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  :ممخصال
منطمؽ  قياسيا مفتأتى أىمية دراسة كتحميؿ عناصر القكة الشاممة لمدكلة كمناىج  -1

 ،ات قكة الدكلة سكاء كانت القكة الصمبة أك الناعمةستددامالتطكر السريع ال
كتشاؼ عناصر جديدة لقكة الدكلة كالقدرة التكنكلكجية أك اإلعبلمية اككذلؾ 

تحديد  فيباإلضافة إلى أىمية قكة الدكلة الشاممة  ،كالمعمكماتية أك القدرة الفضائية
كازف القكل كالتكازف تقديرات ت فيك  ،فيمحيطيا الجغرا فيدكر كمكانة الدكلة 

 كاألنساؽ اإلقميمية. الدكليالنسؽ  فيي اإلستراتيج
ستنتاج المدكلة كالمؤشرات الدالة عمييا ك تـ دراسة كتحميؿ عناصر القكة الشاممة  -2

إطار  فيالعبلقات البينية التبادلية بيف ىذه العناصر كالمؤشرات الدالة عمييا 
لمقكة الصمبة كشممت عناصرىا الفرعية  األولىمف منظكر الباحث  مجمكعتيف

القدرة  ،يةاالقتصادالقدرة  ،القدرة البشرية( -قدرة الجغرافيةالكتمة الحيكية )ال
لفرعية القدرة القكة الناعمة كشممت عناصرىا ا الثانيةكالمجمكعة  ،العسكرية

اإلعبلمية كالقدرة  ،القدرة التكنكلكجية ،لدبمكماسيةالقدرة ا ،السياسية الدادمية
 كالقدرة المعنكية. ،كالمعمكماتية

تؤكد الدراسة عمى أىمية تحديد المعايير النسبية لمعناصر الرئيسية لمقكة الشاممة  -3
 ،بنسبية ىذه المعايير اأك سمبن  المدكلة ألف المحصمة النيائية ليذه القكة تتأثر إيجابن 

إحدل  فياف كأحد عناصر الكتمة الحيكية فقد نراه كالمثاؿ عمى ذلؾ عنصر السك
عمى قكة الدكلة كيمثؿ مشكمة ُسّكانية إذا حالت الظركؼ دكف  االدكؿ ينعكس سمبن 

 تعميـ كتأىيؿ شعب ىذه الدكلة.
ي الفكر الغرب فيالشاممة لمدكلة  دُمَص الباحث بعد دراسة كتحميؿ طرؽ قياس القكة -4

 ؛ة ككاقعية مف منظكر الباحثأكثر الطرؽ دق ىي" سميماناليز إلى أف طريقة " يكالعرب
ه عمى مؤشرات رقمية معمنة دالة عمى كؿ اعتماددتمؼ عف كؿ مف سبقكه باألنو 

إطار  فيعنصر مف عناصر القكة الشاممة لمدكلة كقياس كتقدير قيمة ىذه العناصر 
ة عند تقدير قيمة لمعياريا االنحرافاتبذلؾ  امعادالت حسابية داصة بكؿ قدرة متبلفين 

 طرؽ القياس. باقي فيعمى األكزاف النسبية  ااعتمادالعنصر 
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Abstract: 

The importance of studying and analyzing the elements of the 

comprehensive power of the comprehensive state comes in 

determining the role and status of the state in its geographical 

environment, and in estimating the workforce and strategic balance in 

the international and regional context. 

The elements of the comprehensive strength of scientific and 

administrative indicators were studied and analyzed by economic 

ability, military ability, and the second group of soft power over the 

elements of internal political power, diplomatic ability, technological 

ability, information and information capacity, and moral ability. 

The study stresses the importance of defining metrics for the 

major elements of global power in the United States of America. Is it a 

population problem ? 

The researcher concluded, after studying and methods of 

measuring the overall force in Western thought, from the elements of 

the overall strength of unity with mathematical power. 
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  :المقدمة

امات األساسية ىتمقكة الشاممة لمدكلة كاحدة مف االتمثؿ الدراسات المتعمقة بال
ستراتيجية الدراسات في اإلستراتيجي منذ زمف بعيد بيا الفكر  اىتـ التيك ، الجيكا 
الحيكية السكانية كفاعمية كتمتيا ، عتبارىا محصمة مجمكع مكارد الدكلة الطبيعيةاب

 امضافن ، لمدكلة (كالعسكرية كقكة صمبة )مادية أك مممكسة، يةاالقتصادك ، كالجغرافية
، تفاعبلتيا الدبمكماسية في (غير المادية أك غير المممكسة)إلييا قكة الدكلة الناعمة 

 .كالمعنكية، عبلمية كالمعمكماتيةكاإل، كالتكنكلكجية، كالسياسية الدادمية

نما أيضن ، الدكلة ال تتكقؼ فقط عمى محصمة جمع عناصر القكةكقكة  عمى  اكا 
كنتائج ىذه ، ما ينشأ مف عبلقات تفاعمية كمعايير نسبية بيف ىذه العناصر كبعضيا

ت بيا الدراسات اىتمك ، كلذلؾ تعددت مناىج كطرؽ قياس قكة الدكلة، التفاعبلت
 .اإلستراتيجية المعاصرة

 فيىميتيا أل انظرن  ؛القكة الشاممة لمدكلة كمناىج قياسيا كتأتى أىمية دراسة كتحميؿ
 اإلستراتيجيتشكيؿ كاقع التكازف  فية يمثؿ أحد األركاف الرئيس الذمك تقديرات تكازف القكل 

 .اإلقميميأك  الدكليالنسؽ  فيالتفاعبلت المتبادلة بيف الكحدات السياسية  في

أف قكة الدكلة ، الجغرافيا السياسية فييد مف المفكريف كالباحثيف يرل العد
، كالعكامؿ البشرية، الشاممة ترتكز عمى ثبلثة عكامؿ أساسية تشمؿ العكامؿ الطبيعية

، كسطح األرض، كالمناخ، ة المكقعكتتضمف العكامؿ الطبيعي، يةاالقتصادكالعكامؿ 
، الديفك ، كاألنيار، كأما العكامؿ البشرية فتشمؿ السكاف، كالمساحة، كشكؿ الدكلة

 يةاالقتصادكتشمؿ العكامؿ ، كاألقميات، (1)فيكالتككيف األثنكغرا، كالجنس، كالمغة
 (2).ماالقتصادكالنشاط ، يةاالقتصادالمكارد 

كلتقدير أك قياس القكة الشاممة لمدكلة يمـز تحميؿ مككناتيا لتحديد عناصرىا 
ستنبطكا احيث ، جتيد فيو مجمكعة مف المفكريف كالباحثيفا كىذا ىك ما ،األكلية
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كلكف تبقى نتائج القياس لقكة الدكلة تقديرات ، مناىج كأساليب قياس مدتمفة ليذه القكة
 .نسبية كتقريبية

حالة تفاعؿ  فيتبقى عناصر ىذه القكة ، إطار ديناميكية القكة الشاممة لمدكلة في
ة محصمتيا النيائيكتككف ، عبلقة تفاعمية تبادلية التأثير كالتأثر فيكتعاكف كتنسيؽ متكاصؿ 

العبلقات كالتفاعبلت  في االعتبار فينو يجب أف يؤدذ إ إالمّعبرة عف قكة الدكلة الشاممة 
 .تككيف القكة الشاممة لمدكلة فيالبينية بيف ىذه العناصر نسبية معاييرىا 

 :أىمية الدراسة

الركيزة  ىييتبكأ مكضكع الدراسة أىميتو مف منطمؽ أف القدرات الشاممة لمدكلة 
تُبنى عمى  التي ىيك ، فيمحيطيا الجغرا فياألساسية لتحديد دكر مكانة الدكلة 

باإلضافة إلى أف تنمية ، مدرجاتيا األىداؼ القكمية كتكجيات السياسة الدارجية لمدكلة
كمف ثـ جاءت ، دكلة ألية القكميمطالب أساسية لتحقيؽ األمف  ىيَمقدرات ىذه القكة 

ستباط أكثر العناصر المككنة ليذه القكة ال فيقاط القكة كالضعؼ أىمية التعرؼ عمى ن
 .طرؽ القياس كاقعية لعبلج أكجو القصكر كتعزيز نقاط القكة

 اليدف من الدراسة:

، إطار "قكة صمبة" فيتيدؼ الدراسة إلى تحديد عناصر القكة الشاممة لمدكلة 
ستنتاج تأثير العبلقات البينية المتبادلة بيف العناصر المّككنة لمقكة ا"قكة ناعمة" ك 

الشاممة لمدكلة، ككذلؾ المعايير النسبية ليذه العناصر، كتحديد أكثر الطرؽ كاقعية 
 .الغربيك  العربيالفكر  فيلقياس القكة الشاممة لمدكلة مف بيف طرؽ القياس 

 :فرضية الدراسة

مما ، كتأثيره الفّعاؿ عمى القكة الشاممة لمدكلة التكنكلكجيظؿ التطكر  في
 فيككذلؾ طرؽ قياس القكة ، يفرض بالضركرة تحميؿ منيجية تحديد عناصر ىذه القكة
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ككذلؾ ، إطار تحميؿ العبلقات البينية بيف ىذه العناصر في العربيك  الغربيالفكر 
إلى أكثر الطرؽ كاقعية المحصمة النيائية لمقكة ُبغية الكصكؿ  فيالمعايير النسبية ليا 

  .لقياس القكة الشاممة لمدكلة
 :المنيجية البحثية

تـ تّبنى عدة مناىج بحثية أساسيا الكصؼ كعرض المعطيات عند تناكؿ آراء 
إطار تقييـ  في، التحميمي االستنباطكمنيج ، المدارس الفكرية المدتمفة فيالمفكريف 

كالمعايير ، عناصر القكة الشاممة لمدكلة كالتأثيرات البينية المتبادلة بيف ىذه العناصر
باإلضافة إلى تقييـ  ،المحصمة النيائية لمقكة الشاممة فيالنسبية ليذه العناصر 

 .ستنباط أكثر طرؽ القياس كاقعيةتمفة لقياس ىذه القكة كتحميميا الاألساليب المد
 :المستخدمةالمفاىيم 

كيكصؼ بيا ، كالقدرة عمى العمؿ، نقيض الضعؼ المغة العربية فيمفيكـ القكة  -1
الفعؿ " بمعنى القدرة عمى Power" اإلنجميزية المغة في يكيعن، البدف كالعقؿ

عنى كذلؾ الدكلة نفسيا إشارة إلى يك ، نو يعنى السمطة كالسيطرةإكالتصرؼ، كما 
" القدرة Pouvoir" الفرنسية المغة فيكيعنى المفيكـ ، لدييا مف سمطة ما

 .(3)كالكالية، كالحكـ، كالتأثير، كالنفكذ، كالحؽ، كالطاقة، كاإلستطاعة
  :مفيـك القكة الشاممة لمدكلة -2
كيقصد بالقكة  ،"كامنة" كقكة "فعميةف قكة "ا" أف القكة قسمروبرت دالتفسير " في 

" أك المستنبطة بالكجو الكامنةحيف بقصد بالقكة " في، " الكجو المعمف لمقكةالفعمية"
 فيتُفصح بيا الدكلة عف قدراتيا  التي ىيفإف القكة الفعمية  ،كمف ثـ، منيا فيالد

 ىيينما القكة الكامنة بالعبلقات السياسية كقت نشكب النزاعات كالحركب المسمحة 
ة دكف أف تستددميا تفاعبلتيا الدكلي فيقد ُتمّكح بيا الدكلة  التيقكة الردع 

 (4)بالفعؿ.
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 ىي" د.إسماعيل صبرى مقمدكالقكة القكمية )الشاممة( لمدكلة مف منظكر"
تددـ أىداؼ الدكلة المتممكة  التيسمكؾ الدكؿ األدرل بالكيفية  فيالمقدرة عمى التأثير 

 .(5) عظيمة كلكنيا ليست قكية كبدكف ذلؾ فقد تككف الدكلة كبيرة أك غنية أك، ليا

" مع معظـ دبراء العبلقات الدكلية عمى أف أىـ د.إسماعيل صبرىكيتفؽ "
كاإلمكانيات كالمكارد ، العكامؿ الجغرافية ىيتككيف قكة الدكلة  فيتددؿ  التيالعناصر 

كدرجة التطكر ، يكالصناع ماالقتصادكالسكاف كمستكل النمك ، المادية كالطبيعية
ككفاءة المؤسسات السياسية ، العسكرمستعداد كدرجة اال، التكنكلكجيك  الفني

 .(6) النياية الركح المعنكية فيكيكّمؿ ىذا ، كالدبمكماسية كأجيزة الدعاية
" بأكاديمية ناصر العسكرية العميا الوطنيلكمية الدفاع كالتعريؼ األكاديمى "

كؿ مكاردىا المممكسة كغير  استدداـلمقكة الشاممة لمدكلة "ىك قدرة الدكلة عمى 
القدرة عمى صنع أك صياغة  ىيك  ،المممكسة بطريقة تؤثر عمى سمكؾ الدكؿ األدرل

 .(7)الدراسة  فيكىذا التعريؼ ىك التعريؼ المعتمد  ،السياسة القكمية"
 :تقسيم الدراسة

كيتناكؿ كؿ مبحث فكرة  ،ُتعالج الدراسة المكضكع عبر ثبلثة مباحث مترابطة
كذلؾ ، تصبح فيو الدراسة متكاممة ككاضحة الذممحددة ُتكّمؿ األفكار األدرل بالشكؿ 

 :التاليعمى النحك 

 .مناىج تحديد عناصر القكة الشاممة لمدكلة كالمؤشرات الدالة عمييا :المبحث األول

 .العبلقات البينية كالمعايير النسبية لعناصر القكة الشاممة لمدكلة :الثانيالمبحث 

 .مناىج كطرؽ قياس القكة الشاممة لمدكلة :المبحث الثالث
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 :المبحث األول

 :مناىج تحديد عناصر القوة الشاممة لمدولة والمؤشرات الدالة عمييا

العبلقات الدكلية عمى تحديد عناصر قكل  فيتُبنى التقديرات اإلستراتيجية 
" مكانةككذلؾ تتحدد "، اإلقميميأك  الدكليالنسؽ  فيالدكلة الشاممة لمكحدات السياسية 
عمى نتائج محصمة تفاعؿ عناصر قكتيا الشاممة  االدكلة مقارنة بالدكؿ األدرل بناءن 

 الدكؿ. باقيمع 
، يرل أنيا تمثؿ قكة الدكلةك ، لمدكلة في" بالمكقع الجغراأفالطون" اىتـكقد 

 استقرار" أف قكة الدكلة تتحقؽ مف دبلؿ اإلكتفاء الذاتى باإلضافة إلى أرسطوكيرل "
، فيحدد قكة الدكلة مف دبلؿ العكامؿ العسكرية ،"يميكافيممكأما "، األمف دادؿ الدكلة

 .(8)كالمساندة الشعبية لمحكـ، فيكالمكقع الجغرا

 :الشاممة لمدولةمناىج تحديد عناصر القوة 

العبلقات الدكلية كالجغرافيا السياسية بدراسة كتحديد عناصر  مقاـ بعض مفكر 
، التاريديك ، التحميميشممت المنيج ، قكة الدكلة مف دبلؿ مناىج متعددة

 :(9)التاليكنستعرضيا عمى النحك  فيكالكظي، اإلقميميك ، جيك المكرفكلك 

  :Analytical Approach The التحميميالمنيج  -1

، بحصر العناصر الجغرافية المؤثرة عمى قكة الدكلة (11)"كوىينكفيو قاـ "
المسطحات  –النبات  –التربة  –المناخ  –شممت البيئة الطبيعية )األرض  التيك 

مف )كالسكاف ، (صكرة داـ أك نصؼ مصنعة أك مصنعة في)كالمكاد الداـ ، المائية(
 السياسيكاألسمكب ، (كسائؿ النقؿ المدتمفة)كالحركة ، (حيث الكـ كالكيؼ كالعقيدة

