.
وبوزن هذين العنرصين إجاملً نجد ما ييل:
•احتلت قطر املركز األول بوزن  ،8,36تليها البحرين بوزن ،6,81
ث ّم عامن يف املركز الثالث بوزن  ،5,83ويف املركز الرابع الكويت
بوزن  ،5,75فاإلمارات يف املركز الخامس بوزن  ،4,89ويف املركز
السادس جاءت السعودية بوزن .3,03
•وميكن استعراض وزن العنارص الفرعية للقيادة السياسية عىل
النحو التايل:

القدرة عىل تعبئة املوارد الذاتية
أمكن قياس هذا العنرص من خالل مؤرشين( :جرى االعتامد عىل
معلومات البنك الدويل بالنسبة إىل هذين املؤرشين يف ما يتعلق
الست).
بالدول ّ
•نسبة اإليرادات الجارية من الرضائب من الناتج املحيل اإلجاميل.

•احتلت الكويت املركز الرابع بوزن 5,75؛ إذ بلغت نسبة الرضائب
من الناتج املحيل  0,9يف املئة ،وبلغت نسبة االستثامرات املحلية
من الناتج املحيل ،عام  18 ،2011يف املئة.
•احتلت اإلمارات املركز الخامس بوزن 4,89؛ إذ بلغت نسبة
الرضائب من الناتج املحيل صف ًرا ،وبلغت نسبة االستثامرات
املحلية من الناتج املحيل ،عام  25 ،2011يف املئة.
•جاءت السعودية يف املركز السادس بوزن 3,03؛ إذ بلغت
نسبة الرضائب من الناتج املحيل  1,3يف املئة ،وبلغت نسبة
االستثامرات املحلية من الناتج املحيل ،عام  27 ،2011يف املئة.
انظر الجدولني ( )5و(.)6

12 World bank group, at: www. worldbank. org.
13 Ibid.
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درجة االستجابة للحاجات األساسية للشعب
أمكن قياس وزن هذا العنرص من خالل مؤرشين هام:
•متوسط عمر املواطن أو (العمر املتوقع).

•نصيب الفرد من السعرات الحرارية يوم ًّيا.
وقد اتضح ما ييل:

•احتلت اإلمــارات املركز األول بــوزن 3؛ إذ بلغ متوسط عمر
املواطن أو (العمر املتوقع)  76سن ًة( ،((1ونصيب الفرد من
السعرات الحرارية يوميًّا  3341سعر ًة(.((1
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وكل عنرص من هذه العنارص الفرعية الثالثة يض ّم ع ّدة مؤرشات،
وبوزن هذه العنارص واملؤرشات إجاملً  ،نجد ما ييل:
•تحتل اإلمارات املركز األول بوزن  ،7,82تليها قطر بوزن ،7,67
فالسعودية يف املركز الثالث بوزن  ،7,25ث ّم البحرين يف املركز
الرابع بوزن  ،5,96فالكويت يف املركز الخامس بوزن  ،5,88ث ّم
عامن يف املركز السادس بوزن .5,30
•وميكن استعراض وزن العنارص الفرعية لألهداف اإلسرتاتيجية
عىل النحو التايل:

•احتلت البحرين املركز الثاين بوزن 2,89؛ إذ بلغ متوسط عمر درجة االعتامد عىل الذات
املواطن أو (العمر املتوقع)  76سنةً ،ونصيب الفرد من السعرات أمكن قياس هذا العنرص بثالثة مؤرشات هي:
الحرارية يوم ًّيا  3321سعرةً.
•نسبة حجم الدين الخارجي إىل الناتج املحيل اإلجاميل.
•احتلت الكويت املركز الثالث بوزن 2,72؛ إذ بلغ متوسط عمر
•صايف امليزان التجاري (الفارق بني الصادرات والواردات).
املواطن أو (العمر املتوقع)  77,7سنةً ،ونصيب الفرد من
السعرات الحرارية يوم ًّيا  3239سعرةً.
•نسبة حجم املعونات األجنبية إىل الناتج املحيل اإلجاميل :جرى
•احتلت قطر املركز الرابع بوزن 2,2؛ إذ بلغ متوسط عمر املواطن
السابقة الذِّكر غنية وليس
استبعاد هذا املؤرش أل ّن جميع الدول َّ
أو (العمر املتوقع)  78,2سنةً ،ونصيب الفرد من السعرات
أي معونات أجنبية.
لديها ّ
الحرارية يوميًّا  3150سعرةً.
وجــرى االعتامد عىل بيانات التقرير االقتصادي العريب املوحد
السابقة الذِّكر.
•احتلت عامن املركز الخامس بوزن 1,75؛ إذ بلغ متوسط عمر للمؤرشات َّ
املواطن أو (العمر املتوقع)  72,7سنةً ،ونصيب الفرد من وبقياس هذا العنرص الفرعي من خالل املؤرشين يتضح ما ييل:
السعرات الحرارية يوم ًّيا  3241سعرةً.
•احتلت السعودية املركز األول بوزن 3,09؛ إذ يبلغ صايف امليزان
•جاءت السعودية يف املركز السادس بوزن 1,29؛ إذ بلغ متوسط
التجاري فائضً ا قدره  144,280مليار دوالر( ،((1وتتسم السعودية
عمر املواطن أو (العمر املتوقع)  72سنةً ،ونصيب الفرد من
بارتفاع صايف امليزان التجاري بسبب تصدير البرتول؛ إذ يبلغ نحو
السعرات الحرارية يوم ًّيا  3195سعرةً.
 184مليون دوالر( ،((1وأ ّما نسبة حجم الدين الخارجي إىل الناتج
املحيل اإلجاميل فهي صفر.
عناصر األهداف اإلستراتيجية
أمكن قياس عنرص األهداف اإلسرتاتيجية بثالثة عنارص فرعية هي:
•درجة االعتامد عىل الذات.

