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  المستخلص
بضمنها الدول العربية فـي اسـتنزاف مـستمر،         منذ زمن بعيد وثروات العالم النامي و      

 أصبح عملية استنزاف ثروات هذه الدول، وبالتالي         من اًجزء الديون وكيفية تسديدها     وأصبحت
عملت على حرمان الشعوب    و للتحكم في موارد الغير،    دقيقة للهيمنة وأداة جديدة      هذا الدين آلية  

 الذي يقـف    األساسي األمر هذا الدين    حأصب، وعليه   واألساسية االحتياجات الضرورية    أهممن  
عـدم   التي جعلت هذه المديونية تتفـاقم هـو          األسباب أهم من   نإ .ةمافي وجه التنمية المستد   

الد العربية، ويعتمد عليه الكثيرين      القطاعات في الب   أهم والذي يعد من     ،القطاع الزراعي العناية ب 
 تخلـف هـذا القطـاع وتـأخره       إلـى  دىأ وعدم االهتمام به     إهمالهن  إ ف من ثم ، و المجتمعفي  

 هذه الدول ركـزت علـى       أن فضالً عن ،  ومحدودية مساهمته في الناتج المحلي للبلدان العربية      
 إذهذه الـدول،      هذه الديون في   إدارةسوء  و،  تسهم بالنمو بالقدر المتوقع   قطاعات ومشاريع لم    

 ،اإلنتاجيـة  مـن الجوانـب      أكثر والترفية   اإلنتاجيةغير   الجوانب   إلى ذهبت   القروضغلب  أ نأ
 اآلونـة  تعالت في    إذ ، قضية الديون الخارجية قضية عربية موحدة      أنمن   البحث   أهميةفجاءت  
 التخلص منهـا هـدفاً      وأصبح ،إلغائها أو جدولتها   وإعادة المطالبة بالحد منها     صواتأ األخيرة

 ،ع الزراعة العربي  ثر هذه الديون على قطا    أ قياس وتحليل    إلىوعليه هدف البحث     .لهذه الدول 
 السـيما و على اقتصادات الدول وقطاعاتها      غير مرغوبة  اًثارآ لهذه الديون    أنوافترض البحث   

 أو آلياتوجاءت مشكلة البحث حول عدم وجود       ،   لم توظف بصورة صحيحة    إذ،  قطاع الزراعة 
م وبعـد اسـتخدا   ،   العديـدة  ثارهـا آ هذه الديون وتقليل     ءاستراتيجيات معينة للتخلص من عب    

  المتغيرات الرئيسة المؤثرة سـلباً     أهم إحدى أن والقياسية في التحليل تبين      ةاإلحصائي األساليب
وذلـك بحـسب النتـائج       ،على قطاع الزراعة في العديد من الدول العربيـة هـي المديونيـة            

  .المستحصلة
  . العربيةالزراعة المديونية العربية، الزراعة والمديونية، :الكلمات المفتاحية
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Abstract  
 

Since old times, the developing world countries have been in continues attrition. The 
debts and the payments have become a part of global fortunes attritions of these countries. 
Therefore, this sort of debt has become acute automation for practicing coercive power and 
a new strategy to control the other resources. Debts have sought to deprive populations 
from the prerequisites, hence, it become the most crucial hinder of preventing the 
sustainable development. One of the most magnificent reasons of debts aggravations is 
ignoring the agricultural reasons, it is one of the most essential sectors in Arab countries 
depended by many in the society. The ignorance of this sector had led to the limited 
participation in the local gross of Arab countries. These countries have demonstrated 
projects with unpredictable low income. The maladministration of these debts made many 
loans went to unproductive and entertainment sectors than the productive ones. The 
importance of this research have been mapped through the issue of foreign loans that is a 
unified Arabic issue itself, several votes have been gradually transcended to re tabulate, or 
abrogate them. The aim of the current research is to measure and analyze the effect of these 
debts on the agricultural sector. It is hypothesized that these debts have undesirable effects 
on the economies of these countries almost the agricultural ones. The problem of the 
research on that there are no actual strategies and procedures to terminate the burdens of 
debts and extenuate the effects. Statistical analysis has been used to saw that the most 
important variables affecting negatively in the agricultural sector in several Arab countries 
is the debts. 
Key Words: Arab debt, Agriculture and debt, Arab agriculture. 

  مقدمة ال
كيـف  (  كلما بدأنا الحديث عن الديون العربية، وهـو        دائماًهناك سؤال واحد يطرح     

 )؟في طريق التخلص منهـا نهائيـاً      سير  ل تخفف من ديونها وذلك ل     أنيمكن للدول العربية    
  . هذا السؤال عناإلجابةليس من السهل نه أولكن تبين 
قتصادات الدول  إجميع جوانب    وتتضاعف وتؤثر في     تزداد أخذت الديون العربية    إن
 الجوانب الحيوية مثل الزراعة والصناعة والخـدمات وغيرهـا مـن            وباألخصالعربية،  

 الـديون الـشغل الـشاغل لـسياسي         أصبحتلقد   القطاعات المكونة للهياكل االقتصادية،   
 في جميع اللقـاءات العربيـة       األساسية هي القضية    وأصبحتواقتصاديي الوطن العربي،    

وهي ليست ظـاهرة جديـدة      ،   الهيئات الدولية  أو المؤسسات   أومابين الحكومات   ة  والعالمي
  .، وبالتبادل الدولي خصوصاً قديمة مرتبطة باالقتصاد النقدي عموماًوإنما