 .(الدكلة فياليياكؿ اإلدارية كاإليدلكجية )
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 :The Historical Approach التاريخيالمنيج  -0

مف  التاريدي" كتطكرىا فرنسادراستو لنمك " في" ىذا المنيج وتمسىتبع "ا
النمك كبيف مع الربط بيف ىذا ، نكاتيػا األكلى إلى أف كصمت إلى صكرتيا الحالية

 .البيئة الطبيعية باإلقميـ

 :The Morphological Approach ينيج المورفولوجالم -2

كتناكؿ فيو دراسة ، ـ1935عاـ  (11)قاـ بتأسيس ىذا المنيج "ىارتسكرف"
، كمكانتيا، (الشكؿ كالمكقع كالحدكد السياسية)الدصائص المكرفكلكجية لمدكلة 

 .يةاالقتصادكالمكارد ، كالسكاف، كاألقساـ اإلدارية، كعاصمتيا

 :The Functional Approach فيالمنيج الوظي -2

إلى عدـ ترابط  متؤد التيكيحدد ىذا المنيج عناصر قكة الطرد المركزية 
أك الجكانب البشرية ، مز الطبيعية مف جباؿ كغابات كصحار أجزاء الدكلة كالحكاج

مقكمات الدكلة كالمغة  اأيضن  كيتناكؿ، بعض المناطؽ فيكتدمدؿ السكاف أك ندرتيـ 
كالحدكد ، يةاالقتصادك ، كدراسة العبلقات السياسية، كالديف كالجنس كتحديد نكاة الدكلة

 .السياسية لمدكلة

 :The Regional Approach اإلقميميالمنيج  -2

، كالبشرية، إطار دراسة العكامؿ الطبيعية فيىذا المنيج  (12)أسس "بكماف"
 .لمدكلة كعبلقاتيا مع الدكؿ األدرل السياسيمع تناكؿ التاريخ ، يةاالقتصادك 

 :مناىج تحديد عناصر القوة الشاممة الدولة فيالقواسم المشتركة 

ىذه المناىج فيما يتعمؽ  فيمف الكاضح أف القكاسـ المشتركة لممنّظريف 
كالمكارد ، رتكزت عمى المعطيات الجغرافيةاديد عناصر القكة الشاممة لمدكلة بتح

إطار عبلقتيا السياسية كالتاريدية  فيلمدكلة كربطيا بطبيعتيا البشرية  يةاالقتصاد
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"المنيج  فيدتبلؼ أك اإلضافة ظيرت فقط كاال، فيمحيطيا الجغرا فيبالدكؿ 
عمى تأثير المعطيات الجغرافية السمبية لمدكلة كالحكاجز مف الجباؿ  ي" كالمبنفيالكظي

بعض المناطؽ  فيكالمعطيات البشرية السمبية كندرة السكاف ، كالصحارل كالغابات
عتبار ىذه المعطيات قكة طرد مركزية تعمؿ اتأثيرىا عمى ترابط كقكة الدكلة بك ، بالدكلة

 .عمى عدـ ترابط مقكمات الدكلة

كمف ، كيّعبر مفيكـ القكة الشاممة لمدكلة عف قدرات الدكلة المعاصرة كالحديثة
العبلقات  فيىنا كاف النظر إلى القكة الشاممة لمدكلة كمؤشر لمدل تأثير الدكلة 

كمدل قدراتيا عمى تحقيؽ أىدافيا السياسية كحماية أمنيا ، السياسية الدكلية كاإلقميمية
 .القكمي

دكلة  امتبلؾفيناؾ فرؽ كبير بيف  ،إطار تحديد قكة الدكلة الشاممة فيك 
ال تمتمؾ القدرة عمى  التيفالدكؿ ، يااستددامأك عدـ القدرة عمى  كالقدرة، لعناصر القكة

كأمثمة ذلؾ دكلة ، متمكت مف عناصر القكةااممة دكؿ ضعيفة ميما قكتيا الش استدداـ
الكقت نفسو تعانى مف فقر كأزمات  فيك  ،السكداف كما تمتمكو مف مكارد ضدمة

المقابؿ ىناؾ  فيك ، اإلقميميك  فيمحيطيا الجغرا فيإقتصادية كضعؼ المكانة كالنفكذ 
نسقيا  فينيا تتمتع بمكانة كنفكذ إكافية لمقكة الشاممة لمدكلة إال دكؿ ال تمتمؾ عناصر 

يشير الكاقع  الذمقطر كالفاتيكاف ك  اكمثاؿ ذلؾ دكلت، الدكليالنسؽ  فيك  اإلقميمي
تمتمؾ عناصر  التيمف الدكؿ بداللتو أنيما يتمتعاف بمكانة كنفكذ أكثر مف نظائرىـ 

حركات المقاكمة حماس ) الفاعميف مف غير الدكؿ ا، كالمثاؿ عمى ذلؾ أيضن القكة
 .كالتنظيمات المسمحة المتطرفة كاألدكاف كالقاعدة كداعش( –كحزب اهلل 

رتباطن  معادلة  فيقد تتفكؽ دكلة ما  ابمقاييس قكة الدكلة الشاممة فإنو أحيانن  اكا 
عنصر مؤثر كحاسـ مف عناصر  امتبلؾب الدكليأك  اإلقميمينسقيا  فيتكازف القكل 
يا إما استددام فينيا تفشؿ إإال ، كالقدرات النككية العسكرمبعدىا  فيالقكة الشاممة 
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ا غير منتصرة كتدرج ىذه الدكؿ أحيانن ، عتبارات فنية عسكرية أك قيكد سياسية دكليةال
الصراع كمثاؿ  فيدر عمى الطرؼ اآلذه القدرات النككية صراعاتيا رغـ تفكقيا بي في

الحرب  فيكىزيمة الكاليات المتحدة األمريكية ، ـ1973حرب  فيذلؾ ىزيمة إسرائيؿ 
إجبار إسرائيؿ عمى اإلنسحاب مف جنكب لبناف عاـ  فيكنجاح حزب اهلل  مع فيتناـ
 .ـ2116

ات أدكات كعناصر القكة استددام فيمف التحميؿ السابؽ نستنتج أف التطكر 
أك ، عناصر كافية لمقكة لبعض الدكؿ امتبلؾكض عدـ العصر الحديث قد يعّ  في

كالدليؿ عمى ذلؾ لجكء ، تمتمؾ عناصر كافية لمقكة التيالقكة لمدكؿ  استدداـيرّشد 
" لتحقيؽ مصالحيا الناعمةقكتيا " استدداـ فيالكاليات المتحدة األمريكية إلى التكسع 

 ." )المادية(الصمبة" القكة استدداـكبديؿ أقؿ تكمفة مف 

 :تحديد عناصر القوة الشاممة لمدولة

 تحديد عناصر القكة فيجتياداتيـ ايف ك تعددت المدارس الفكرية كرؤل الباحث
دراؾ مقكماتياالالشاممة لمدكلة  ، ستنتاج طبيعة ىذه القكة كالكقكؼ عمى أبعادىا كا 

ثـ ، جتيادات الباحثيفاك ، كسكؼ نتناكؿ بالعرض كالتحميؿ أبرز ىذه المدراس الفكرية
 .نستنتج أىـ القكاسـ المشتركة كالمحددة لعناصر القكة الشاممة لمدكلة

 :الغربيالفكر  فيعناصر القوة الشاممة لمدولة 

حدد ُمنّظرل العبلقات الدكلية كعمى رأسيـ "ىانز مكرجنتاك" عناصر القكة 
كالطاقة ، الطبيعيةكالمكارد ، فيالعامؿ الجغرا :ىيتسعة عناصر  فيالشاممة 
، كالركح المعنكية، كالشدصية القكمية ،كحجـ السكاف ،العسكرمستعداد كاال، الصناعية

 .(13)كنكعية الحكـ ، كنكعية الدبمكماسية
الكاليات المتحدة )عف المدرسة الغربية  ا" معبرن إس كالين أيد. ر يرل "

الكتمة الحيكية أك الكتمة الحرجة أك  :ىيأف عناصر القكة الشاممة لمدكلة  (األمريكية
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، يةاالقتصادباإلضافة إلى القكة ، كتتعمؽ باألرض كالسكاف، القكة الجيكبكليتيكية لمدكلة
 .(14)كاإلرادة الكطنية  اإلستراتيجيكاليدؼ ، كالقكة العسكرية

 :الشرقيالفكر  فيعناصر القوة الشاممة 

عناصر  (السابؽ يالسكفيت االتحاد كمفكر )المدرسة الشرقية  ككحدد ُمنّظر 
كالقدرة الدبمكماسية ، (السياسة الدادمية)القدرة السياسية  :فيالقكة الشاممة لمدكلة 

 .(15)كالقدرة المعنكية ، كالقدرة العسكرية، (السياسة الدارجية)

  :الشرقيو  الغربيالفكر  فيالقواسم المشتركة لتحديد عناصر القوة الشاممة لمدولة 
 الغربيالفكر  فيستعراض عناصر القكة الشاممة لمدكلة ألبرز المنظريف ابعد 

تحديد  فيعمى عدة عكامؿ أساسية ال غنى عنيا  اتفقكا جميعن ايتضح أنيـ  الشرقيك 
القكة الجيكبكليتيكية أك  في" كالمتمثؿ فيالعامل الجغراالقكة الشاممة لمدكلة كتتضمف "

" السياسيالعامل "، الكتمة الحيكية كتتعمؽ بمؤشرات األرض أك اإلقميـ كالسكاف
كالقدرة السياسية ، نكعية الحكـ فيالقدرة السياسية الدادمية كالمتمثمة  فيكالمتمثؿ 

 العامل"، التكجيات الدبمكماسية لمدكلة أك سياستيا الدارجية فيالدارجية كالمتمثمة 
القدرة  في" كالمتمثؿ ياالقتصادالعامل "، القدرة العسكرية في" كالمتمثؿ العسكري
" النفسيالعامل " اكأديرن ، كالمتعمؽ بالمكارد الطبيعية كالطاقة الصناعية يةاالقتصاد
" ىانز مورجانتوكقد أضاؼ "، القدرة المعنكية كالمتعمقة بالركح المعنكية فيكالمتمثؿ 

 .كاإلرادة الكطنية اإلستراتيجي" اليدؼ كالينكأضاؼ "، القكميةعنصر الشدصية 

 :العربيالفكر  فيعناصر القوة الشاممة 

تكصمت إلييا المدارس الغربية  التيف العرب عمى النتائج ك المفكر  اعتمد
كأضافكا تعديبلت إلى العناصر ، تحديد عناصر القكة الشاممة لمدكلة فيكالشرقية 

سبعة  " عناصر القكة الشاممة إلىد. جمال زىرانحيث صّنؼ " ،المككنة ليذه القكة
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" كتشمؿ العوامل المادية" ىيك  ،المجمكعة األكلى :عناصر مكزعة عمى مجمكعتيف
كالمجمكعة ، كالقدرة السياسية، كالقدرة العسكرية، كالقدرة الحيكية، يةاالقتصادالقدرة 
كالقدرة ، كاألىداؼ اإلستراتيجية القكمية" كتشمؿ اإلرادة العوامل المعنوية" ىيالثانية ك 

 . (16)الدبمكماسية

مجمكعتيف "عناصر  في" عناصر القكة الشاممة لمدكلة أحمد فخركحدد المكاء "
كأما ، كقدرة النفكذ، كالقدرة العسكرية، يةاالقتصادكالقدرة ، مممكسة" تشمؿ الكتمة الحيكية

كاإلرادة ، كالقدرة الدبمكماسية، اإلستراتيجية"العناصر غير المممكسة" تشمؿ األىداؼ 
 . (17)الكطنية

لعناصر القكة  ابداية التسعينيات نمكذجن  في" لواء دكتور نبيل فؤادكطرح "
إطار "قدرات مممكسة" ك"قدرات  فيالشاممة لمدكلة بما يتمشى مع المتغيرات الدكلية 

كالقدرة ، يةاالقتصادكالقدرة ، كشممت "القدرات المممكسة" الكتمة الحيكية، غير مممكسة"
، (دارجية)شتممت عمى القدرة الدبمكماسية اكأما "القدرات غير المممكسة" ف، العسكرية

 .كالقدرة المعمكماتية، كالقدرة التقنية، كالقدرة المعنكية (دادمية)كالقدرة السياسية 
إلى  الفكرمطرحيا  في" القدرات الشاممة لمدكلة الوطنيكمية الدفاع كتصنؼ "

، " عمى الكتمة الحيكيةالقدرات الممموسةقدرات مممكسة كقدرات غير مممكسة كتشتمؿ "
" فتشتمؿ عمى القدرات غير الممموسةكأما "، كالقدرة العسكرية، يةاالقتصاد كالقدرة

كالقدرة ، كالقدرة التكنكلكجية كالقدرة المعنكية، كالقدرة الدبمكماسية، القدرة السياسية
 .كالمعمكماتيةاإلعبلمية 

 :طرح المفكرين العرب فيتحديد عناصر القوة الشاممة لمدولة  فيالقواسم المشتركة 

ة لتحديد عناصر القكة الشامم العربيالفكر  فيستعراض تكجيات المنّظريف ابعد 
تفقكا اك  الغربيالفكر  فيرتكزكا عمى تكجيات المنّظريف ايتضح أف المفكريف العرب 

المقكمات  فيالعناصر األساسية لمقكمات القكة الشاممة لمدكلة كالمتمثمة  فيمعيـ 
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إال ، كاإلرادة الكطنية، كالسياسية كالعسكرية كالمعنكية يةاالقتصادالجيكبكليتيكية كالقدرات 
ات قدرات استددامكتّطكر كتعّدد محددات ، لممعطيات العصرية اجتيدكا طبقن انيـ إ

 مثؿ القدرة التقنية أك، جديدة لمككنات القكة الشاممة لمدكلةكأضافكا عناصر ، الدكلة
لمواء د. نبيل " مالطرح الفكر  فيكما جاء  ،كالقدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية، التكنكلكجية

كما قامكا بتقسيـ عناصر ، بأكاديمية ناصر العسكرية العميا الكطني" كلكمية الدفاع فؤاد
 فياألكلى عكامؿ مادية كعكامؿ معنكية كما جاء  :قكة الدكلة الشاممة إلى مجمكعتيف

كما جاء  ،" أك عكامؿ مممكسة كعكامؿ غير مممكسةلمدكتور جمال زىران" مالطرح الفكر 
 ىيتفقكا عمى أف العكامؿ المادية أك المممكسة اك  الكطنيلكمية الدفاع  الفكرمالطرح  في

كأما العكامؿ المعنكية أك غير ، كالقدرات العسكرية يةاالقتصادالكتمة الحيكية كالقدرات 
القدرة السياسية الدادمية كالدارجية كالقدرة المعنكية كالقدرة التكنكلكجية  ييف ،المممكسة

 .كالقدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية كاإلرادة القكمية

سياؽ ما تـ عرضو كتحميمو مف تكجيات فكرية لتحديد عناصر القكة  فيك 
نباط القكاسـ ستا، ك العربيكالفكر  الشرقيك  الغربيالفكر  فيالشاممة لمدكلة لممنّظريف 

 ستنتاجات اآلتية:، ندمص إلى االكؿ فكر فيالمشتركة 
 ىية دكلة ترتكز عمى أربعة عكامؿ رئيسأف المقكمات األساسية لمقكة الشاممة لم -1

كالعامؿ ، ماالقتصادكالعامؿ  ()الطبيعة الجغرافية لمدكلة فيالعامؿ الجغرا
تتبمكر  انصيارىا معن اكبتفاعؿ ىذه العكامؿ األساسية ك ، البشرمكالعامؿ ، العسكرم