•درجة الدولة يف مجال التنمية البرشية والفساد.
•درجة االنكشاف والتبعية.
14

التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2011ص  ،294عىل الرابط:

http://www.arabfund.org/Data/site1/pdf/jaer/jaer201118/.pdf

 15جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،أوضاع األمن الغذايئ العريب
 ،2010ص  ،33عىل الرابط:
http://www.aoad.org/Arab-food-security-report-2010.pdf

•احتلت قطر املركز الثاين بوزن 3,064؛ إذ يبلغ صايف امليزان
التجاري فائضً ا قدره  48,501مليار دوالر ،وأ ّما نسبة حجم الدين
الخارجي إىل الناتج املحيل اإلجاميل فهي صفر.
•احتلت الكويت املركز الثالث بوزن 3,063؛ إذ يبلغ صايف امليزان
التجاري فائضً ا قدره  44,513مليار دوالر ،وأ ّما نسبة حجم الدين
الخارجي إىل الناتج املحيل اإلجاميل فهي صفر.

 16التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2011ص .369
 17منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول أوابك ،التقرير اإلحصايئ السنوي لعام ،2011
ص  ،4عىل الرابط:
http://www.oapecorg.org/ARPubl/ASR/ASR2011.pdf
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•احتلت اإلمارات املركز الرابع بوزن 3,059؛ إذ يبلغ صايف امليزان
التجاري فائضً ا قدره  28,867مليار دوالر ،وأ ّما نسبة حجم الدين
الخارجي إىل الناتج املحيل اإلجاميل فهي صفر.
•احتلت البحرين املركز الخامس بوزن 3,052؛ إذ يبلغ صايف
امليزان التجاري فائضً ا قدره  1,058مليار دوالر ،وأ ّما نسبة حجم
الدين الخارجي إىل الناتج املحيل اإلجاميل فهي صفر.
•جاءت عامن يف املركز السادس بوزن 1,979؛ إذ يبلغ صايف امليزان
التجاري فائضً ا قدره  13,631مليار دوالر ،ونسبة حجم الدين
الخارجي إىل الناتج املحيل اإلجاميل  13يف املئة(.((1

درجة الدولة يف مجال التنمية البرشية والفساد
وفق التقارير الدولية
أمكن قياس هذا العنرص مبؤرشين:
•ترتيب الدولة يف التنمية البرشية.
•درجة مؤرش الفساد.

وبقياس هذا العنرص من خالل هذين املؤرشين يتضح ما ييل:
•احتلت قطر املركز األول بوزن  ،2,33وهي تحتل املركز  37عىل
مستوى العامل يف التنمية البرشية( ،((1أ ّما درجة مؤرش الفساد
فهي تبلغ  ،((2(7,2وهي درجة إيجابية ،خارج نطاق الخطر وفق
حسابات املؤرش ( .)10 -0وهي درجة إيجابية وخارج نطاق
الخطر وفق حسابات املؤرش (.)10 -0
•احتلت اإلمارات املركز الثاين بوزن  ،2,28وهي تحتل املركز  30عىل
مستوى العامل يف التنمية البرشية ،فيام تبلغ درجة مؤرش الفساد.6,8 :
•احتلت البحرين املركز الثالث بوزن  ،1,63وهي تحتل املركز  42عىل
مستوى العامل يف التنمية البرشية ،وأ ّما درجة مؤرش الفساد فهي.5,1 :
•احتلت السعودية املركز الرابع بوزن  ،1,21وهي تحتل املركز  56عىل
مستوى العامل يف التنمية البرشية ،فيام تبلغ درجة مؤرش الفساد.4,4 :
•احتلت الكويت املركز الخامس بوزن  ،1,19وهي تحتل املركز  63عىل
مستوى العامل يف التنمية البرشية ،فيام تبلغ درجة مؤرش الفساد.4,6 :
 18التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2011ص .390
 19األمم املتحدة ،برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،تقرير التنمية البرشية  ،2011ص ،130
عىل الرابط:
http://hdr.undp.org
20 corruption perceptions index 2011, at: www. transparency. org
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•جاءت عامن يف املركز السادس ،بوزن  ،0,92وهي تحتل املركز  89عىل
مستوى العامل يف التنمية البرشية ،وأ ّما درجة مؤرش الفساد فهي.4,8 :

درجة االنكشاف والتبعية

•أمكن تحديد ثالثة مؤرشات لقياس هذا العنرص الفرعي:
•نسبة إجاميل الصادرات إىل الناتج املحيل اإلجاميل.

•نسبة االستثامرات األجنبية املبارشة من الناتج املحيل اإلجاميل.
•نسبة االكتفاء الذايت من الحبوب.

وبقياس هذا العنرص من خالل هذه املؤرشات الثالثة يتضح ما ييل:
أقل الدول انكشافًا بوزن  ، 2,95وهي تحتل
•إ ّن السعودية ّ
املركز األول؛ إذ تبلغ نسبة إجاميل الصادرات إىل الناتج املحيل
اإلجاميل  0,56يف املئة( .((2ومن شأن سياسة االنفتاح االقتصادي
رشا حيويًّا
استقطاب االستثامرات األجنبية املبارشة التي تع ُّد مؤ ً
املؤسسات الدولية بقوانني التجارة يف الدول
دالًّ عىل مدى ثقة ّ
األخرى وآفاقها(.((2
(((2

•تحتل اإلمارات املركز الثاين بوزن 2,48؛ إذ تبلغ نسبة إجاميل
الصادرات إىل الناتج املحيل اإلجــايل  0,71يف املئة ،ونسبة
االستثامرات األجنبية املبارشة من الناتج املحيل اإلجاميل  1,3يف
املئة ،ونسبة االكتفاء الذايت من الحبوب  1,3يف املئة.
•تحتل عامن املركز الثالث بوزن 2,41؛ إذ تبلغ نسبة إجاميل
الصادرات إىل الناتج املحيل اإلجــايل  0,55يف املئة ،ونسبة
االستثامرات األجنبية املبارشة من الناتج املحيل اإلجاميل  4,7يف
املئة ،ونسبة االكتفاء الذايت من الحبوب  5,79يف املئة.
•تحتل قطر املركز الرابع بوزن 2,28؛ إذ تبلغ نسبة إجاميل
الصادرات إىل الناتج املحيل اإلجــايل  0,56يف املئة ،ونسبة
االستثامرات األجنبية املبارشة من الناتج املحيل اإلجاميل  5,1يف
املئة ،ونسبة االكتفاء الذايت من الحبوب  0,66يف املئة.
•احتلت الكويت املركز الخامس بوزن 1,63؛ إذ تبلغ نسبة إجاميل
الصادرات إىل الناتج املحيل اإلجــايل  0,53يف املئة ،ونسبة

 21التقرير االقتصادي العريب املوحد .2011
 22املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات ،مناخ االستثامر يف الدول العربية
 ،2010ص  ،290 -270عىل الرابط:
http://www.iaigc.net/?id=7&sid=5
 23النظام األمني يف منطقة الخليج العريب ،ط ( 1أبوظبي :مركز اإلمارات للدراسات
والبحوث اإلسرتاتيجية ،)2008 ،ص .263-262

دراسات وأوراق تحليليّة
العوامل المعنوية لدول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" وأثرها في قياس قوَّ ة الدولة

االستثامرات األجنبية املبارشة من الناتج املحيل اإلجاميل  0,06يف
املئة ،ونسبة االكتفاء الذايت من الحبوب  2,39يف املئة.

•جاءت البحرين يف املركز السادس بوزن 1,27؛ إذ تبلغ نسبة
إجاميل الصادرات إىل الناتج املحيل اإلجاميل  0,6يف املئة ،ونسبة
االستثامرات األجنبية املبارشة من الناتج املحيل اإلجاميل  0,7يف
املئة ،وأ ّما نسبة االكتفاء الذايت من الحبوب فهي صفر.
عناصر حجم القاعدة العلمية خيا ًرا إستراتيج ًيّا

•أمكن قياس هذا العنرص من خالل ع ّدة عنارص فرعية هي:

•نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي من الناتج املحيل اإلجاميل.
•نسبة الصادرات املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع.
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•جاءت البحرين يف املركز الخامس بوزن 2,37؛ إذ تبلغ نسبة
اإلنفاق عىل البحث العلمي  0,04يف املئة.
•جاءت اإلمارات يف املركز األخري بوزن صفر ،لعدم متكننا من
أي معلومات متعلقة بنسبة اإلنفاق عىل البحث
الحصول عىل ّ
العلمي.

نسبة الصادرات املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع

•احتلت اإلمارات املركز األول بوزن 5,25؛ إذ تبلغ نسبة الصادرات
املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع  3يف املئة( ،((2ومن
الجدير بالذِّكر أ ّن الدول تطورت يف هذا املجال وأنه ميكن
مالحظة ذلك من خالل متابعة تقرير اليونسكو عام .((2(2010
كل من السعودية والكويت وعامن املركز الثاين بوزن 4؛
•احتلت ّ
إذ تبلغ نسبة الصادرات املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات
السلع  1يف املئة.

•إجاميل عدد األعامل املنشورة يف مجاالت البحث العلمي.
وبوزن هذه العنارص اتضح أ ّن السعودية تحتل املركز األول بوزن
 ،2,97تليها عامن يف املركز الثاين بوزن  ،2,69فالكويت يف املركز
كل من قطر والبحرين يف املركز األخري؛ إذ تبلغ نسبة
•جاءت ّ
الثالث بوزن  ،2,57ث ّم جاءت اإلمارات يف املركز الرابع بوزن ،2,1
الصادرات املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع صف ًرا.
فقطر يف املركز الخامس بوزن  ،2,05وأخ ًريا البحرين يف املركز السادس
بوزن .1,22
إجاميل عدد األعامل املنشورة يف مجاالت البحث العلمي
وميكن استعراض وزن العنارص الفرعية بالنسبة إىل القاعدة العلمية
•احتلت السعودية املركز األول بوزن 1,2؛ إذ بلغت األعامل
كام ييل:
عمل( ،((2ومن الجدير بالذِّكر أ ّن
املنشورة عام  2011نحو ً 710

نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي من الناتج املحيل اإلجاميل
تحتل قطر املركز األول بوزن 5؛ إذ بلغت نسبة اإلنفاق عىل البحث
العلمي عام  2007نحو  0,33يف املئة ومن املؤ َّمل أن تصل النسبة يف
قطر يف السنوات املقبلة إىل نحو  2,5يف املئة( .((2وقد جرى اعتامد
املصدر نفسه بالنسبة إىل بقية الدول:
•تحتل عامن املركز الثاين بوزن 3,54؛ إذ تبلغ نسبة اإلنفاق عىل
البحث العلمي  0,17يف املئة.
•تحتل الكويت املركز الثالث بوزن 2,82؛ إذ تبلغ نسبة اإلنفاق
عىل البحث العلمي  0,09يف املئة.
•تحتل السعودية املركز الرابع بوزن 2,46؛ إذ تبلغ نسبة اإلنفاق
عىل البحث العلمي  0,05يف املئة.
 24جامعة الدول العربية ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي لإلحصاءات
الزراعية  ،2009املجلد  ،29ص  ،345 -280عىل الرابط:
http://www.aoad.org/Statistical_Yearly_Book_Vol_29.pdf

الدول تطورت يف هذا املجال وأنه ميكن مالحظة ذلك من خالل
متابعة تقرير اليونسكو عام .((2(2010

•احتلت اإلمــارات املركز الثاين بوزن 0,74؛ إذ بلغت األعامل
عمل.
املنشورة سنويًّا ً 265
•احتلت الكويت املركز الثالث بوزن 0,69؛ إذ بلغت األعامل
عمل.
املنشورة سنويًّا ً 214
•احتلت عامن املركز الرابع بوزن 0,59؛ إذ بلغت األعامل املنشورة
عمل.
سنويًّا ً 114
•احتلت قطر املركز الخامس بوزن 0,55؛ إذ بلغت األعامل
عمل.
املنشورة سنويًّا ً 74

25 Unesco science report 2010, The Current Status of Science around the
World, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ,
p 259.
26 World bank group, Ibid.
27 Ibid.
28 Unesco science report 2010, p 500.
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جاءت البحرين يف املركز السادس بوزن 0,51؛ إذ بلغت األعامل التمثيل الخارجي للدولة

عمل.
املنشورة سنويًّا ً 36

•وبالنظر إىل إجاميل وزن هذه العنارص ،وهو ملعرفة وزن عنارص
القاعدة العلمية من حيث هي خيار إسرتاتيجي ،يتضح:
إجامل ،قد احتلت املركز
ً
•أ ّن السعودية التي احتلت املركز األول
األول يف عنرص واحد هو إجاميل عدد األعــال املنشورة يف
مجاالت البحث العلمي ،واملركز الثاين يف عنرصين هام :نسبة
اإلنفاق عىل البحث العلمي من الناتج املحيل اإلجاميل ،ونسبة
الصادرات املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع.

احتلت السعودية املركز األول بوزن 1,48؛ إذ لديها  93سفار ًة يف
الخارج( ،((2وتحتل قطر املركز الثاين بوزن 1,34؛ إذ لديها  87سفار ًة(،((3
ث ّم الكويت يف املركز الثالث بوزن 1,27؛ إذ لديها  84سفار ًة يف
الخارج( ،((3فاإلمارات يف املركز الرابع بوزن 1,17؛ إذ لديها  80سفار ًة
يف الخارج( ،((3واحتلت عامن املركز الخامس بوزن 0,69؛ إذ يبلغ
عدد سفاراتها يف الخارج  59سفار ًة( ،((3ث ّم جاءت البحرين يف املركز
السادس بوزن 0,03؛ إذ لديها يف الخارج  31سفار ًة فقط( .((3انظر
الجدولني ( )10و(.)11
التمثيل األجنبي لدى الدولة

•أ ّن الكويت التي احتلت املركز الثاين قد تفوقتً ،
إجامل ،يف عنرص بوزن هذا العنرص يتضح اآليت:
واحد هو نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي من الناتج املحيل
•تحتل قطر املركز األول بوزن 2,04؛ إذ يبلغ عدد البعثات األجنبية
اإلجاميل ،واملركز الثاين يف عنرص إجاميل عدد األعامل املنشورة يف
(((3
الدبلوماسية  126داخل قطر .
مجاالت البحث العلمي ،واملركز الثالث يف عنرص نسبة الصادرات
املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع.
•تحتل اإلمارات املركز الثاين بوزن 1,54؛ إذ يبلغ عدد البعثات
(((3
األجنبية الدبلوماسية  95بعث ًة وقنصلي ًة .
•أ ّن اإلمارات التي احتلت املركز الثالث بفارق كبري مقارن ًة باملراكز
•تحتل السعودية املركز الثالث بوزن 1,53؛ إذ يبلغ عدد البعثات
األوىل ،قد تفوقت يف عنرص واحد هو نسبة الصادرات املرتفعة
األجنبية الدبلوماسية  94بعث ًة وقنصلي ًة(.((3
التقانة من إجاميل صادرات السلع.
•تحتل الكويت املركز الرابع بوزن 1,42؛ إذ يبلغ عدد البعثات
ثم تتاىل الدول الثالث األخرى يف مراكز متنوعة عىل نحو ما يأيت يف
األجنبية الدبلوماسية  94بعث ًة وقنصلي ًة( ((3يف الداخل.
الجدول (.)5
•تحتل عامن املركز الخامس بوزن 0,70؛ إذ يبلغ عدد البعثات
األجنبية الدبلوماسية  42بعث ًة وقنصلي ًة يف الداخل(.((3
قياس القدرة الدبلوماسية
29

موقع وزارة الخارجية السعودية ،عىل الرابط:

30

موقع وزارة الخارجية القطرية ،عىل الرابط:

31

موقع وزارة الخارجية الكويتية ،عىل الرابط:

•حجم التمثيل الدبلومايس للدول األجنبية لدى الدولة (التمثيل الداخيل).