تقبؿ التطكير بالنقص أك اإلضافة أك الدمج  التيعناصر القكة الشاممة لمدكلة ك 
البيئة الدارجية الدكلية  فيكالمتغيرات ، البيئة الدادمية لمدكلة فيلممتغيرات  اطبقن 
 .اإلقميميةك 
إطار إستراتيجية شاممة  فيأنو مف األىمية بمكاف تكظيؼ القكة الشاممة لمدكلة  -2

مف دبلؿ التفاعؿ ، القكميلتحقيؽ الغاية كاألىداؼ القكمية لمدكلة كحماية أمنيا 
 .بيف مقكمات ىذه القكة التنافسيكليس  التعاكني
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إلستراتيجيتيا  اكفقن  التي" لمدكؿ الكبرل ك القوة الناعمةعدـ إغفاؿ تعاظـ تأثير " -3
الدكؿ  في" لتحقيؽ مصالحيا كأىدافيا القوة الصمبةمف " ستدداـأصبحت َأكَلى باال

نسؽ الكحدات  فيكالشاىد عمى ذلؾ ما يحدث مف تحكالت حادة ، المستيدفة
يحتـ ضركرة  الذممنطقة الشرؽ األكسط، األمر  فيالسياسية كداصةن العربية 

عادة إحياء آليات ، اعمة المصريةاـ بتطكير مقكمات القكة النىتماال يا استددامكا 
باإلضافة إلى ما يمكف أف يحققو تطكير ، العربيك  ياألفريق فيمحيطنا الجغرا في

 التيمقكمات ىذه القكة لمكقكؼ كحائط صد مقاكـ لجاذبية كتأثير القكة الناعمة 
 .تستيدؼ الدكلة المصرية سكاء كانت لقكل دكلية أك إقميمية

تحديد عناصر القكة  في" الوطنيلكمية الدفاع " الفكرم" مع الطرح الباحثيتفؽ " -4
كالقدرة  يةاالقتصادكالقدرة ، الكتمة الحيكية :ىيثمانية عناصر  فيالشاممة لمدكلة 

كالقدرة ، (الدبمكماسية)كالقدرة السياسية الدارجية كالقدرة السياسية الدادمية ، العسكرية
دتبلؼ ف أكجو االإ إال، كالقدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية، كالقدرة التكنكلكجية، المعنكية
تقسيـ ىذه العناصر إلى مجمكعتيف تحت مسمى قدرات مممكسة كقدرات  فيفقط 

ألف بعض القدرات غير المممكسة مثؿ القدرة التكنكلكجية يمكف ؛ غير مممكسة
مع التطكرات  اكمف ثـ فمف المناسب كتماشين ، قياسيا بأدكات ككسائؿ كآليات مممكسة

األكلى تحت ، ات القكة أف تُقسـ إلى مجمكعتيفاستدداممصادر ك  فيالمعاصرة 
، كالعسكرية يةاالقتصادة كالقدرات " كتشمؿ الكتمة الحيكيالقوة الصمبةمسمى "

، السياسية ،القدرات يؿ باق" كتشمالقوة الناعمةكالمجمكعة الثانية تحت مسمى "
 .كالمعنكية، كاإلعبلمية كالمعمكماتية، كالتكنكلكجية، كالدبمكماسية

 :والمؤشرات الدالة عمييا عناصر القوة الشاممة لمدولة -2

كىك ما ، ترتبط كتتفاعؿ كتتدادؿ عناصر القكة الشاممة لمدكلة فيما بينيا
كينتج عف ىذا التفاعؿ كاإلرتباط عبلقة تأثير ، يجعؿ ىذه القكة ذات طبيعة ديناميكية

يجابن  امتبادؿ سمبن  المحصمة النيائية لمقكة الشاممة  فيكتظير نتيجة ىذا التفاعؿ ، اكا 
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بالعرض كالتحميؿ مف منظكر عناصر القكة الشاممة لمدكلة  يتـ تناكؿكسكؼ ، لمدكلة
كذلؾ عمى  ،إطار مجمكعتيف األكلى لمقكة الصمبة كالثانية لمقكة الناعمة فيالباحث 
  :يالتالالنحك 

 :عناصر القوة الصمبة - أواًل 

 :الكتمة الحيوية -1

يمثؿ مجمكع مشتمبلتو  الذمالقدرة الجغرافية( ك )، اإلقميـ، كعناصرىا األساسية
كتشكؿ ، (القدرة البشرية)ىك السكاف  الثانيكالعنصر ، مقكمات الدكلة الجيكبكليتيكية

تعيش كتنمك  التيىذه العناصر الطبيعية كالبشرية لمكتمة الحيكية القاعدة الثابتة 
 :التاليكذلؾ عمى النحك ، كالعسكرية يةاالقتصادالقدرات كداصةن  باقيكتتطكر عمييا 

 :القدرة الجغرافية

كشكؿ ، كطبيعة سطح األرض، كمساحتيا، لمدكلة فيكتشمؿ المكقع الجغرا
نشاط  في" لمدكلة مف العكامؿ المؤثرة فيالموقع الجغراكيعد "، الدكلة كالمناخ السائد بيا

 اإلقميمي، كيرتبط دكر كنفكذ كمكانة الدكؿ عمى المستكييف السياسيسكانيا كسمككيا 
ككذلؾ يتأثر دكرىا ، مف مميزات إستراتيجية فيبمدل ما يكفره مكقعيا الجغرا الدكليك 

كيقصد بمكقع الدكلة تحديد مكاف الدكلة بالنسبة ، لذلؾ امجاؿ العبلقات الدكلية تبعن  في
مكقع  اكما يؤثر أيضن ، الفمكيلدطكط الطكؿ كدكائر العرض كىك ما يعرؼ بالمكقع 

الدكلة كمدل إشرافيا عمى بحار دكلية أك سيطرتيا عمى أنيار إقميمية عمى مدل 
 .اإلقميميك  الدكلينفكذىا 

كمف ثـ عمى قدراتيا ، الطبيعية " عمى مدل تكفر المكاردمساحة الدولةكتؤثر "
تشغميا الدكلة  التيكمما ال شؾ فيو أنو كمما زادت المساحة ، الصناعية كالزراعية
ستفادة كلكف بشرط تحقيؽ اال، كالسياسية كالعسكرية يةاالقتصادتعاظمت مكانتيا 

 .المثمى مف ىذه المساحة
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، كجباؿُتمثؿ طبيعة سطح األرض بالدكلة مف تضاريس كسيكؿ ككدياف 
ككذلؾ طبيعة ، نتظاـ حدكدىااتصاؿ أجزائيا ك اث تماسؾ ك ككذلؾ شكؿ الدكلة مف حي

اإلنتاجية  يالنكاح فيتقدير قيمة الدكلة  فيعكامؿ مضافة كمؤثرة ، المناخ السائد بيا
 .كالعسكرية كالسياسية

 :القدرة البشرية

 ييف، قكة الدكلة فيأحد أىـ العكامؿ المؤثرة  (السكاف)تمثؿ القدرة البشرية 
كتشمؿ القدرة البشرية حجـ السكاف كنكع ، نمك الدكؿ أك تدّمفيا فيالعامؿ الفّعاؿ 
 .ماالقتصادباإلضافة إلى النشاط ، (فياألنثكغرا) القكميكالتركيب ، الجنس كالمغة

 :يةاالقتصادالقدرة  -0

تممكو الدكلة أك  شيء أم) يةاالقتصادكيقصد بيا محصمة تفاعؿ مكارد الثركة 
، البشرية لصالح تحقيؽ المصمحة القكمية لمدكلةة مع القك  (يمكنيا الحصكؿ عميو

يكفر ليا جميع اإلمكانات  الذمفيك ، لقدرات الدكلة ماالقتصاد العمكد الفقر كيمثؿ 
كمما ال شؾ فيو أف ، كالمكارد المالية لبناء كتطكير ىياكميا لتتمكف مف القياـ بمياميا

 يؤدمكمف ثـ ، لمدكلة يحد مف التضدـ كالبطالة القكمي االقتصادتزاف كنمك ثبات كا  
 .الكطنينتماء لركح المعنكية كاالكرفع ا ستقرارإلى رفع المعاناة كتحقيؽ الرفاىية كاال

نقضاء مرحمة امنذ  العالميالنظاـ  فييشير الكاقع بدالالتو أف التطكرات 
كيؤكد ذلؾ بركز ، لمدكؿ يةاالقتصادالحرب الباردة ُتعّظـ مف ثقؿ ككزف كتأثير القدرة 

كتكجو القكل الدكلية نحك سياسات  (ي/ الرأسمالي)الديمقراط الغربينتشار النمكذج اك 
 استدداـيحد مف  اقتصادمإطار تفاعؿ كتنافس  فيجديدة تقـك عمى "تكازف المصالح" 

 .القدرة العسكرية

التكجو نحك  العالمي ماالقتصادطرأت عمى النظاـ  التيكتؤكد التغيرات 
كالشركات الدكلية متعددة ، الدكلية كاإلقميمية يةاالقتصادتعظيـ دكر كأىمية التجمعات 
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لنظريات  اكفقن  العالميلتحرير التجارة الدكلية كتكحيد السكؽ  يكالسع، الجنسيات
كذلؾ مف دبلؿ ، تفرضيا ىذه التجمعات كالشركات التيكمعايير كمقاييس التنافس 

 .(الجات)ية التجارة العالمية اتفاقتكقيع 

ىا عمى مصدر كاحد اعتمادلمدكلة كعدـ  القكمي االقتصادكيمثؿ تنكع مصادر 
 الذمك  التكنكلكجيكذلؾ بعد التقدـ ، يةاالقتصادتقدير قدرتيا  في الميمةأحد المؤثرات 

قدـ بدائؿ لعناصر مف المكاد األكلية اإلستراتيجية مثؿ "البتركؿ كالحديد كالمنجنيز" 
 اكشّكؿ عنصرن ، يةاالقتصادالقدرة  فيكعناصر أساسية  امتقدمن  اكانت تحتؿ مكقعن  التيك 

 تطكير كتنكع العناصر األساسية ليذه القدرة. في احاكمن 
 :القدرة العسكرية -2

 الذماألمر ، القدرات الشاممة لمدكلة ياألساسية لتكفير الحماية لباق زةالركي ىي
لتحقيؽ كصيانة أمف  التطكير كتنمية ىذه القدرات كتفاعميا معن  امناسبن  ايييىء منادن 

 .الدكليك  اإلقميميعمى المستكييف  السياسيكتعظيـ المكانة كالنفكذ ، القكميالدكلة 

نكعية ىذه  االعتبار فيعند تقدير القدرة العسكرية لدكلة ما يجب أف يؤدذ 
اع المتاحة مف كمدل قدرة كفعالية كسائؿ إدارة الصر ، القكات مف حيث الكفاءة القتالية

كمدل مناسبتيا مع المستكيات الثقافية كالتقنية لمقكة البشرية حيث الكـ كالنكع 
ككذلؾ مدل ، تتمتع بيا ىذه القكة البشرية التي كمدل دبرات الحركب، المستددمة ليا

مى تمبية مطالب القكات المسمحة كفاءة قاعدة الصناعات العسكرية كقدرتيا ع
باإلضافة إلى مدل ، إدارة الصراع فيستمرار حتياجات الرئيسة بما يضمف ليا االاالب

 .تعّظـ مف القدرة العسكرية ليا التيتكفر قدرات نككية ليذه الدكلة مف عدمو ك 

عند تقدير القدرة العسكرية مدل عمؽ  اأيضن  االعتبار فيكما يجب أف يكضع 
كيقصد بو ، ة لتقدير ىذه القدرةة العسكرية كأحد المعايير الرئيسلمقك  اإلستراتيجيالعمؿ 
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مسرح الحرب  فيأقصى مسافة يمكف أف تصؿ إلييا القكة العسكرية إلدارة عممياتيا 
 لحماية مصالح الدكلة القكمية.

تصاالت كالمعمكمات أصبح الشئكف العسكرية كتكنكلكجيا اال فيظؿ الثكرة  في
كتتصاعد أىميتو كيتعاظـ تأثيره بكتيرة ، اكاقعن  االحركب أمرن  في يالبعد الفضائ استدداـ
الفضاء عند تقدير القكة  استدداـالقدرة عمى  االعتبار فيكمف ثـ يجب األدذ ، سريعة

 .العسكرية لمدكلة
  :العناصر األساسية لمقوة الناعمة - ًياثان

 :(السياسة الداخمية)القدرة السياسية  -1

 بيف فئات الشعب المدتمفة كمؤسسات الحكـ اإليجابيمحصمة التفاعؿ  ىي
تنعكس عمى تنمية  التيك ، السياسي ستقرارإلى حالة مف اال يؤدمالدكلة مما  في

 .السمبيحالة التفاعؿ  فيالقدرات الشاممة، كالعكس صحيح  باقيكتطكر 

 السياسييتـ تقدير القدرة السياسية الدادمية لمدكلة مف دبلؿ تقييـ الييكؿ 
ككحدة  السياسيكالتماسؾ ، تداذ القرار كقنكاتو كمستكياتوالمدكلة ككيفية كأسمكب 

 ستقرارستمرارية كاالكجماعات الضغط، كمدل االالمعارضة كدكر أحزاب ، الشعب
يتمتع بيا  التيكمدل الحرية الفردية كحقكؽ اإلنساف ، لمسمطة يكالتبادؿ السمم

باإلضافة إلى مدل فاعمية  ،السياسيالقرار  فيكمدل مشاركة الشعب ، المكاطف
 .األجيزة الحككمية كالمؤسسات الدستكرية كقدرتيا عمى مكاجية المشاكؿ

 :القدرة الدبموماسية -0

 باقيبمدل ما تممكو مف  اإرتباطن  اكدكلي   اتمثؿ مدل ثقؿ الدكلة كتأثيرىا إقميمي  
عمى تأثير كنتائج  اأساسي   ااعتمادف ىنا تعتمد القدرة الدبمكماسية كم ،القدرات الشاممة

كتمثؿ ، اإلقميميك  الدكلينسقيا  فيالقدرات الشاممة لمدكلة مع نظائرىا  باقيتفاعبلت 
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بيف كؿ مف القدرة الدبمكماسية كالقدرة العسكرية  اإليجابيمحصمة التفاعؿ كالترابط 
القدرات لتحقيؽ الغاية القكمية لمدكلة كتحقيؽ  باقيتقكد  التيالقاطرة  يةاالقتصادكالقدرة 

 .الدكليك  اإلقميميمحيطيا  فيتكازف المكانة 

كتقاس القدرة الدبمكماسية لمدكلة بمدل ما تحققو سياستيا الدارجية مف نجاح 
كبقدر ما تمتمكو ، كبمدل كفاءة ىياكميا التنظيمية، اإلقميميك  الدكليعمى الصعيديف 

قتصادية تحقؽ اية كحضارية كديمغرافية كثقافية ك مف مقكمات أساسية كمعطيات جغراف
 .الدكلية دبلؿ إدارتيا لعبلقتيا الدكليةليا المصداقية كالمساندة الشرعية 

 :(التقنية)القدرة التكنولوجية  -2
يجب أف تتفاعؿ بدادمو كؿ المقكمات كالعناصر  الذم العصرماإلطار  ىي

 فيتتسؽ كتتكازف  لكيك ، الفرعية لمقكة الشاممة لمدكلة لتعظيـ قيمتيا مف ناحية
مف ناحية  اإلقميميك  الدكليمحيطيا  فيالقكل الشاممة لمدكؿ  باقيتفاعبلتيا مع 

كؿ  فيمحكر كركيزة التطكر  ىيكألف ىذه القدرة التكنكلكجية أصبحت  ؛أدرل
تكفر طرؽ كأساليب اإلدارة كاإلنتاج الحديثة القادرة  ماالقتصادالمجاؿ  فيف، المجاالت

ركيزة تطكير منظكمات  ىي العسكرمالمجاؿ  فيك ، عمى التفاعؿ كالمنافسة العالمية
حيث تكفر كسائؿ البث  ،مجاؿ اإلعبلـ فيك ، األسمحة كالمعدات كالقيادة كالسيطرة

 .اكدارجي   ابعيدة المدل نقؿ ثقافة كتكجيات الدكلة لمتأثير عمى اآلدريف دادمي  
 القكميكترتبط القدرة التكنكلكجية لمدكلة بمدل ما تدصصو الدكلة مف ددميا 

كبمدل تأىيميا لمقكة البشرية إلعداد األجياؿ الحالية كالمقبمة ، لتطكير كتنمية ىذه القدرة
باإلضافة إلى قدرتيا ، كمسايرة تطكراتو المتسارعة التكنكلكجيلمتعامؿ مع آليات ىذا العصر 

 .الدكؿ باقي فيعمى مجابية قيكد كمحددات الدكؿ المتقدمة لنقؿ كتكطيف التكنكلكجيا 
 :اإلعالمية والمعموماتية القدرة -2

تصاالت، عمكماتية بعد ثكرة المعمكمات كاالَتَعاظـ تأثير القدرة اإلعبلمية كالم
ميا يكتدع دكر الدكلة ـيإما بتعظّ ، قدرات الدكلة الشاممة باقيتسع نشاط تفاعميا مع اك 
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 فيالتقميؿ مف شأنيا كالتشكيؾ ستيدافيا ك ابأك ، اكعسكري   اجتماعي  اك  اقتصادي  اك  اسياسي  
كترتبط كتتفاعؿ القدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية بشكؿ أكبر مع القدرة ، مقكماتيا
 الدارجيك  الدادمي اإليجابي اإلعبلمييقع عمى عاتقيا التركيج  التي ييف، المعنكية

يعظـ مف  الذمالمكجو األمر  الدارجيكمجابية اإلعبلـ ، ألنشطة الدكلة المدتمفة
القدرة المعنكية لمدكلة كيحافظ عمى قيـ المجتمع كأمنو كتقاس القدرة اإلعبلمية 
كالمعمكماتية لمدكلة بمدل ما تحققو مف تغطية إعبلمية دادمية كدارجية كمدل نجاح 

مدتمؼ  فيالتركيج لتكجيات كنشاط الدكلة  فيالمكاتب اإلعبلمية كالثقافية بالدارج 
يا عمى بناء مراكز المعمكمات المحمية كالدارجية لمدكلة كقدرتالمجاالت كمدل تكفر 

 .عمييا مؤسسات كأجيزة الدكلة قراراتيا كدططيا التنمكية يقاعدة معمكمات تَبنِ 

 القدرة المعنوية -2

القدرات الشاممة  باقيتؤثر كتتأثر القدرة المعنكية بشكؿ مباشر بمدل فاعمية 
تحفيز كتفعيؿ الطاقات الكامنة لتنمية كتطكير  في امؤثرن  اتمعب دكرن  التي ييف، لمدكلة

 مترفع الركح المعنكية لمشعكب كتقك  التي اأيضن  ىيك ، المجاالت المدتمفة فيالقدرات 
 بضعؼ القدرات الشاممة لمدكلة اتتأثر سمبن  انيا أيضن إمف عزيمتيا أماـ التحديات، إال 

نعكاسيا   .حتياجات الشعكباعدـ القدرة عمى تمبية  فيكا 

المجتمع  فيتجاىات كالمعتقدات السائدة رتبط القدرة المعنكية بالقيـ كاالكت
 ادتبلؼ البيئة كتبعن اكما أنيا تدتمؼ ب، نعكاسيا عمى أنماط السمكؾ فيواكمدل 

 ادكرن  يكالدين مكما يمعب البعد العقائد، جتماعية كالثقافيةكاال يةاالقتصادلمظركؼ 
تنمية القدرة المعنكية، فكمما تأسست الدكلة عمى المبادئ السمحة  في اعميقن 

كتنامت ركح الكحدة الكطنية  يكمما زاد حجـ التآلؼ الشعب ،ماكيةلمرساالت الس
 .كتعاظمت القدرة المعنكية
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 الثانيالمبحث 

 العالقات البينية والمعايير النسبية لعناصر القوة الشاممة لمدولة.

  :ة لمقوة الشاممةالبينية لمعناصر الرئيسالعالقات  - أواًل 

تساؽ كالتعاكف بيف قكة الشاممة لمدكلة بالتفاعؿ كاالتتحقؽ القيمة الكمية لم
رتباط كثيؽ كالعبلقة متبادلة بيف جميع لذلؾ فاال، القدرات المدتمفة المككنة ليذه القكة

ىك ما يجعؿ قكة الدكلة ذات طبيعة ديناميكية  اكىذا التفاعؿ أيضن ، ىذه العناصر
 .بعبلقات تأثير كتأثر تبادلية اكترتبط قدراتيا معن 

  :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمكتمة الحيوية مع  -1

 (القدرة البشرية كالقدرة الجغرافية)عنصرل الكتمة الحيكية  ايرتبط كيتفاعؿ معن 
القدرات الشاممة لمدكلة، كذلؾ عمى النحك  باقيكتتفاعؿ الكتمة الحيكية بعنصرييا مع 

 :يالتال

 :القدرة البشرية

 الزراعيكيمثؿ كتمة البناء ، يعد عنصر السكاف مف مككنات الدكلة األساسية
كالصناعى لقكة الدكلة، كمف ثـ فالسكاف ىـ الثركة البشرية المسئكلة عف إنتاج المعرفة 

مداد القكات ، يةاالقتصادلمقكة  يةاالقتصادالعممية كالتكنكلكجية كتنمية المكارد  كا 
، القدرات بالدكلة باقيالمسمحة بالككادر البشرية لبناء القدرة العسكرية، ككذلؾ إمداد 

، كاإلعبلمية كالمعمكماتية بالككادر المؤىمة لمعمؿكالتكنكلكجية ، كالدبمكماسية، السياسية
افة ك فيالدكلة كتنمية مياراتو  في البشرماـ بالعنصر ىتميؤكد أىمية اال الذماألمر 

 باقي فيألنو أحد أىـ العناصر المؤثرة ، الكطني يمجاالت العمـ كالمعرفة كالكع
  .قدرات الدكلة الشاممة
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 :القدرة الجغرافية

ساحة كطبيعة األرض الطبكغرافية الم)يؤثر مكقع الدكلة بمعطياتو الجغرافية 
 –ممرات مبلحية أك مضايؽ مائية  فيمدل تحكميا  –نتسابيا إلى بحار دكلية ا–

ستراتيجية  فيمكقعيا بالنسبة لمدكؿ المجاكرة(  نسقيا  فيأىميتيا اإلستراتيجية كالجيكا 
، كمف ثـ ينعكس عمى عبلقاتيا الدكلية كعمى قدرتيا الدبمكماسية الدكليك  اإلقميمي

 –متداد سكاحميا عمى بحار أك أنيار دكلية ا)لمدكلة  البحرمتميز المكقع  يؤدمك 
البحرم إلى تعاظـ نفكذىا  (ممرات أك مضايؽ مبلحية دكلية فيإشرافيا أك تحكميا 

عمى قدرتيا  امما يؤثر إيجابي   البحرممجاؿ التجارة الدكلية لمنقؿ  فيعمييا  عتمادكاال
 اإستراتيجي   اكما تؤمف المساحة المتسعة لمدكلة عمقن ، بعكس الدكؿ الحبيسة، يةاالقتصاد

 .مما يعظـ مف قدرتيا العسكرية

 :قدرات القوة الشاممة باقيمع  يةاالقتصادالعالقات التبادلية لمقدرة  -0

كيضطمع بمسئكلية ، قدرات الدكلة الشاممة باقيل الفقرمالعمكد  االقتصاديمثؿ 
كتؤثر معدالت ، تكفير اإلمكانيات كالمكارد البلزمة لبناء كتنمية كتطكير ىذه القدرات

كمدل ، الدكليك  اإلقميميمحيطيا  فيعبلقاتيا  فيلمدكلة  ماالقتصادكمؤشرات النمك 
 التاليكب، العسكرمك  التكنكلكجيك  السياسيمجاالت التعاكف  فينفكذىا كمصداقيتيا 

 اداصن  اإرتباطن  يةاالقتصادىذه المجاالت كترتبط القدرة  فيعمى قدرات الدكلة  تؤثر
تؤمف لمثانية المكارد المالية لبناء كتطكير  التي ىيفاألكلى ، بالقدرة العسكرية اككثيقن 

ف تعاظـ القدرة إكما ، منظكمات األسمحة كالمعدات لؤلفرع الرئيسية لمقكات المسمحة
البيئة الدادمية  في ستقرارعمى تحقيؽ الرداء كاال المدكلة ينعكس إيجابي   يةاالقتصاد
 .يمتد أثره عمى القدرة السياسية الدادمية كالقدرة المعنكية التاليكب ،لمدكلة
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 :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمقدرة العسكرية مع  -2

 فيالكحدات السياسية  فيالدكلة لقدرة عسكرية مؤثرة مقارنة بنظائرىا  امتبلؾ
معادالت تكازف القكل كمؤشرات الردع  في يحقؽ ليا ثقبلن  الدكلي أك اإلقميمينسقيا 

 السياسيتعظيـ نفكذىا  فييساىـ  الذماألمر  ،فيمحيطيا الجغرا فيالمتبادؿ 
 .عمى قدرتيا الدبمكماسية اكينعكس إيجابي  ، كمكانتيا اإلقميمية كالدكلية

الدادؿ  فيتحقؽ القدرة العسكرية الفّعالة حماية مصالح الدكلة الحيكية 
تحقيؽ  فيلة كيساىـ قدرات الدك  باقييكفر مظمة حماية شاممة ل الذماألمر ، كالدارج
 .القكميأمنيا 

بالدكلة كتكفير األماف  السياسيالنظاـ  استقرار فيتساىـ القدرة العسكرية 
 يةحماية حدكد الدكلة ضد أ في لرئيسكا الميـلمجبية الدادمية مف دبلؿ دكرىا 

تسرب  –تيريب األسمحة كالمكاد المددرة  –العدائيات المنتظرة )تيديدات دارجية 
 الذماألمر ، (اليجرة غير الشرعية –عناصر التنظيمات اإلرىابية كالجريمة المنظمة 

  .يييئ الظركؼ المناسبة لتنمية القدرة السياسية الدادمية لمدكلة

 :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمقدرة الدبموماسية مع -2

الدكؿ  باقيتتكلى القدرة الدبمكماسية مياـ تكازف السياسات الدارجية لمدكلة مع 
كالعسكرية  يةاالقتصادلنفكذ كؿ مف القدرة  امتدادن اكتمثؿ ، الدكليك  اإلقميمينسقيا  في

مما يحتـ أىمية كضركرة التعاكف كالتنسيؽ بيف القدرات  فيمحيطيا الجغرا فيلمدكلة 
 .الثبلثة

لمدكلة مف  القكميحماية األمف  في ميم ا اكتمعب القدرة الدبمكماسية دكرن 
 اتتفاعؿ إيجابي   التاليكب، مرغكب فيياالغير ت األجنبية كالمؤثرات الدارجية التددبل

قدرات الدكلة الشاممة مف  باقي يسياسية الدادمية كتعمؿ كمظمة تحممع القدرة ال
 التأثيرات السمبية لممتغيرات الدكلية كاإلقميمية.
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 :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمقدرة السياسية الداخمية مع -2
القدرات  باقينعكاسات مباشرة عمى ابينية ك لسياسية الدادمية عبلقات لمقدرة ا
، تتـ دادؿ الدكلة التيألنيا ترتبط بكؿ األنشطة المادية كالمعنكية  ؛الشاممة لمدكلة

تعتمد عميو القكات  التيرتباطيا بالقدرة العسكرية يتعمؽ بنظاـ التجنيد كالتعبئة ك اف
 السياسيالنظاـ  استقرارف إكما ، بناء كتنظيـ كتطكير القدرة العسكرية فيالمسمحة 

ككذلؾ ، لمدكلة بمؤسساتو المدتمفة السياسية كالتشريعية يرتبط بالقدرة السياسية الدادمية
إطار  فيمناسب لممكاطنيف  يلشاممة لمدكلة كتحقيؽ مستكل معيشفإف تحقيؽ التنمية ا

ىذا ، بالقدرة السياسية الدادمية اكحقكؽ اإلنساف منكط أيضن  االجتماعيمف العدؿ 
رتباطيا كتأثيرىا المتبادؿ بكؿ مف القدرة الدبمكماسية كالقدرة المعنكية اباإلضافة إلى 

ىذه القدرات عمى  عتمادال انظرن  ؛كالقدرة التكنكلكجية كالقدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية
عمى  اينعكس إيجابي   الدادمي ستقراركمف ثـ فتكفير مناخ مف اال، البشرمالعنصر 

 .مدتمؼ المجاالت فيكالتنمية المستدامة  يالتطكر المجتمع
 :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمقدرة التكنولوجية مع  -2

 فيالتقنية الحديثة  استدداـإف إعداد الدكلة لمقكة البشرية المؤىمة كالقادرة عمى 
، يزيد مف قكة الدكلة التاليالقدرات الشاممة لمدكلة كب باقيشتى المجاالت ُيعّظـ مف 

مف ددميا  يما تدصصو لمتنمية كالتطكر التقن كترتبط القدرة التقنية لمدكلة بقدر
 فيلذلؾ فالقدرة التكنكلكجية ، كبقدر مدل إعدادىا لمقكة البشرية المؤىمة، القكمي

 .قدرات الدكلة باقيتدفع أماميا  التيعصرنا الحديث تمثؿ القاطرة 
قدرات الدكلة سكاء  باقيمف العناصر الحاكمة ل يكالتقن يكُيّعد التطكر العمم

 الزراعيفيما يتعمؽ بطرؽ كأساليب اإلدارة كاإلنتاج  ماالقتصادالمجاؿ  فيكاف ذلؾ 
نعكاس ذلؾ عمى اإلى إنتاجية كجكدة عالية ك  متؤد التيكالمعدات المتطكرة  يكالصناع
رتفاع مستكل المعيشة كرفاىية اب اكالقدرة السياسية الدادمية إرتباطن ، يةاالقتصادالقدرة 
 .يالمجتمع ستقرارككذلؾ عمى القدرة المعنكية المرتبطة بحالة اال، الشعب
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ألنيا تمثؿ القاعدة  ؛بالقدرة العسكرية اكثيقن  اكترتبط القدرة التكنكلكجية إرتباطن 
مع متطمبات  اتساقن المقكات المسمحة  يعمييا التطكير النكع ييبن التياألساسية 

دارة أعماؿ القتاؿ باإلضافة ، العصر كنظـ التسميح الحديثة، كآلية القيادة كالسيطرة كا 
عمى كفاءة الشرائح التجنيدية مف  اإيجابين ينعكس  تأىيؿ القكة البشرية بالدكلة أف

 .الشباب المؤىؿ لمددمة بالقكات المسمحة
مجاؿ العبلقات البينية مع القدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية فتييئ القدرة  فيأما 

التكنكلكجية الظركؼ المناسبة كالتقنيات الحديثة مف دبلؿ محطات التمفزيكف كاألقمار 
اه كنقؿ تكجيات الدكلة كرؤيتيا تج، بيف الشعكب فيالصناعية لزيادة التكاصؿ الثقا
 .ـ مؤيد لياعا مالقضايا المعاصرة بيدؼ دمؽ رأ

 :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمقدرة اإلعالمية والمعموماتية مع  -2
فمف دبلليا ، ترتبط القدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية مع كؿ قدرات الدكلة الشاممة

 فيتصب محصمتو  الذمك ، يتـ التفاعؿ مع آليات السياسة الدادمية كالدارجية لمدكلة
كما تدعـ القدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية ، القدرات السياسية الدادمية كالدبمكماسية لمدكلة

ستثمارية كالسياحية كاال يةاالقتصادمف دبلؿ التركيج لؤلنشطة  يةاالقتصادالقدرة 
ككذلؾ تدعـ القدرة العسكرية كالقدرة ، الدكلة فيمجاالت التنمية المدتمفة  باقيك 