32

موقع وزارة الخارجية اإلماراتية ،عىل الرابط:

وقد خلص قياس وزن هذا العنرص ،إىل الرتتيب التايل وفق الجدول (.)9

33

موقع وزارة الخارجية العامنية ،عىل الرابط:

34

موقع وزارة الخارجية البحرينية ،عىل الرابط:

35
36
37
38
39

موقع وزارة الخارجية القطرية.
موقع وزارة الخارجية اإلماراتية.
موقع وزارة الخارجية السعودية.
موقع وزارة الخارجية الكويتية.
موقع وزارة الخارجية العامنية.

أمكن قياس عنرص القدرة الدبلوماسية من خالل عنرصين فرعيني
هام:
•حجم التمثيل الدبلومايس للدولة لدى اآلخرين (التمثيل الخارجي).

ومن خالل هذه النتيجة يتضح أ ّن قطر تحتل املركز األول بوزن ،3,38
تليها السعودية يف املركز الثاين بوزن  ،3,01ث ّم اإلمارات يف املركز الثالث
بوزن  ،2,71فالكويت يف املركز الرابع بوزن  ،2,69وجاءت عامن يف املركز
الخامس بوزن  ،1,39ث ّم البحرين يف املركز السادس بوزن .0,29
ويف ما ييل استعراض لوزن العنارص الفرعية للقدرة الدبلوماسية ،كام ييل:

www. mofa. gov.sa
www. mofa. gov.qa
www. mofa. gov.kw
www. mofa. gov.ae
www. mofa. gov.com
www. mofa. gov.bh
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الجدول ()5
قياس وزن عنارص اإلرادة القومية

م

كل دولة * وزن العنرص
القيمة املعيارية للعنرص لدى ّ

عنارص اإلرادة القومية

الكويت

السعودية

اإلمارات

البحرين

عامن

قطر

أول :القيادة السياسية
ً
 1القدرة عىل تعبئة املوارد الذاتية
2

درجة االستجابة للحاجات
األساسية للشعب
الجملة

1,47=0,54*2,72

3,03 =0,54*5,62

1,89 =0,54*3,5

3,92 =0,54*7,26

4,08 =0,54*7,57

6,16 =0,54*11,42

1,29 =0,46*2,815

2,72 =0,46*5,923

3 = 0,46*6,599

2,89 =0,46*6,298

1,75 =0,46*3,8

2,2 = 0,46*4,799

3,03

5,75

4,89

6,81

5,83

8,36

ثانيًا :األهداف اإلسرتاتيجية
1
2
3

درجة االعتامد عىل الذات
البرشية والفساد

3,064 =0,40*7,661 1,979 =0,40*4,948 3,052 =0,40*7,63 3,059 =0,40*7,648 3,063 =0,40*7,695 3,09 =0,40*7,726

درجة الدولة يف مجال التنمية

1,21=0,35*3,46

1,19 =0,35*3,4

2,28 =0,35*6,53

1,63 =0,35*4,68

0,92 =0,35*2,63

2,33 =0,35*6,6

درجة االنكشاف والتبعية

2,95 =0,25*11,83

1,63 = 0,25*6,52

2,48 =0,25*9,92

1,27 =0,25*5,08

2,41 =0,25*9,64

2,28 =0,25*9,14

7,82

5,96

5,30

7,67

الجملة

7,25

نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي
1
من الناتج املحيل اإلجاميل

ثالثًا :حجم القاعدة العلمية خيا ًرا إسرتاتيج ًّيا
0,738=0,30*2,46

0,846 =0,30*2,82

صفر* =0,30صفر

0,711 =0,30*2,37

1,062 =0,30*3,54

1,5 =0,30*5

1,04 =0,26*4

1,04 =0,26*4

1,36 =0,26*5,25

صفر* =0,26صفر

1,04 =0,26*4

صفر* =0,26صفر

إجاميل عدد األعامل املنشورة يف
3
مجاالت البحث العلمي

1,2 =0,23 *5,21

0,69 =0,23*3,03

0,74 =0,23* 3,25

0,51 =0,23*2,24

0,59 =0,23*2,59

0,55 =0,23*2,41

الجملة

2,978

2,576

2,1

1,221

2,692

2,05

اإلجاميل

13,25

14,20

14,81

13,99

13,82

18,08

2

نسبة الصادرات املرتفعة التقانة
من إجاميل صادرات السلع
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الجدول ()6
قاعدة البيانات األساسية لعنارص اإلرادة القومية :القيادة السياسية
( )1القدرة عىل تعبئة املوارد الذاتية
الدولة
السعودية
الكويت
اإلمارات
البحرين
عامن
قطر

1
2
3
4
5
6

(أ) نسبة اإليرادات الجارية من الرضائب
*
من الناتج املحيل اإلجاميل (يف املئة)
صفر
0,9
صفر
1,3
2,8
19,8

( )2درجة االستجابة للحاجات األساسية للشعب

(ب) نسبة االستثامرات املحلية (أ) متوسط عمر املواطن
**
*
أو العمر املتوقع
من الناتج اإلجاميل (يف املئة)
73
19
77,7
18
76
25
76
27
72,7
30
78,2
39