برامج التكعية المدتمفة كالندكات التثقيفية لرفع الركح المعنكية المعنكية مف دبلؿ 
ظيار دكر القكات المسمحة ، نتماء لمدكلةكتنمية ركح الكالء كاال، لممكاطنيف حماية  فيكا 
 .لمدكلة القكمياألمف 

 :قدرات القوة الشاممة باقيالعالقات التبادلية لمقدرة المعنوية مع  -6
ستحضار اك ، تحفيز الطاقات الكامنة في احيكي   اتمعب القدرة المعنكية دكرن 

كينعكس كؿ ذلؾ عمى تفيـ الشعب ، كرفع الركح المعنكية، لمشعكب مالتراث الحضار 
كمف ثـ تمثؿ القدرة المعنكية ، مكاجية التحديات الدادمية كالدارجية في الكطنيلدكره 

 .القدرات الشاممة لمدكلة باقيتقؼ دمؼ  التيقكة الدفع 
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 :ة لمقوة الشاممة لمدولةالمعايير النسبية لمعناصر الرئيس :اثانيً 

يتحدد عمى  يالقكة الشاممة لمدكلة لمعيار نسبيدضع كؿ عنصر مف عناصر 
كعمى سبيؿ ، عمى محصمة القكة الشاممة لمدكلة اأك سمبن  اأساسو مدل تأثيره إيجابن 

الكتمة الحيكية ُيعّظـ مف قدرات الدكلة  فيالمثاؿ عنصر السكاف )القدرة البشرية( 
كعكس ذلؾ ُيمّثؿ مشكمة سكانية ، الشاممة إذا ُأحسف تعميـ كتأىيؿ شعب ىذه الدكلة

 :التاليكسيتـ تكضيح ذلؾ عمى النحك ، يصعب عبلجيا
 :(السكان) فيالمعيار الديمغرا -1

فإذا كاف ، سبلح ذك حديف يفالنمك السكان ،(18)"مالتوسىبحسب نظرية "
 فيعتبار أف كؿ رجؿ إضااالعيكد السابقة مزيد مف القكة ب في يالسكاني يعنالنمك 
العصر الحديث إذا لـ يحقؽ قدرات  فيفيذا النمك ، أك بندقية إضافية اسيفن  ميساك 

 .عمى قكة ىذه الدكلة افيك ببل شؾ ينعكس سمبي   ،إنتاجية مضافة لمدكلة

الماضى نجد أف نتائجيا جاءت لصالح  فيكبتحميؿ نتائج بعض الحركب 
الحرب األلمانية  فيكما  ،حشد حجـ عددل أكبر لجيكشو فينجح  الذمالطرؼ 

حشد عدد مف  فيألنيا نجحت  ؛فازت فييا ألمانيا التيك ، ـ1871الفرنسية عاـ 
إال ، الماضى في فيكىذا كاف كاقع المعيار الديمغرا، الجنكد ضعؼ ما حشدتو فرنسا

 في التكنكلكجيفالتقدـ ، العصر الحديث في ادتمؼ كثيرن ا يعيار النسبف ىذا المإ
 يتاؿ أضعؼ أىمية ىذا المعيار الكممنظكمات األسمحة كالمعدات كدبرات الق

 .كظير ما يسمى بالمقارنات النكعية بيف الجيكش لتحديد مدل كفاءتيا، (م)العدد
" إيرانفدكلة مثؿ "، " مف دكلة ألدرلفيالمعيار الديمغراكقد تدتمؼ نسبية "

ككذلؾ ، قكتيا الديمغرافية كسيمة لتحقيؽ سيطرتيا عمى دكؿ الدميج فيترل 
إلى تغيير الكاقع  السكانيعبر تزايدىـ  فالمحتمة يسعك  ياألراض فيالفمسطينيكف 

المقابؿ دكلة مثؿ الصيف تنتيج سياسات  فيك ، إسرائيؿ فيلصالحيـ  فيالديمغرا
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 فيكتتضح نسبية المعيار الديمغرا، السكانيالتزايد  صارمة لمسيطرة عمى مشكمة
فبينما تمثؿ مشكمة تزايد ، بصكرة أكضح عند المقارنة بيف دكؿ جنكب المتكسط كشمالو

السكاف كالعمؿ  تعدادف نقص إإال ، دكؿ الجنكب فيتحدل يجب مكاجيتو  يالسكان
 .لمدكلة لمحد مف شيدكدتيا ادكؿ الشماؿ يمثؿ ىدفن  فيعمى زيادتو 

 :(المساحة الجغرافية / اإلقميم) فيالمعيار الجغرا -0

بول ف "إإال ، تعد النزعة التكسعية لدل الدكؿ أحد أىـ أسباب الحركب
نييار اإلمبراطكريات ا" كالمبالغ فيو ك متداد المفرطاال" يرل أف ىناؾ صمة بيف "كينيدى
تضعؼ بسبب ىذا التضدـ  ا" كثيرن تتضخم" التيكأف اإلمبراطكريات ، الحديثة

، دتفاء السريع لئلمبراطكريات األسبانية كالفرنسية كاإلنكميزية كالعثمانيةكاال، متدادكاال
" يمكف أف يالنيم األرضيذكرنا بأف " يالسكفيت االتحاد ،اكاليكلندية كالبرتغالية كأديرن 

 .(19) ايككف مميتن 

ذات مساحات كبيرة كضعيفة  كيشير كاقع الدريطة الدكلية أف ىناؾ دكالن 
كمف ثـ فالمساحة ، (الياباف)كدكؿ أدرل ذات مساحات صغيرة كقكية ، (السكداف)

كيتكقؼ ذلؾ عمى معايير ، الجغرافية قد تككف عامؿ قكة أك قد تككف عامؿ ضعؼ
ىذه المساحة الجغرافية كمدل اإلستفادة  فينسبية أدرل تتعمؽ بحجـ الثركة الطبيعية 

يعيش عمى ىذه المساحة  الذم المدنيأدرل ضركرية تتعمؽ بالمجتمع كشركط ، منيا
 ماالقتصادك  السياسيكبمدل التناغـ ، يديرىا الذم السياسيكبالتنظيـ ، الجغرافية

، المساحة الدكلة يبقى نسبي   فيكمف ثـ فالمعيار الجغرا، ستغبلؿ الثركات فيياال
  .ايجابن ا  ك  امع ىذه المساحة سمبن  البشرمكيتكقؼ عمى مدل تفاعؿ العامؿ 

 :ياالقتصادالمعيار  -2

بالحرب إطار ما يسمى " فيعصرنا الحديث  فييتعاظـ تأثير ىذا المعيار 
تنتيجيا الكاليات  التي يةاالقتصادالسياسات  في" كيظير ىذا بكضكح يةاالقتصاد
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قصائيا عف  ماالقتصادالمتحدة األمريكية مع الصيف لمحد مف نمكىا  المتسارع كا 
 السياسيمتداد نفكذىا ا فيكتقميص فرصيا ، مف ناحية مريكياأل االقتصادمنافسة 

 .مف ناحية أدرل اإلقميميك  الدكليعمى الصعيديف 

" عمى الدكؿ الدكلييفرضيا "صندكؽ النقد  التي يةاالقتصادكتمثؿ السياسات 
كما ، شئكف ىذه الدكؿ فيمف أشكاؿ الييمنة كالتددؿ  يمنحيا القركض شكبلن  التي

تكجياتيا  فيقتصادية كتتحكـ ارل حاجة الدكؿ النامية لمساعدات تستغؿ الدكؿ الكب
 يةاالقتصاديحقؽ لممنظمات  ماالقتصادأصبح معو المعيار  الذماألمر ، السياسية
قميميك  دكليكلمدكؿ الكبرل نفكذ سياسى ، الدكلية   .ا 

التحرؾ نحك بناء  في لمدكلة ىك المؤشر الرئيس ماالقتصاديبقى المعيار 
اإلستراتيجية لمقيادة التقديرات  فيكأحد العكامؿ المؤثرة ، كتطكير القكة العسكرية لمدكلة

 فيتنفيذ دطط التنمية المستدامة  –قرار الحرب )تداذ القرارات المصيرية السياسية ال
 .عميو الدكلة قكتيا الراىنة كالمستقبمية يتبن الذمكيمثؿ األساس  (كافة المجاالت

 :العسكريالمعيار  -2

تقدير قكة الدكلة كمفتاح  فية أحد المعايير الرئيس العسكرممّثؿ المعيار 
كساد ىذا المعيار لدرجة أف الدكؿ الضعيفة ، ىا قبؿ القرف العشريفاستقرار أمنيا ك 

فقد ضعؼ  ،الكقت الراىف فيكأما ، فيأك تدتكاف قدرىا أف تدضع لمدكؿ األقكل 
ف لـ يدت ، صراعات الدكؿ النامية كالفقيرة في اكدصكصن  ؼِ تأثير ىذا المعيار كا 

مف  اسابقن  يالسكفيت االتحادنسبية ىذا المعيار لدكؿ عظمى كتعاظـ  كما لـ يحـِ 
إلى  العسكرمتأثير المعيار  فيالتراجع  مكيعز ، االجتماعيك  ماالقتصادنييار اال

 الذمالكقت  فيتتكبدىا الدكلة لتعظيـ نسبية ىذا المعيار  التيحجـ التكمفة العالية 
يمكف أف تستددـ بدائؿ أقؿ تكمفة تحقؽ ليا نفس األىداؼ كذلؾ مف دبلؿ تفعيؿ 

 .قكتيا الناعمة
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تأثيرات بيئية  –تنظيمات أرىابية )كأدل ظيكر تيديدات مستحدثة لمدكؿ 
يصعب مكاجيتيا  (اليجرة غير الشرعية –نظمة العابرة لمقارات الجريمة الم –كمنادية 

نسبية  في العسكرمإلى تراجع المعيار ، بالقكة العسكرية المنظمة أك الحركب النظامية
كأصبحت ، السابؽ فيفمـ يعد ىك األكؿ كاألىـ كما كاف ، تقدير القكة الشاممة لمدكلة

  .اكليس كمي   االمؤشرات الدالة عميو تقاس نكعي  
  :(الدبموماسية)معيار السياسة الخارجية  -2

سياستيا الدارجية بكافة  فيتسعى الدكؿ إلى تشكيؿ حالة مف التكازف 
لحالة  انظرن  ؛ف تحقيؽ ذلؾ مف الصعكبة بمكافإاألطراؼ الدكلية كاإلقميمية إال 

كيّقدر معيار السياسة ، متدادىا إلى النظـ اإلقميميةاك  الدكليالنظاـ  فيستقطاب اال
قدرات الدكلة الشاممة  باقيالدارجية لمدكلة بمقدار ما تساىـ بو قدرتيا السياسية مع 

ؿ النامية كالفقيرة كيصعب عمى الدك ، عبلقاتيا الدارجية فيتحقيؽ حالة التكازف  في
كمف ثـ تتراجع مؤشرات معيار سياستيا ، اإلقميميك  الدكليستقطاب تجنب حالة اال

رتباط تكجيات ىذه السياسة بتكجيات السياسة الدارجية لمدكؿ المييمنة أك ال جيةالدار 
كالقيكد المفركضة عمى  العسكرمالمجاؿ  فيكيظير ىذا بكضكح ، المانحة لممساعدات

  .الشرؽ األكسط بعدـ تممؾ منظكمات التسميح الحديثة فيعدد مف الدكؿ 

 :معيار السياسة الداخمية

فقد تشير ، الدادمية مف المعايير الدقيقة كالمركبة يعتبر معيار السياسة
كلكنيا تفرض ىذه ، بيئتيا الدادمية في ستقرارالمؤشرات لدكلة ما عمى حالة مف اال

ىذه  فيفمعيار السياسة الدادمية  ،كمف ثـ، الحالة المستقرة بسياسات قاىرية أكمستبدة
، بيا الدادمي السياسي ستقراررغـ أف ىناؾ حالة مف اال يالدكلة يككف غير حقيق
تفتقر إلى  التي الدكؿ ذات النظـ السياسية الشمكلية أك فيكيظير ىذا بكضكح 
 .أنظمتيا السياسية فيالمعايير الديمقراطية 



 0202 سبتمبر( األولوالخمسون )الجزء السابع  لعددا                                  مجمة بحوث الشرق األوسط

- 020 - 

تقدير القكة الشاممة مف دكلة إلى  فيكتدتمؼ نسبية معيار السياسة الدادمية 
 استقرارلمؤشرات سياستيا الدادمية كمدل ما تكفره ىذه السياسات مف  اأدرل طبقن 

 .عمى أسس ديمقراطية يمبن يسياس
 :معيار القدرة المعنوية -6

مجمميا عف  فييتميز معيار القدرة المعنكية بمؤشرات كاضحة دالة عميو تّعبر 
كتتحدد نسبية معيار ، مع سياسات الدكلة الدادمية كالدارجية الشعبيحالة التفاعؿ 
تقدير القكة الشاممة لمدكلة عمى مدل تفاعؿ المكاطنيف مع األىداؼ  فيالقدرة المعنكية 

كمدل كفاء النظاـ ، السياسيكدرجة المساندة الشعبية لمنظاـ ، اإلستراتيجية لمدكلة
 .حتياجات األساسية لممكاطنيفباال السياسي

 :معيار القدرة التكنولوجية -2

 فيالقرف الكاحد كالعشريف مف أىـ المعايير  فيأصبحت القدرة التكنكلكجية 
لكتركنيؾ )التقنيات الحديثة  فيحسابات القكة الشاممة لمدكلة بعد التطكر الكبير  الميكركا 

الذكاء  –الركبكتات  –مكماتية الرقاقات المع –برامج الكمبيكترك  ،اتالبايكتكنكلكجيّ  –
 .شتى مجاالت اإلنتاج فييا استددام فيتصاالت( كالتكسع تقنية اال –صطناعى اال

تقدير القكة الشاممة لمدكلة عمى  فيكتتكقؼ نسبية معيار القدرة التكنكلكجية 
، مف الميزانية العامة يلدكلة، كنسبة المدصص لمبحث العممدرجة التقدـ العممى با

مماء لعدد السكاف العكنسبة ، مدتمؼ المجاالت فيمف األبحاث  يكحجـ اإلنتاج العمم
 .ات نقؿ التكنكلكجيا كتكظيفيااتفاقك ، دتراعكحجـ براءات اال

 :معيار القدرة اإلعالمية والمعموماتية -2

بعصر  احسابات القدرة الشاممة لمدكؿ إرتباطن  فيتعاظـ تأثير القدرة اإلعبلمية 
نعكس ذلؾ عمى تعدد مؤشرات قياس نسبية اك ، القرف الحادل كالعشريف فيالعكلمة 
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كأبرز مؤشرات قياس نسبية ، حسابات القدرة الشاممة لمدكلة فيمعيار القدرة اإلعبلمية 
القدرة اإلعبلمية الدارجية لمدكلة مف دبلؿ عدد القنكات  فيمعيار ىذه القدرة تتضح 
تكزع  التيالصحؼ كعدد ، كقدرة التغطية اإلقميمية كالدكلية، كعدد األقمار الصناعية

باإلضافة إلى اإلستراتيجية اإلعبلمية  ،كعدد المراكز اإلعبلمية بالدارج، بالدارج
ككذلؾ القدرة اإلعبلمية الدادمية لمدكلة كأبرز مؤشراتيا عدد القنكات ، الدارجية لمدكلة

كعدد ، كعدد الصحؼ الدادمية، اإلعبلميكعدد ساعات اإلرساؿ ، التمفزيكنية الدادمية
 .باإلضافة إلى اإلستراتيجية اإلعبلمية الدادمية، الكتب كالدكريات

كتمثؿ قكاعد ، بناء الدكلة الحديثة في ميمةكتتبكأ القدرة المعمكماتية مكانة 
الدكلة حجر أساس تُبنى عميو سياسات الدكلة لمتنمية  فيالبيانات كنظـ المعمكمات 

 (نمكذج الحككمة اإللكتركنية في التطبيقات المدتمفة لنظـ المعمكمات)المستدامة 
عدد مراكز  فية لقياس نسبية معيار القدرة المعمكماتية كتتضح المؤشرات الرئيس

  .كمدل تبادؿ المعمكمة، كعدد مراكز المعمكمات الدارجية، المعمكمات المحمية

 المبحث الثالث

 .مناىج وطرق قياس القوة الشاممة لمدولة

تصنيؼ مناىج كطرؽ قياس  فيتعددت محاكالت الباحثيف العرب كاألجانب 
القياس إلى  فيستناد إلى المعايير المنطقية كتطكرت ىذه المحاكالت مف اال، قكة الدكلة

 استدداـمع تطكرات التقنية الحديثة ب ااألنماط الرياضية كالمعادالت الحسابية تمشين 
 .الحكاسب اآللية

فإف عممية قياس قكة الدكلة تتـ ، ألف القكة نسبية كليست مطمقة اكنظرن 
أحد عناصر القكة  في دكليأك  إقميمينسؽ  فيبالمقارنة بدكلة أك مجمكعة دكؿ أدرل 

أك ، ىذا النسؽ فيمجمميا بيدؼ تقييـ حالة أك كاقع تكازف القكل  فيالشاممة لمدكلة أك 
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 فيك لمتنبؤ لدكؿ بأدكار مستقبمية فاعمة أ، إلجراء تقكيـ دقيؽ لمعبلقات بيف الدكؿ
 .ممارسة القكة

كتتسـ عممية قياس عناصر قكة الدكلة بالصعكبة كداصة العناصر غير 
حتياجيا إلى عدد كافر مف البيانات الداصة ال انظرن  ؛أك عناصر القكة الناعمة، المادية

 ىيكلذا فإف نتيجة القياس  ،لفرعية الدالة عمى العنصر الرئيسبالمؤشرات لمعناصر ا
كلكنو سيشمؿ كؿ الدكؿ طالما  ،أكزاف نسبية تقريبية بيف دكؿ المقارنة تقبؿ نسبة دطأ

 .كانت طريقة القياس كاحدة

ناىج كاألساليب كسميت ىذه الم، برزت عدة مناىج كأساليب لقياس قكة الدكلة
عناصر جديدة كأضاؼ البعض ، تفؽ البعض عمى جكىر الطريقةابأسماء أصحابيا ك 

كالبعض اآلدر مممكسة كغير ، كقّسميا البعض إلى مادية كغير مادية، لقكة الدكلة
كيمكف البناء عمييا كتطكيرىا مف  ،جتيادات متميزة تحسب ألصحابيااككميا ، مممكسة

 .باحثيف جدد

 :مناىج قياس القوة الشاممة لمدولة

 :ثبلث فيتكاجو عممية قياس قكة الدكلة مشاكؿ عديدة يحددىا البعض 
، " ذلؾ اإلطار الكاسع لمفيكـ القكةبالتحديد" كيقصد ""المقارنة "التجميع،، "التحديد"

، النظرية كالتطبيقية فيالفارؽ بيف التعريفات  فيعناصر القياس ك  فيكالتبايف الشديد 
 التاليليست ذات قيمة متساكية كيصعب ب" أف كؿ العناصر بالتجميعكيقصد "
ألف  ؛كمف ثـ يصعب بناء مقياس عممى لقياس عناصر القكة مجمعة، تجميعيا

" بالمقارنةكيقصد "، كيفية كزف العناصر المدتمفة ألساس القكة فيالمشكمة تكمف 
الدكلة نفسيا بيف فترات  فيأك ، الفترة نفسيا فيتحميؿ عناصر القكة بيف دكلة كأدرل 

 .(21) منية مدتمفةز 
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تعددت محاكالت الباحثيف العرب كاألجانب لقياس القكة الشاممة لمدكلة مف 
، دبلؿ المعايير المنطقية كاألنماط الرياضية لتحديد األكزاف النسبية لعناصر قكة الدكلة

كسكؼ نستعرض أبرز ، تجاىات تّعبر عف أساليب كطرؽ القياساك كبرزت عدة مناىج 
الدراسات العربية  فيالدراسات العربية، كطرؽ القياس  فيىذه المناىج كاإلتجاىات 

 .دتيار الطريقة األنسب كاألكثر كاقعية لتقدير القكة الشاممة لمدكلةكاألجنبية ال
 :الدراسات العربية لقياس القوة الشاممة لمدولة

مجاالت العبلقات  فييمكف تصنيؼ ىذه الدراسات إلى ثبلثة مدارس فكرية 
  :(21)يالتالعمى النحك كذلؾ  ،العسكرمكالفكر ، السياسي االقتصادك ، الدكلية

 :مدرسة العالقات الدولية -1

جتياد العبلقات الدكلية دكف اال فيكتنصرؼ ىذه المدرسة إلى العكامؿ المؤثرة 
د.محمد السيد األكلى دراسة " :ستثناء دراستيفاب، محاكلة قياس ىذه العكامؿ في

إطار العكامؿ  فيطرح إمكانية قياس قكة الدكلة بثبلثة أبعاد تندرج  الذمك ، "سميم
، كمؤشرات القدرة العسكرية، يةاالقتصادالمكارد  امتبلؾمؤشرات  :ىيالمادية ك 

لمواء/ أحمد كالدراسة الثانية " ،ىذه المكارد استدداـضافة إلى مؤشرات القدرة عمى اإلب
كقدرة ، القدرة الدبمكماسية مبإضافة عنصر  "كالينمحاكلة لتطكير معادلة " ىي" ك فخر

 .اكعالمي   االنفكذ إقميمي  

 :السياسي االقتصادمدرسة 

د.إبراىيم ييف منيـ "االقتصادكمّثمت ىذه الدراسة محاكالت لعدد مف 
كقدمكا دراسات تتجاكز الجكانب ، "د.مدحت حسنين"، "د.عمى نصار"، "العيسوى
، حتياجات األساسيةاالجتماعية لمؤشرات الكفاء باإلى معايير سياسية ك  يةاالقتصاد

كتكزيع  (دكلة)كمؤشرات تكزيع الثركة دادؿ كؿ كياف ، القكميكمؤشرات األمف 
 .كغيرىا السياسي ستقرارككذلؾ مؤشرات اال، الثركات بيف الكيانات
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 :العسكريمدرسة الفكر  -0

األستاذ "، "يالييثم األيوب"، "يأكرم دردير ىذه المدرسة كمنيـ " مكقد ركز مفكر 
ت الدراسات الداصة بيـ اعتمدك ، عمى المقكمات العسكرية لقكة الدكلة، "يمحمود عزم

أنصار ىذه  أمكر ، ات الكيفية أك النكعيةاالعتبار ما أدذت ب اعمى الطابع الكمى كنادرن 
بيف الدكؿ يقكـ باألساس عمى تكازف  اإلستراتيجيالمدرسة أف تكازف القكل كالتكازف 

 .القدرات العسكرية

  :(22)تواجو قياس القوة الشاممة لمدولة التيالصعوبات 

جامع أك حاكـ حكؿ عناصر كمؤشرات قياس القكة الشاممة  اتفاؽال يكجد 
العناصر كالقدرات كالمتغيرات المادية كالبلمادية بئلضافة إلى صعكبة حصر ، لمدكلة

 .تركيب القكة فيتددؿ  التيك 

ستقصائية كاسعة كدقيقة لتحكيميا اعناصر القياس تحتاج إلى إجراءات بعض 
حيث يشكبيا ضعؼ درجة ، مف التقديرات الكصفية إلى تقديرات كمية رقمية

، تطرأ عمى التقديرات الكصفية التيباإلضافة إلى التغيرات شبو الدائمة ، المكضكعية
 يعكس تقديرات مؤقتة كنسبية يصعب حسابيا بطرؽ دقيقة كثابتة. الذماألمر 

تحدث بيف العناصر  التيصعكبة تحديد حقيقة التفاعبلت الديناميكية المتغيرة 
 التيباإلضافة لعدـ تكفر المصادر اإلحصائية لبعض الدكؿ ك  ،المدتمفة لقكة الدكلة

ت بستار مف السرية إلحاطة ىذه المعمكما انظرن  ؛ممية القياس كالمقارنةيبنى عمييا ع
 .متناع عف إعبلنيا مف قبؿ ىذه الدكؿكالغمكض أك اال

، عدـ تكفر مؤشرات دقيقة تعبر عف بعض عناصر القكة كالميارة اإلدارية
 .كالتاريديةكالعكامؿ الثقافية كاإلجتماعية ، كمؤشرات القدرة المعنكية كاإلرادة القتالية
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مرتبة أدنى مف المتكقع ليا رغـ  فيظيكر بعض الدكؿ كنتائج لعممية القياس 
حيث تبرز ، صحيح اكالعكس أحيانن ، ما يتكفر ليا مف أعداد كبيرة مف عناصر القكة

 .بعض الدكؿ بحجـ يفكؽ كاقع عناصر القكة المتكفرة لدييا
  :الضوابط المنيجية عند قياس القوة الشاممة لمدولة

كعمى الرغـ مف ، تكاجو عممية القياس التيعمى الرغـ مف تعدد المشاكؿ 
 ياتفاؽ ضمننو يبلحظ كجكد إإال ، تعريؼ مفيكـ قياس قكة الدكلة فيالتبايف الكاضح 

البد مف ، مف الضكابط المنياجية امجمكعيا عددن  فيعمى عدد مف النقاط تشكؿ 
 :يالتالعند قياس قكة الدكلة نكضحيا عمى النحك  االعتبار فيأدذىا 

 : ظاىرة عالقية ىيقوة الدولة  -1

 اكطبقن  ،كبيف فترة كأدرل، ف تحديد قكة الدكلة يقارف بكحدات دكلية أدرلإ أم
" أف التحميؿ المقارف كمنيج لقياس القكة بيف دكلتيف أك أكثر لو سجوستدتلما يراه "

 :األكلى، أك مقارنات غير مشركطة، مشركطة بالمكقؼإما مقارنات ، أشكاؿ مدتمفة
معيف  فيكتدرس تكزيع القكة دادؿ سياؽ معيف أك نطاؽ جغرا اداص   اتفترض مكقفن 

أك دادؿ منظمة معينة )نيجيريا دادؿ األكبؾ(، أك بالنسبة ، (فريقياأغرب  فينيجيريا )
تحدد القكة النسبية لدكلة ما بغض النظر عف  :كالثانية، لصراع ما أك قضية معينة

 ىذا فيك ، فيالسياؽ المكق

النكع غير المشركط ليست بالضركرة أف تككف ممارسة القكة متعمقة بمكقؼ 
 .(23)اكلكف عبلقة ىذه الدكلة بالبيئة الدارجية تحدد مصادر قكتيا أيضن ، صراعى

  :الطبيعة النسبية لمقوة الشاممة لمدولة -0

، تسعى الدكؿ إلى تحقيقة الذمإزاء اليدؼ  يقكة الدكلة نسب ف مفيكـإ مأ
تتكدى الدكلة  التيأك بطبيعة األىداؼ ، رتبطت بيدؼ معيفا إذا فميس لمقكة معنى إال
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أك بالنسبة ، بالكحدات المقارنة مع دكلة ما أملمدصـ  نسبيفالمفيكـ  ،كذلؾ، تحقيقيا
 .(24)تتحرؾ فيو الدكلة الذم الدكليإلى اإلطار 

 :تمتمكيا التيعدم اقتصار قوة الدولة عمى مجموعة العناصر والموارد  -2

لنفسيا أك  ىذا أف تمتد قكة الدكلة إلى ما تستطيع أف تعبئة مف قدراتيا يكيعن
كىذا يقكدنا إلى مدل قدرة الدكلة عمى إما إضافة قدرات لحمفائيا أك ، لحمفائيا

 .(25) الحصكؿ عمى قدرات ليا مف قكة إضافية دارجية
 :ختالف قياس قوة الدولة من وقت آلخرا -2

، الدكؿ المقاس عمييػا باقيقكة  اكأيضػن ، ف قكة الدكلة ليست دائمةإحيث 
ألف  ؛ثناء التكتراتأغير ، حالة الحرب فيحالة السمـ غير  فيكقياس قكة الدكلة 

 .(26) كؿ حالة فيعناصر قكة الدكلة تدتمؼ 
كاتجاىات كضكابط قياس القكة  ستعراض مناىجا" بعد لمباحثكيتضح "

 اآلتية: الشاممة لمدكلة النقاط

 التينتاج المتغيرات  ىي ،مناىج كأساليب قياس قكة الدكلة فيف ىذا التعدد إ
عناصر  فيفرضت نفسيا عمى المفكريف كالباحثيف عمى أثر التطكر الممحكظ كالسريع 

يجب أف يتسؽ مع  يلكاقعس قكة دكلة ما مف المنظكر اكأف قيا، تحديد القكة لمدكلة
البيئة المحيطة ليذه الدكلة  فيكالعسكرية  يةاالقتصادمجمكعة مف العكامؿ السياسية ك 

 .(الدكلي/اإلقميميالنسؽ )

قياس قكة الدكلة كيرل  فيتمثؿ القدرة العسكرية كاحدة مف المؤشرات األساسية 
 فيننا ال نستطيع أف نجـز بذلؾ إإال ، مؤشرات القياس فيالبعض تراجع ىذه القدرة 

، عدة أقاليـ منيا الشرؽ األكسط فيا متدادىا لعدة سنكات كتحديدن االراىنة ك الفترة 
الشرؽ األكسط مف صراعات  فيكالمثاؿ عمى ذلؾ ىك ما تشيده المنطقة العربية 
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يضاؼ إلى ىذا أف ، قدرات الدكلة باقي مدرة العسكرية" فييا المشيد كتنزك تتصدر "الق
تمثؿ أحد أىـ قدرات الدكلة الشاممة لمعظـ بمداف العالـ بما  ال تزاؿالقدرة العسكرية 

القدرة  استدداـ) يالركس العسكرمفييا الدكؿ الكبرل كالدليؿ عمى ذلؾ التددؿ 
مكازيف القكل بيف أطراؼ  فيككيؼ أحدث الفارؽ ، األزمة السكرية في (العسكرية
تشيده منطقة الشرؽ  الذم (سباؽ التسمح )سباؽ القدرات العسكرية اكأديرن ، الصراع

 .األكسط بيف الفاعميف فيو

أف دراسات مناىج كضكابط كطرؽ قياس القكة قد أىممت تأثير  االمبلحظ أيضن 
تفاعبلتيـ مع  فيالفاعميف مف غير الدكؿ، كلـ تتطرؽ إلى كيفية قياس أكزانيـ النسبية 

صبحت أك ، تسعى لمسمطة التيية كالميميشيات المسمحة ك الدكؿ كالجماعات اإلرىاب
ذلؾ عف الفاعميف مف  فيكؿ صراعات الشرؽ األكسط كال تدتمؼ  فيقاسـ مشترؾ 

ا تسعى بدعـ الدكؿ الراعية ليا لبناء قكتيا الذاتية نيا أيضن أباإلضافة إلى ، الدكؿ
تباع أساليب تكازف القكل مثميا  فيكالددكؿ  كما ينطبؽ ، ذلؾ مثؿ الدكؿ فيتحالفات كا 

عمى الفاعميف مف غير الدكؿ كالشركات متعددة  اعمى الجماعات المسمحة ينطبؽ أيضن 
يمكف  التيك ، يةاالقتصادإطار عالمية أك عكلمة الحركة  فيالجنسيات العابرة لمقكمية، 

  .دراستيا مف منظكر تكازف القكل كقكة مناظرة لمدكؿ اأيضن 

كالعسكرية"  يةاالقتصادإطار تقدير أك قياس "القدرات السياسية ك  في اكأيضن 
، لـ يتـ تكضيح كيؼ يمكف حساب تأثير األحبلؼ عمى قياس ىذه القدرات، لدكلة ما