(ب) نصيب الفرد من السعرات
***
الحرارية اليومية
3159
3239
3341
3321
3241
3150

املصدر:
* World bank group, Ibid.
** التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2011ص .294
*** أوضاع األمن الغذايئ العريب  ،2010ص .33

الجدول ()7
قاعدة البيانات األساسية لعنارص اإلرادة القومية :األهداف اإلسرتاتيجية
( )2درجة الدولة يف التنمية
البرشية والفساد

( )1درجة االعتامد عىل الذات

الدولة
1
2
3
4
5
6

السعودية
الكويت
اإلمارات
البحرين
عامن
قطر

(أ)
نسبة الدين
الخارجي إىل
الناتج املحيل
*
(يف املئة)

(ب)
صايف امليزان
التجاري
*
(مليار دوالر)

صفر
صفر
صفر
صفر
13
صفر

144,280
44,513
28,867
1,058
13,631
48,501

(ج)
نسبة املعونات ترتيب الدولة درجة مؤرش
يف التنمية
إىل الناتج
الفساد
***
املحيل (يف البرشية )10-1( **2011
املئة)
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

56
63
30
42
89
37

4,7
4,5
6,3
4,9
5,3
7,7

املصدر:
* التقرير االقتصادي العريب املوحد  ،2011ص  ،390ص .369
** تقرير التنمية البرشية  ،2011ص.130
*** corruption perceptions index 2011, Ibid.
املؤسسة العربية لضامن االستثامر وائتامن الصادرات ،مناخ االستثامر يف الدول العربية  ،2010ص .290 -270
**** ّ
*****الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية ،ص .345 -280

( )3درجة االنكشاف والتبعية
(ب)
(أ)
نـــــســـــبـــــة
نسبة إجاميل
االســتــثــارات
الصادرات إىل
األجنبية املبارشة
الناتج املحيل
* من الناتج املحيل
(يف املئة)
****
(يف املئة)
4,66
0,56
0,06
0,53
1,3
0,71
0,7
0,6
4,7
0,55
5,1
0,56

(ج)
نسبة االكتفاء
الذايت من القمح
*****
(يف املئة)
19,67
2,39
1,3
صفر
5,69
0,66
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الجدول ()8
قاعدة البيانات األساسية لعنارص اإلرادة القومية :حجم القاعدة العلمية خيا ًرا إسرتاتيج ًّيا

ت

العنارص
الدولة

(*)1
نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي من
الناتج املحيل (يف املئة)

(**)2
نسبة الصادرات املرتفعة التقانة من
إجاميل صادرات السلع (يف املئة)

(**)3
إجاميل عدد األعامل املنشورة يف
مجاالت البحث العلمي

1

السعودية

0,05

1

710

2

الكويت

0,09

1

214

3

اإلمارات

صفر

3

265

4

البحرين

0,04

صفر

36

5

عامن

0,17

1

114

6

قطر

0,33

صفر

74

املصدر:

* Current Status of Science around the World, p 259.
** World bank group. Ibid.

الجدول ()9
قياس القدرة الدبلوماسية للدول ّ
الست
ت

اسم الدولة

الوزن

1

قطر

3,38

2

السعودية

3,01

3

اإلمارات

2,71

4

الكويت

2,69

5

عامن

1,39

6

البحرين

0,29

•جاءت البحرين يف املركز السادس بوزن 0,62؛ إذ يبلغ عدد
البعثات األجنبية الدبلوماسية  37بعث ًة وقنصلي ًة يف الداخل(.((4
مم سبق ما ييل:
ويالحظ ّ

40

كل من عامن والبحرين يف املركزين الخامس والسادس
•جاءت ّ
عىل التوايل يف حجم التمثيل الخارجي والداخيل .انظر الجدولني
( )10و(.)11

•فيام تحتل السعودية املركز األول يف حجم التمثيل الخارجي ،تليها
قطر يف املركز الثاين ،نجد أ ّن قطر احتلت املركز األول يف حجم الخاتمة واالستنتاجات
التمثيل األجنبي ،وجاءت السعودية يف املركز الثالث ،بفارق ضئيل
من خالل ما تقدم نالحظ أ ّن قطر احتلت املركز األول ،تلتها اإلمارات
مقارن ًة باإلمارات التي احتلت املركز الثاين.
يف املركز الثاين ،ث ّم الكويت يف املركز الثالث ،فعامن يف املركز الرابع،
موقع وزارة الخارجية البحرينية.
ث ّم السعودية يف املركز الخامس ،وأخ ًريا البحرين يف املركز السادس.

60
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ونالحظ كذلك أ ّن هناك فرقًا كب ًريا بني صاحبة املركز األول قطر وصاحبة آليات عمل مراكز صنع القرار ،وكذلك اإلدراك واالستجابة للتطورات
توصل إليها البحث املتسارعة يف قطاعات املال واألعامل وغريها.
املركز األخري البحرين .ومن خالل النتائج التي ّ
نجد أ ّن الدول تختلف عن بعضها من حيث عنارص القوة املعنوية
التي متلكها .وإذا كان من الصعب إجراء تقييم دقيق لعنارص هذه وال ب ّد أن نشري إىل أ ّن النموذج القطري أصبح حقيق ًة ملموس ًة
القوة التي تساهم يف تكوين قوة الدولة ،مقارن ًة بدولة أخرى ،فإنه ينبغي للدول الخليجية األخرى أن تأخذه بحسبان من حيث التجربة
َّ
ميكن تأكيد أ ّن قوة الدولة ال ترتكز عىل عامل واحد فقط؛ فال ميكن والتطبيق؛ وذلك أل ّن هذه الدول تقع ضمن بيئة إقليمية ومكانية
َّ
مثل ،يشكّل العنرص الحاسم يف قوة متشابهة ،إضاف ًة إىل التشابه الكبري يف مصادر قوتها وتشابه مصادر
عي أ ّن االتساع الجغرايفً ،
َّ
أن ن ّد َ
الدولة .ولنئ كان عدد السكان أو التطور االقتصادي والتكنولوجي التهديد التي تواجهها والرتابط بني عالقاتها املشرتكة وبني صيغ
العامل األسايس التحالف التي تربطها.
َ
أي منها
أو غري ذلك من عوامل القوة ،فال ميكن َع ُّد ٍّ
الوحيد يف قوة الدولة ،فهذه الق َّوة ال تنبني عىل عامل واحد فحسب ،ويالحظ أ ّن دولة قطر ،عىل ال ّرغم من محدودية عنارص القوة
بل ترتكز عىل عوامل متنوعة منها ما هو طبيعي ومنها ما هو األساسية التي متتلكها فقد استطاعت أن تثبت أنها كبرية ،وذلك من
مكتسب مادي أو معنوي .وهناك أيضً ا ما يسمى العنارص املكتسبة خالل شبكة العالقات الدولية الواسعة التي نجحت يف نسجها طَوال
التي تشكّل عنارص قوة الدولة ،والتي تزيد وتنقص تب ًعا ملستوى االثنتي عرشة سن ًة املاضية ،ومن خالل نجاحها يف ترسيخ مكانتها
التقدم االقتصادي والتكنولوجي ودرجة االستعداد العسكري وكفاءة البارزة بني الدول املتقدمة أيضً ا.
القيادة السياسية والروح املعنوية .فهذه العنارص ،إذن ،تساهم يف
تكوين ق َّوة الدولة عىل نح ٍو مبارش ومؤث ِّر.
ومقارن ًة بدول الخليج األخرى بحسب البيانات التي وردت يف الدراسة
نجد أ ّن ما وصلت إليه قطر بفضل قوتها الكامنة يجعلها تتبنى
وال ب ّد أن نشري هنا إىل أ ّن تع ّدد مناهج قياس ق َّوة الدولة،
ً
وخصوصا واحد ًة من أكرث السياسات الخارجية ابتكا ًرا يف املنطقة ،وذلك من
ما يتعلق منها بالقوة الكامنة أو العوامل املعنوية ،يع ُّد إشكاليَّ ًة خالل املحافظة عيل شبكة تحالفات غاية يف التعقيد والتضارب يف
مه ّم ًة باتت تواجه الباحثني يف هذا املجال .وعند الحديث عن دور الوقت نفسه .وقد رسمت قطر سياستها الخارجية برباعة يف ضوء
هذه العوامل وعن التصنيف الذي احتلته قطر مبوجبها ،نجد أ ّن اإلدراك الواقعي لطبيعة إمكاناتها وتسخريها بالطريقة التي تخدم
هذه الدولة استطاعت أن تتجاوز عد ًدا من العقد األساسية التي توجهاتها اآلنية واملستقبلية .وهكذا ،حظيت قطر بشهرة إقليمية
مم وصلت إليه دول أكرب كالسعودية وعامن،
تعوق إمكان فاعليتها وتصاعد قوتها أو تح ّد منها؛ كالكثافة السكانية ،وعاملية بقدر أكرب ّ
مثل.
واملساحة ،والقدرة العسكرية ،وإجاميل الناتج املحيل ،وغريها من ودول أغنى كالكويت واإلمارات ً
معايري القوة ،وأنها اعتمدت يف ذلك عىل حيوية حركتها يف محيطها
اإلقليميً ،
فضل عن الكفاءة اإلدارية التي وظفتها يف مجالها الصحيح وإ ّن مخرجات تفاعل عوامل القوة الكامنة أو املعنوية التي تجاوزت
لتتف َّوق عىل دول الخليج األخرى يف ع ّدة جوانب .فقطر قد تجاوزت قطر مبوجبها دول الخليج األخرى؛ كالقوة االجتامعية واالقتصادية،
السعودية  -عىل الرغم من مكانة هذه الدولة وقدراتها الهائلة وثقلها ومستوى الثقافة والتعليم واإلنفاق عىل تطوير مجال الصحة ،والبحث
الجيوبولتييك واقتصادها الغني  -لتصبح دول ًة يف مقدمة دول مجلس العلمي ،والوضع املتميز الذي أضحت تتمتع به املرأة القطرية يف
التعاون لدول الخليج العربية من حيث العوامل املعنوية التي ترتبط املجتمع ،وغريها ،تبدو واضح ًة ج ًّدا يف توجه قطر إىل بناء الدولة
بقياس ق َّوة الدولة؛ وذلك من خالل االستفادة الصحيحة من املوارد العرصية التي تُع ُّد املحور األسايس يف املرشوع اإلصالحي .والدولة
املتوافرة عرب آليات متكاملة مزجت بني اإلمكانات الحقيقية والتفكري العرصية هي الدولة القادرة عىل توفري املتطلبات الالزمة للتعامل
واإلدراك السليم ملعطيات البيئة اإلقليمية والدولية وحركة تطورها ،مع متغريات العرص الداخلية واإلقليمية والعاملية الرسيعة واملتالحقة
يف مرحلة تشهد صعود عنارص ق َّوة ناعمة مبعنى جديد تتلخص يف بالكفاءة والفعالية الالزمة ،لتحقيق أهداف املجتمع يف الح ِّرية
امتالك عنارص املناورة والسيطرة عىل العالقات سيطر ًة متوازنةً ،والدميقراطية والتنمية واألمن واالستقرار .لذا فإ ّن عملية بناء دولة
إضاف ًة إىل التطور التكنلوجي .وهذه العوامل تستند إىل قاعدة تطور عرصية تستند إىل مجموعة من املتطلبات التي تتكامل يف ما بينها
التعليم ونسبة اإلنفاق عليه وعىل األبحاث العلمية ،وإىل تطوير لتشكيل منظومة تقوم عليها هذه الدولة ،وأبرز هذه املتطلبات وضْ ع
مراكز املعلومات والتخطيط اإلسرتاتيجي تطوي ًرا صحي ًحا مرتك ًزا عىل دستور يكون القانون األسمى يف البالد ومصدر الترشيعات واألنظمة؛
مقومات رصينة أساسها االقتصاد القوي واالستقرار الداخيل وتطور فهو مقياس أسايس لرقي الدول وتقدمه