، لمقكة أك القدرة المضافة نتيجة تحالؼ دكلة ما مع دكلة أك أكثر نسبيكما ىك الكزف ال
حالة التحالؼ ىك محصمة قدرات الدكؿ المتحالفة أك أف  في نسبيكىؿ يككف الكزف ال

  .ىذا يصعب إجازتو عمى أرض الكقع

كتقدير جيد مف ، ىميتياأف مناىج كضكابط قياس القكة رغـ إ :مجمؿ القكؿ
المستقبؿ ألسباب عديدة منيا  فينيا ستظؿ تقديرية كقابمة لمتطكر إإال ، أسسكا ليا
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العسكرية لدكلة ما أف ىناؾ عناصر كمؤشرات لمقكة  قياس القدرة فيعمى سبيؿ المثاؿ 
ستعداد يتيا كمثاؿ ذلؾ "درجة أك حالة االرغـ أىم ايصعب حسابيا كتقديرىا كمين 

يقاتؿ مف  التيإيمانو بالقضية )"عقيدة الفرد المقاتؿ" ، ك"الركح المعنكية"، القتالى"
تقدير الكفاءة القتالية لمتشكيبلت المقاتمة  فيككميا عكامؿ كمرتكزات أساسية ، (أجميا
العناصر األدرل )منظكمات التسميح  باقيتمثؿ مع  التيالقكات المسمحة لمدكؿ ك  في
 في( مجمؿ القدرة العسكرية لمدكلة ككاحدة مف العناصر األساسية العسكرماإلنفاؽ  –

المصرل ـ ككيؼ كاف المقاتؿ 1973كالدليؿ عمى ذلؾ حرب ، عممية القياس
ىـ معالـ أة كعقيدتو القتالية الثابتة أحد كركحو المعنكية العالي يالعال يستعداده القتالاب

 .ىذه الحرب فيكعكامؿ النصر 

 :طرق قياس القوة الشاممة لمدولة

 الذمسـ الباحث اكحممت كؿ طريقة ، تعددت طرؽ قياس القكة الشاممة لمدكلة
ككنتيجة لظيكر عناصر ، كؿ طريقة استدداـكضع المعادالت الداصة ب فيجتيد ا

فقد تـ تطكير طرؽ قياس القكة كمعادالتيا مف  ،لممتغيرات العالمية اجديدة لمقكة طبقن 
 :يالتالكسكؼ نستعرض أبرز ىذه الطرؽ عمى النحك ، بعض الباحثيف

 (27)طريقة فوكس -1

معادلتو لحساب القكة  في" عمى عنصريف فقط فوكس" يالمفكر األلمان اعتمد
كالقكة ، (لمدكلة القكميالناتج  إجمالي)القكة اإلنتاجية لمدكلة  ىيالشاممة لمدكلة ك 

  :اآلتيةإطار المعادلة  في (تعداد سكانيا)البشرية لمدكلة

  س3ؽ = ج 
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الناتج )القكة اإلنتاجية  Pج أك ، القكة الشاممة لمدكلة powerحيث تمثؿ ؽ أك
أف القكة الشاممة لمدكلة  أم، (تعداد السكاف)تمثؿ القكة البشرية  Bس أك ، (القكمي
 .لمقكة البشرية يالجذر التكعيب فيلمدكلة  القكميالناتج  إجماليحاصؿ ضرب  متساك 

ىا عمى عنصريف فقط كتعظيـ اعتماد" بفوكسأف طريقة " "لمباحثكيتضح "
مف كىك القكة البشرية  الثانيكتدفيض تأثير العامؿ ، (القكمي)الناتج  يةاالقتصادالقكة 

 امؤشرات كافية أك قياسن  يطريقة ال تعط ىي، يدبلؿ كضعيا تحت الجذر التكعيب
 باقي" عف تأثير فوكس" يباإلضافة إلى تغاض، لحساب القكة الشاممة لمدكلة ادقيقن 

 .معادلتو فيعناصر القكة الشاممة لمدكلة الصمبة كالناعمة كعدـ إدراجيا 
 :(28)طريقة "جيرمان" -0

دكلة  (19)أجرل جيرماف دراستو لحساب القكة الشاممة كدراسة مقارنة لعدد 
 أمحساباتو  فيكلـ تددؿ ، لقكتيا اترتيبيا طبقن العالـ لتحديد  فياألقكل  ىيعتبرىا ا

مقسمة  عامبلن  (26)كذلؾ مف دبلؿ ، العربيالقارة األفريقية أك الكطف  فيمف الدكؿ 
كتتمثؿ ، ةنقص كالزيادة عمى العكامؿ الرئيسة كعكامؿ فرعية تؤثر بالإلى عكامؿ رئيس
 فيكالعامؿ الجغرا، (السكاف) البشرمالعامؿ  ىيدمس عناصر  فية العكامؿ الرئيس

كمساحة الدكلة كتأثيرىا بكثافة المكاصبلت ، كمساحة الدكلة كعبلقتيا بكثافة السكاف
 العسكرمكالعامؿ ، (يمجمكع اإلنتاج الصناع) ماالقتصاد)السكؾ الحديدية( كالعامؿ 

زيادة القدرة العسكرية عشرة أضعاؼ ) مكالعامؿ النكك ، (عدد القكات المسمحة بالمميكف)
" لترتيب قكة الدكؿ جيرمانكجاءت نتائج دراسة "، (تمتمؾ القدرة النككية التيلمدكلة 

 االتحادمحؿ الدراسة لتحتؿ الكاليات المتحدة المركز األكؿ كأقكل دكلة كمف بعدىا 
 .الدكؿ باقيالسابؽ ثـ الصيف ثـ  السكفيتي
" تفتقر إلى معادلة حاكمة يمكف جيرمان" أف طريقة "الباحثتقدير " فيك 

و بدراسة مقارنة لعدد مف الدكؿ لترتيبيا مف حيث القكة ئكتفااك ، دكلة ةأيتطبيقيا عمى 
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عتبر أف محصمة جمع ىذه امى طريقة حساب كؿ عنصر عمى حدة ك ع امعتمدن 
 فيالعناصر ىك المعبر عف قكة الدكلة، باإلضافة إلى إغفالو لعناصر فرعية مؤثرة 

غفالو تما، أك العسكرية يةاالقتصادحسابات الكتمة الحيكية أك القكة  عناصر  امن كا 
أساسية لمقكة الشاممة لمدكلة مثؿ العناصر السياسية الدادمية كالدارجية كالقدرة 

 .المعنكية
 :(29)كالين" أيطريقة "ر  -2

 اداص   اامن اىتم" لحساب القكة الشاممة لمدكلة كالين أير تعكس طريقة "
لعناصر  كتعتمد رؤيتو، كالكتمة الحرجة، يةاالقتصادالقدرة العسكرية كالقدرة  مبعنصر 

كالقدرة ، العناصر المممكسة كتشمؿ الكتمة الحيكية، القكة الشاممة عمى دمسة عناصر
 اإلستراتيجيكالعناصر غير المممكسة كتشمؿ اليدؼ ، كالقدرة العسكرية، يةاالقتصاد

 فيكصاغ معادلتو الحسابية عمى أساس جمع العناصر المممكسة ، كاإلرادة الكطنية
 : التاليمحصمة العناصر غير المممكسة لتككف عمى النحك  فيجانب ثـ ضربيا 

 x (+ القدرة العسكرية يةاالقتصادالكتمة الحرجة + القدرة )القكة المدركة = 
  (+ اإلرادة الكطنية اإلستراتيجي)اليدؼ 

" بتحديد أكزاف لكؿ قدرة مف القدرات عمى أف يككف التقييـ كالينكقاـ "
 : التالي( كذلؾ عمى النحك 1111) جمالياإل

( + 211) يةاالقتصاد+ القدرة  (111)الكتمة الحرجة  [=  (1111)القدرة المدركة 
  ] (1+ اإلرادة الكطنية ) (1) اإلستراتيجياليدؼ  [ x ] (211)القدرة العسكرية 

" لتقدير قكة الدكلة الشاممة تمثؿ كالين" أف طريقة كحسابات "لمباحثكيتضح "
ُبّنى عمييا أك ّطكرىا الباحثيف مف بعده بإضافة بعض  التيالقاعدة كالمعادلة الحسابية 

" كالين" اىتـكقد ، عناصر جديدة لمقكة أك إضافة مؤشرات أك معايير حسابية فرعية
 ؛كاإلرادة الكطنية القكميحساباتو بتكظيؼ القكة مف دبلؿ تحديده لعنصرل اليدؼ  في
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تبقى  القكميألنو بدكف تكظيؼ قدرات الدكلة مف دبلؿ إرادة كطنية لتحقيؽ اليدؼ 
 .ىذه القدرات مجرد مكارد بالدكلة فقط كليست عناصر قكة لمدكلة

 : (31)أسموب "أحمد فخر" -2

 في" بإضافة عنصريف جديديف أحدىما كالينتمثؿ محاكلة لتطكير معادلة "
القدرات غير  فيدر كاآل، (اكدكلي   االقدرة عمى النفكذ إقميمي  )القدرات المممكسة 

عمى أف تككف محصمتيا  نسبيالمممكسة )القدرة الدبمكماسية(، كأعطى لكؿ قدرة كزف 
 : التاليكقدـ معادلتو عمى النحك  كحدة ثقؿ (1111)

+ القدرة العسكرية  يةاالقتصادالكتمة الحيكية + القدرة )القدرة المدركة لمدكلة = 
األىداؼ اإلستراتيجية + اإلرادة الكطنية + القدرة ) x (اكعالمي   ا+ قدرة النفكذ إقميمي  

 (الدبمكماسية
  (ق + أ + د) xؾ + ص + ع + ف( )ؽ ـ = 
  x ((4)  +(4)  +(2)) ((5)+  (25)+  (41)+  (31))=  (1111)ؽ ـ 

أحمد أسمكب " فيف إضافة عنصر القدرة الدبمكماسية إ" الباحثتقدير " فيك 
كاف  ا" تستكمؿ نقصن كالينمعادالت حساب القدرة الشاممة المنسكبة إلى " " إلىفخر

يتشابو  اكعالمي   اف إضافة عنصر قدرة النفكذ إقميمي  إإال ، معادلة "كبليف" في امكجكدن 
لـ يمثؿ إضافة حقيقية أك مقنعة إلى  التاليكب مؤشراتو مع القدرة الدبمكماسية في

 .المعادلة الحسابية

 :(31)أسموب "جمال زىران" -2

أربعة عكامؿ  فيقاـ بتحديد سبعة عناصر لقياس القكة الشاممة لمدكلة تتمثؿ 
، القدرة السياسية"، القدرة العسكرية، يةاالقتصادالقدرة ، "الكتمة الحيكية :ىيمادية 

ماسية" القدرة الدبمك ، اإلرادة القكمية، "األىداؼ اإلستراتيجية :ىيكثبلثة عكامؿ معنكية 
صر مف عناصر القكة السبعة بعد ة كالفرعية لكؿ عنكتـ ترتيب العكامؿ الرئيس
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العمكـ السياسية  فياإلستراتيجية العسكرية كأساتذة متدصصيف  فيستعانة بدبراء اال
لكتمة الحيكية تشمؿ عامميف ا فمثبلن ، كالعبلقات الدكلية كالجغرافيا السياسية كأكاديمييف

، اكمؤشرن  اعنصرن  (13)األقميـ كالسكاف كلكؿ منيما عكامؿ فرعية تبمغ  :ف ىمارئيسي
 باقيكىكذا ل، امؤشرن  (17)كتتضمف  افرعي   اعنصرن  (12دبلصة ) ىيكالقدرة العسكرية 

كقاـ بحساب ، امؤشرن  (87)عدد مؤشراتيا  إجماليبمغ  التيك ، عناصر القكة السبعة
  :اآلتيةالقيمة الميعارية لكؿ عنصر مف دبلؿ المعادلة 

القيمة المعيارية لمعنصر = 
المتكسط الحسابى  - (ح ر  )قيمة العنصر الفعمية 

  اإلنحراؼ المعيارل

=  المعيارمنحراؼ حيث اال
 2(ح  -ح ر  )محصمة 

   (ف  ) (دكؿ الدراسة)عدد الكحدات  

الكزف  فيبعد ذلؾ يتـ ضرب القيمة المعيارية لمعنصر بعد إعادة ترتيبو 
صر الفرعية دادؿ ثـ يتـ تجميع العنا، ستدبلصو مف آراء الدبراءاتـ  الذمالمقابؿ لو ك 

المعادلة  فيثـ يتـ التعكيض ، عمى حدة كلكؿ دكلة عمى حدة كؿ عنصر رئيس
  :اآلتية

مجمكع أكزاف العكامؿ ) x (مجمكع أكزاف العكامؿ المادية)القدرة الشاممة لمدكلة = 
  (المعنكية

  (أ + ىػ + د) x (ؽ + ؾ + ع + س)القكة المدركة لمدكلة = 

القدرة العسكرية  (ع)، الكتمة الحيكية (ؾ)، يةاالقتصادالقدرة  (ؽ)حيث تمثؿ 
، األىداؼ السياسية الدادمية (ىػ)، اإلرادة القكمية (أ)، )س( القدرة السياسية الدادمية

 .لمعنصر نسبيالكزف ال (ك)، القدرة الدبمكماسية (د)

" كالينمتداد لطريقة كأسمكب "ا" ىك جمال زىران" أف أسمكب "لمباحثكيتضح "
 فيه عمى القيمة المعيارية لمحصكؿ عمى دقة أكبر اعتمادقياس قكة الدكلة مع  في
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 فيدكؿ  (7)دراستو عمى  في" بتطبيؽ ىذا األسمكب زىرانكقد قاـ " النتائج الحاصمة
 في اإلقميميكذلؾ لقياس القكة الشاممة لمصر مقارنة مع كسطيا  اإلقميميالكسط 

سرائيؿ  التيدراستو ك  في" كالينكذلؾ بالدبلؼ مع "، إطار تكازف القكل بيف العرب كا 
  .دتص فييا الدكؿ العظمى كالكبرل فقطا

 : (32)أسموب وتعديالت "لواء د.نبيل فؤاد" -6

قياس قكة  معادلة في"جمال زىران" ، "أحمد فخر"، "كالينتفؽ مع أسمكب "ا
محصمة حاصؿ ضرب مجمكع القدرات المممكسة  منيا تساك إمف حيث  ،الدكلة الشاممة

تحديد العناصر المممكسة  فيدتمؼ معيـ انو إإال ، مجمكع القدرات غير المممكسة في
كأضاؼ إلى ، كالعسكرية فقط، يةاالقتصادكالقدرات ، أنيا تشمؿ الكتمة الحيكية أمكر 

  .كالقدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية، القدرات غير المممكسة القدرة التكنكلكجية
سريعة تستددـ أسمكب القياس المطمؽ ، طريقتيف، الدكلة" لقياس قكة نبيل فؤادكحدد "

المعادالت  فية كالعناصر الفرعية األكزاف الداصة لمعكامؿ الرئيس استدداـ" ك لكالين"
 :اآلتية
  (س + ب + ف + ت + ـ) x (ص + ع + ؾ)ؽ = 

1111  =(211  +211  +111) x 
2  +2  +2  +2  +2

5  

كفييا يتـ قياس القدرات لكؿ دكلة كتحصؿ أكبر قدرة عمى الحد اآلقصى لعدد 
كأما الطريقة ، القدرات لمدكؿ بالنسبة كالتناسب باقينقاط كزف تمؾ القدرة كيحتسب كزف 

اإلحصائية كالقيمة المعيارية تباع األساليب افيتـ فييا القياس ب (الثانية )الدقيقة
كلكف ال تقدر قيمة القكة ، نفس المعادلة المذككرة بعاليوكتستددـ  المعيارمنحراؼ كاال

 نسبيالطريقة السريعة كلكف يتـ حساب الكزف ال فينقطة كما  (1111الشاممة ب )
 فيالمعادلة كما  استدداـلمقدرة الشاممة مف دبلؿ معادلة القيمة المعيارية لمعنصر ب
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أال تقؿ دكؿ الدراسة عف ساس كقد بنيت ىذه الطريقة عمى أ ،"جمال زىرانأسمكب "
  .دكؿ لمحصكؿ عمى بيانات أكثر دقة ثبلث