دراسات وأوراق تحليليّة
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الجدول ()10
قياس وزن عنارص القدرة الدبلوماسية للدول محل الدراسة
ت

كل دولة * وزن العنرص
القيمة املعيارية للعنرص لدى ّ

عنارص القدرة الدبلوماسية

حجم التمثيل الدبلومايس للدولة
1
لدى اآلخرين (متثيل خارجي)
حجم التمثيل الدبلومايس
األجنبي للدولة (متثيل داخيل)

2

اإلجاميل

السعودية

الكويت

اإلمارات

البحرين

عامن

قطر

1,48 =0,501*2,96

1,27 =0,501*2,54

1,17 =0,501*2,35

0,03 =0,501*0,06

0,69 =0,501*1,38

1,34 =0,501*2,68

1,53 =0,499*3,07

1,42 =0,499*2,85

1,54 =0,499*3,1

0,62 =0,499*1,26

0,70 =0,499*1,42

2,04 =0,499*4,09

3,01

2,69

2,71

0,29

1,39

3,38

الجدول ()11
قاعدة البيانات األساسية لعنرص القدرة الدبلوماسية
ت

الدولة

عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات الخارجية للدولة

عدد البعثات الدبلوماسية والقنصليات الداخلية للدولة

1

السعودية

93

94

2

الكويت

84

87

3

اإلمارات

80

95

4

البحرين

31

37

5

عامن

59

42

6

قطر

87

126

املصدر:
1.1موقع وزارة الخارجية السعودية.
4.4موقع وزارة الخارجية البحرينية.

2.2موقع وزارة الخارجية الكويتية.
5.5موقع وزارة الخارجية العامنية.

3.3موقع وزارة الخارجية اإلماراتية.
6.6موقع وزارة الخارجية القطرية.

الجدول ()12
الرتتيب النهايئ للدول ّ
الست
ت

الدولة

القدرة السياسية

اإلرادة القومية

القدرة الدبلوماسية

اإلجاميل

1
2
3
4
5
6

قطر
اإلمارات
الكويت
عامن
السعودية
البحرين

3,221
3,520
3,535
3,783
1,285
3,254

18,08
14,81
14,2
13,82
13,25
13,99

3,38
2,71
2,69
1,39
3,01
0,29

24,68
21,04
20,42
18,99
17,54
17,53

العدد 5
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ملحق ( )1الوزن النسبي للمؤرشات
العوامل والعنارص واملؤرشات

الوزن النسبي

ً
أول :القدرات السياسية (املؤرشات)

1

مستوى الح ِّريات العا َّمة
االستقرار السيايس وغياب العنف
نسبة املشاركة السياسية يف انتخابات الربملان
معدل كفاءة الحكومة
تنفيذ القوانني

0,25
0,21
0,20
0,19
0,15
ثان ًيا :اإلرادة القومية :العنارص الفرعية

القيادة السياسية وتحقيق املصالح القومية
األهداف اإلسرتاتيجية
حجم القاعدة العلمية خيا ًرا إسرتاتيجيًّا

1
0,44
0,29
0,27

 – 1القيادة السياسية (املؤرشات)
القدرة عىل تعبئة املوارد الذاتية ملصلحة املجتمع
درجة االستجابة للحاجات األساسية للشعب

1
0,45
0,46

 – 2األهداف اإلسرتاتيجية (املؤرشات)
درجة االعتامد عىل الذات
درجة الدولة يف مجايل التنمية البرشية والفساد وفق التقارير الدولية
درجة االنكشاف والتبعية

1
0,40
0,35
0,25

 – 3حجم القاعدة العلمية خيا ًرا إسرتاتيج ًّيا (املؤرشات)
نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي من الناتج املحيل
نسبة الصادرات املرتفعة التقانة من إجاميل صادرات السلع
إجاميل عدد األعامل املنشورة يف مجاالت البحث العلمي
لكل مليون من السكان
عدد املعلمني واملهندسني ّ

1
0,30
0,26
0,23
0,21

ثالثًا :القدرة الدبلوماسية (املؤرشات)
حجم التمثيل الدبلومايس الخارجي للدولة
حجم التمثيل الدبلومايس الداخيل للدولة
(جرى االعتامد عىل هذه املؤرشات استنادًا إىل آراء الخرباء من أساتذة العلوم السياسية وأساتذة االقتصاد والعسكريني والخرباء واملهتمني)

1
0,501
0،499