 ىي" نبيل فؤاد" أف اإلطار العاـ لطريقة كتعديبلت "الباحثتقدير " فيك 
تحديد  فيكتدتمؼ فقط ، "جمال زىران"، "أحمد فخر"، "كالينمحصمة لمعادالت "

العناصر المممكسة كالعناصر غير المممكسة مع إضافة عنصريف جديديف لعناصر 
 –كيماكية )القكة الشاممة لمدكلة كيحسب لو أنو لـ يغفؿ األسمحة فكؽ التقميدية 

أكزاف جديدة كمعامبلت دقيقة تعطى  استدداـعند حساب القدرة العسكرية ك  (بيكلكجية
 .القياس فيمصداقية 

 :(33)يالت "العميد الركن يحيى اليز سميمان"أسموب وتعد -2

دراستو لقياس القكة الشاممة لمدكلة عمى  في" يحيى اليز سميمانركز "
ستددـ  كؿ فيالعناصر األكثر أىمية كالمستقمة كذات التأثير األكبر  قدرة فرعية كا 

، كؿ دكلة مف دكؿ المكاجية مع إسرائيؿ فية تعكس حجـ تمؾ القدرة مؤشرات رئيس
المعادالت الفرعية لقكة  فيكما عالج مسألة ترجيح المؤشرات النسبية المستددمة 

، كذلؾ إلظيار جكدتيا ؛الدكلة مف دبلؿ ضربيا بمعامبلت فرعية مف أصؿ كيانيا
عناصر  يةثمان فيكمدل تأثيرىا عمى قكة الدكلة الشاممة كحدد عناصر القكل الشاممة 

كالقدرة ، يةاالقتصادكالقدرة  كالقدرة الجغرافية (القدرة الحيكية )السكانية :ىيأساسية 
كالقدرة السياسية ، كالقدرة اإلعبلمية كالمعمكماتية (العممية)كالقدرة التكنكلكجية ، العسكرية

كحدد لقياس كؿ قكة معادلة كمؤشرات داصة ، كالقدرة المعنكية، (الدادمية كالدارجية)
كبديؿ  (أكزاف مف نكعيا)باإلضافة إلى معامبلت نكعية مف أصؿ كياف القكة ، بيا

، معادالت قياس القكة لمف سبقكه مف الباحثيف فيلممؤشرات النسبية لكحدات القياس 
  :ستنبط المعادلة اآلتيةا (السكانية)لقياس القكة الحيكية  فمثبلن 
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 {القدرة الحيكية السكانية لمدكلة = 
حجـ القكة العاممة فى الدكلة

+ نسبة  x (1 إجمالى القكة العاممة فى دكؿ الدراسة
الصناعة كالزراعة( +  فيالعامميف 

العمر المتكقع عند الكالدة فى الدكلة
+  x (1 مجمكع األعمار المتكقعة فى دكؿ الدراسة

 ( +نسبة األطباء لعدد السكاف
فى الدكلةحجـ القكة البشرية 

+ نسبة x (1 إجمالى القكة البشرية فى دكؿ الدراسة
 x 111 } (التعميم عند الكبار

بيقية لقياس كؿ عنصر عمى دراستو التط في" يحيى اليز سميمانقاـ " ،كىكذا
عمى أساس المعادلة السابقة مع تغيير المؤشرات الدالة عمى كؿ  عتمادحدة باال
تقكيـ عناصر  فيك ، )األكزاف مف نفس نكع العنصر(كالمعامبلت النكعية ، عنصر

الكفاءة النكعية لتقكيـ حجـ القكات )القدرة العسكرية أضاؼ عامؿ الفكارؽ النكعية 
كذلؾ مف ، (نسبة الجكدة لتقكيـ صنكؼ األسمحة التقميدية كغير التقميدية –المسمحة 

 :دبلؿ المعادالت اآلتية
 الكفاءة النكعية  xالحجـ المعاير لمقكات = تعداد القكات 

 :اآلتيةستددـ المعادلة اسمحة التقميدية كغير التقميدية كلتحديد نسبة الجكدة لؤل
 ـ ح لنسبة جكدتو  xالحجـ المعاير لمصنؼ = حجـ الصنؼ 

 حيث ـ ح لجكدة الصنؼ =
مجمكع جداء كؿ نكع فى نسبة جكدتو
  إجمالى جداء كؿ نكع فى نسبة جكدتو

كاحد )كؿ صنؼ ككحدة معيارية  فيإطار تحديد النكع األعمى  فيكذلؾ 
عطاء قيمة لبقية أنكاع الصنؼ  (صحيح الدبابة  ليذه الكحدة المعيارية فمثبلن  انتسابن اكا 

( صحيح 1) معمى جكدة كتساك عتبارىا الدبابة األاالدبابة المعيارية ب ىي" 20ت "
 .أنكاع الدبابات بقيـ أقؿ باقيكينسب إلييا 

القكة  إجمالي" لحساب العميد الركن يحيى اليز سميمانكقد تكافؽ أسمكب "
  :التاليجاءت عمى النحك  التيالمعادلة اإلجمالية ك  فيالشاممة لمدكلة مع معظـ مف سبقكه 
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 (مجمكع القدرات غير المدركة) x (مجمكع القدرات المدركة)القكة الشاممة لمدكلة= 

دتمؼ ا" قد العميد الركن يحيى اليز سميمان" أف أسمكب "لمباحثتضح "اكقد 
منيج كمعادالت حساب القكة الشاممة  فيعف مف سبقكه مف المفكريف كالباحثيف 

ف لـ يدتمؼ كثيرن ، لمدكلة تحديد عناصر القكة الشاممة إال فيما يتعمؽ بالكتمة  في اكا 
، كالقدرة الجغرافية، (السكاف)فقد فّضؿ أف يفصميا إلى قدرتيف القدرة الحيكية ، الحيكية
كلذا ، كالثانية "مساحة أرض"، دتبلؼ ماىية كؿ منيما فاألكلى "بشرية"اذلؾ ب اُمدّعمن 

بذلؾ مع الباحثيف السابقيف كأما فيما يتعمؽ بالقدرة  اكجب الفصؿ بينيما مدتمفن 
تحت مسمى عنصر كاحد  اكالدبمكماسية معن  ،ة السياسيةالسياسية فقد فّضؿ دمج القدر 

و معادالت استددامتقييمو كقياسو لمقدرة العسكرية ب فيكما تميز ، كىك القدرة السياسية
كجكدة الصنؼ بالنسبة لؤلسمحة التقميدية ، حسابية مكممة لتحديد الكفاءة النكعية لمقكات

 .كغير التقميدية

دتصاص قياس كؿ عنصر مف ا" بسميمانيحيى اليز كيتميز أسمكب "
ة الرقمية مؿ عدد محدكد مف المؤشرات الرئيسعناصر القكة الشاممة بمعادلة حسابية تش

ستددمو مف ا الذمبذلؾ عف الكـ الكبير مف المؤشرات  االدالة عمى ىذا العنصر مبتعدن 
النسبية ستعاض عف األكزاف اباإلضافة إلى أنو ، سبقكه مف المفكريف كالباحثيف

، المعادالت الحسابية في المعيارمنحراؼ كاال، كمعادالت القيمة المعيارية، لمعناصر
معامبلت فرعية مف أصؿ  فيبمعادالت بمدلكالت رقمية بسيطة التركيب مضركبة 

، ىذه المعادالت فيكيضاؼ إلى ذلؾ دقة عممية النسبية كالمقارنة ، كياف العنصر
حجـ مساحات  إجماليلتحديد نسبية قيمة مساحة الدكلة يتـ قسمة حجميا عمى  فمثبلن 

 .فالنسبية ىنا كالمقارنة أكثر دقة كقبكالن  التاليكب، الدكؿ محؿ الدراسة
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جكىر أسمكب قياس  في" يحيى اليز سميمان" مع أسمكب "الباحثالمجمؿ يتفؽ " فيك 
القياس أفضؿ طرؽ القياس كاقعية مف منظكر  فيكتعتبر طريقتو  ،القكة الشاممة لمدكلة

مف حيث فصؿ كدمج بعض تحديد عناصر القكة  فيدتبلؼ معو فقط كاال، الباحث
تقديرىا  فيلـ يعتمد  الذمك  ،باإلضافة إلى أسمكب قياس القدرة المعنكية، العناصر

نما  ،القدرات باقيعمى المعادالت الحسابية كما تـ مع  ستطبلع اعمى نماذج  اعتمدكا 
 أمستقصاء الر الصعكبة  انظرن  ؛قد يشكبو قدر مف التحيز كعدـ الدقة الذماألمر  ،أمر 

الدراسة  فيكما ظير  ،بحيث يشمؿ مجمكعة آراء مف كؿ دكؿ الدراسة كال يقتصر فقط
 .الدكؿ غير العربية محؿ الدراسة باقيعمى بعض الدكؿ العربية دكف 
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  :خاتمةال
شممت مناىج  التيالدراسة ك  فيالثبلثة  المباحثستعراض كتحميؿ مكضكعات ابعد 

ككذلؾ العبلقات ، تحديد عناصر القكة الشاممة لمدكلة كالمؤشرات الدالة عمييا
باإلضافة إلى مناىج كطرؽ ، البينية كالمعايير النسبية لمعناصر المككنة ليذه القكة

 :التاليتـ التكصؿ إلى عدة نتائج عمى النحك  ،قياسيا
ألف التعرؼ عمى قدراتيا ال يتـ  انظرن  ؛أف قكة الدكلة مسألة نسبية كليست مطمقة -1

نما ، اإلقميميأك  الدكلينسقيا  فيالكحدات السياسية  باقيبمعزؿ عف  إطار  فيكا 
التفاعبلت كالعبلقات التعاكنية أك التنافسية أك الصراعية مع ىذه الكحدات 

 نسبيإطار المقارنة النسبية لتقييـ مدل التفكؽ أك التكازف ال في أم، السياسية
القدرات المككنة لمقكة الشاممة لمدكلة  ف العناصر أكإكما ، لدكلة ما عف دكلة أدرل

باإلضافة ، بعبلقات بينية كتفاعمية استقبللية بؿ ترتبط معن ال تتمتع باال اأيضن  ىي
المحصمة  فيإلى أف لكؿ عنصر مف عناصر ىذه القكة معايير نسبية داصة بو 

 .النيائية لتقدير القكة الشاممة لمدكلة
كأما القدرات ، عبلقات القكل بيف الدكؿ فيالفاعؿ  ىيف القكة الشاممة لمدكلة إ -2

فيناؾ دكؿ  ،كمف ثـ، تمتمكيا الدكلة التيالمكارد المتاحة  تمؾ ىيالشاممة لمدكلة 
لتحكيميا إلى قكة  اتعبئتيا كتكظيفيا سياسي   فيكلكنيا تفشؿ  ،تمتمؾ قدرات شاممة

كألف تمؾ المكارد لف تتحرؾ مف  ؛شاممة كالمثاؿ عمى ذلؾ دكلة السكداف الشقيقة
تمقاء نفسيا يتضح أىمية دكر اإلرادة السياسية كالعزيمة الكطنية لمقيادة السياسية 

 .الدكؿ في
كسبتيا مركنة التكاؤـ مع التغيرات اممة لمدكلة ف الطبيعة الديناميكية لمقكة الشاإ -3

 أممكانية إضافة كمف ثـ إ، المحمية كاإلقميمية كالدكلية المادية منيا كالمعنكية
عمى  اعناصر جديدة إلى مشتمبلتيا تتسؽ مع تمؾ المتغيرات كتنعكس إيجابي  

 .محصمة ىذه القكة
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كالجيد المميز لممفكريف  نو رغـ تعدد مناىج كطرؽ قياس القكة الشاممة لمدكلةإ -4
ف مجمؿ الفكارؽ بينيـ تتمحكر حكؿ تحديد إإال  ،نتسبت إلييـ ىذه الطرؽاالذيف 

معظميـ عمى قياس كتقدير  اعتمدك  ،ىذه القكة بالزيادة أك النقص أكالدمجعناصر 
 فيقيمة ىذه العناصر عمى "أكزاف نسبية" ليذه العناصر كالمؤشرات الدالة عمييا 

ر كالطريقة الكحيدة المدتمفة كاألكثر كاقعية مف منظك ، إطار معادالت حسابية
 فيأطركحتو لنيؿ درجة دكتكراه الفمسفة  فياليز سميماف" طريقة " ىيالباحث 

فييا عمى تحديد مجمكعة مف المؤشرات  اعتمد الذمك ، اإلستراتيجية القكمية
"الرقمية" المعمنة كالدالة عمى كؿ عنصر مف عناصر القكة الشاممة لمدكلة كقياس 

 امتبلفين بكؿ ُقدرة إطار معادالت حسابية داصة  فيكتقدير قيمة ىذه العناصر 
عمى األكزاف  ااعتمادلمعيارية عند تقدير قيمة العنصر ا االنحرافاتبذلؾ فركؽ 

 النسبية.
ف مناىج كضكابط كطرؽ قياس القكة الشاممة لمدكلة ستظؿ تقديرية كقابمة لمتطكر إ -5

ليست ذات  اىذه الطرؽ عمى مؤشرات قد تككف أحيانن  عتمادكذلؾ ال ،المستقبؿ في
يا كالمؤشرات الدالة عمى استددامدرة إال إذا أحسف كاقع ىذه الق فيداللة مؤثرة 

المؤشرات الداصة  –الكتمة الحيكية )المؤشرات الداصة بمكقع كمساحة الدكلة 
كذلؾ تكجد مؤشرات لعناصر مؤثرة يصعب تقديرىا كالمؤشرات الدالة ، (بالسكاف

كالمؤشرات الدالة عمى الفركؽ ، يستعداد القتالكدرجة اال، عمى الركح المعنكية
باإلضافة ، القدرة العسكرية في كعناصر أساسية ،منظكمات التسميح فيالنكعية 

يجب أف تشمميا القكة الشاممة لمدكلة كاإلمكانيات  كميمةإلى ظيكر قدرات جديدة 
 .تمتمكيا كال تعمف عنيا بكضكح الدكؿ الكبرل التيك ، كالقدرات الفضائية لمدكلة

 نسبيالدراسة أف مدرجات كنتائج قياس القكة الشاممة لمدكلة لتقدير كزنيا التؤكد  -6
، مدرجات كنتائج نسبية ىي اإلستراتيجيمعادالت تكازف القكل كالتكازف  في

 فيمقارنات مكازيف القكل لمدكؿ المتشابية أك المتقاربة  فيستناد إلييا كيمكف اال
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كؿ بمقاييس القكة الشاممة ضعيفة د كذلؾ ألف ىناؾ ؛مقكماتيا اإلستراتيجية فقط
نسقيا  فينيا ذات تأثير كنفكذ إإال ، بمحدكدية مقكماتيا اإلستراتيجية ارتباطن ا

نتيجة لتحالفاتيا اإلقميمية كالدكلية كالمثاؿ عمى ذلؾ دكلة  الدكلي أك اإلقميمي
 .كدكلة "الفاتيكاف" مجة لنفكذىا كتأثيرىا العقائدأك كنتي، "قطر"

الدراسة لتعظيـ القدرات الشاممة لمدكلة المصرية بالمكاجية الفعالة كاإلرادة  يكتكص -7
ىذه الطاقة  ستثماراك ، السياسية لتّحديات الزيادة السكانية لدفض معدالتيا

السكانية الكبيرة بتحكيميا إلى طاقة إنتاجية مف دبلؿ منظكمات تعميـ حديثة 
األمر ، ات سكؽ العمؿ كاإلنتاجكبرامج تأىيؿ تحكيمية تتسؽ كمتطمب، كمعاصرة

 .مدكلةالقدرات الشاممة ل باقيؿ قكة كطاقة مضافة لسيمثّ  الذم
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