ثر هذه الديون علـى  أالتركيز على و،  هذا البحث التركيز على هذه المشكلة    سيحاول
 مـن    البحـث  أهميةربي، لذا فقد جاءت      وهو القطاع الزراعي الع    أالّ ،قطاع حيوي ومهم  

على القطاعات   وتأثيراتها   وأبعادهاخلفية االهتمام العربي الواسع بقضية الديون الخارجية        
 فيقوم علـى    هدف البحث  عن   أماالمختلفة ومن ضمنها القطاع الزراعي موضوع البحث،        

  . الزراعة العربيةفيثر الديون الخارجية أ قياس وتحليل أساس
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ة على القطاعـات    غير مرغوب  اًثارآ للديون الخارجية    أن من   ضية البحث فروجاءت  
حول عـدم  تدور  مشكلة البحـث  على قطاع الزراعة، وكانت  االقتصادية العربية وتحديداً  

 االقتـصادية   ثارهـا آ هذه الـديون وتقليـل       ءمن عب وجود استراتيجيات معينة للتخلص     
فهـو مـنهج تحليلـي      منهج البحث    عن   اأم،  واالجتماعية والسياسية في الدول المذكورة    

  . قطاع الزراعة العربيفيقياسي ألثر الديون الخارجية و
  

  )منظور عام(..........المديونية الخارجية العربية 
غلب الدول العربية والنامية استقاللها، وبـدأت       ألقد بدأت مشكلة الديون عندما نالت       

االعتمـاد   وذلك ب  ،ها وتنمية قطاعاتها المختلفة   ببناء اقتصاداتها وتحسين البنى التحتية لبلدان     
، جنوحـات ( برامج معينة تساعدها في النهوض من الواقع الذي كانت تعـيش فيـه               على

 ت قيمتهـا وبلغ  العديد من الدول العربية فخ المديونية الخارجية،اجهت، ولقد و  )١،  ٢٠٠٦
 الوضـع   فيأثيرها  ت  عن فضالً الوضع االقتصادي العام،     فيمستويات حرجة باتت تؤثر     

، وعندما سارت هذه الـدول      )١، ٢٠٠٣ ،المصطفى( السياسي واالجتماعي في هذه الدول    
 االستفادة من هذه الديون في برامج التنمية         قادرة على  أنهافي طريق االستدانة كانت تظن      

 الـذي حـدث هـو       أن إالّ،   ستقوم بتسديد هذه الديون وفوائدها     أنهاالمختلفة، وكانت تظن    
 قادرة على تسديد مابـذمتها مـن        أصبحتاالقتصادية، وال هي    هدافها  أفلم تحقق   ،  سالعك

  ).١ ،٢٠٠٥، الحمداني( بل وحتى الديون الداخلية ،ديون خارجية
المشكالت االقتصادية التـي تواجههـا      قد  أع مشكلة الديون الخارجية من      وأصبحت

 أن، فبعـد    أخرى إلىبة   حجمها من حق   وازدادت هذه الديون وتضاعف   الدول العربية، بل    
 سـنة فـي  )  مليـار دوالر ١٤٤(بلغت  ١٩٨٠ سنة)  مليار دوالر  ٤٩( ـ ال كانت التتجاوز 

 في الـسنوات الالحقـة للتـاريخ المـذكور،        )  مليار دوالر  ١٨٨ (إلى ووصلت ،٢٠٠٠
 ٥٦٠ (إلـى   لكافة البلدان   مجتمعة  سواء الداخلية منها والخارجية    وارتفعت قيمة المديونية  

، العثـيم (يتم خفضها ودفعها للمديونيـة الخارجيـة        )  مليار دوالر  ٤٠(منها  ) رمليار دوال 
  ).٤-١، ٢٠٠٥ اخوان اون الين،) (٣-١، ٢٠٠٥

 العديد من الظـروف     ال الدول العربية ما كانت لتسير في هذا الطريق الوعر لو          إن
ف التنموي   في التخل  األساسوالتي كانت السبب    ،   السياسية واالقتصادية والمالية   واألوضاع

وعلـى  ،   دخول هذه الدول في دوامة من الضغوطات الخارجيـة          عن فضالً،  الذي تمر به  
وكانـت وال  ،  نـشاطها االقتـصادي  أوجفي ليبرالية الغربية   العكس من ذلك كانت دول ال     

 لديها سيولة نقدية غيـر طبيعيـة،        أصبحوبالتالي  ،  من الموارد المالية  اً  زالت تحقق فائض  
 إليهـا  على شكل قروض تـسابقت       األموال حدوث موجات من نقل      إلى أدىوالذي بدوره   

،  الدول ذات العجز المالي وبضمنها الدول العربيـة        إلمدادوذلك  ،  البنوك التجارية المختلفة  
ن هذه الدول آمنت    أ ى المشكلة الكبر  أن إالّ،  ذلك لكي تتخطى هذه الدول مشاكلها المختلفة      

 هذا الطريق   إنوبالتالي ف ،  ذه المشاكل والصعوبات  بأن هذا الحل هو الذي سيخلصها من ه       
نه سرعان ماوجدت هذه الدول نفسها في دوامـة        أ إالّ،  مستدامة لتحقيق التنمية ال   يعد مناسباً 

التخلف المستمر في     عن فضالً من القروض الدولية المتضاعفة، والتي التستطيع سدادها،      
 النفطية لم تسلم من هذه      بعض الدول  نه وحتى أغلب قطاعاتها االقتصادية، ومن المالحظ      أ
لدول العربية المدينة ال تـشمل       ا أنومن الجدير بالذكر     ).٤-٢٠٠٥،١ الفايدي،( الشكاليةا

 ألن ،)ليبيـا  ،قطـر ، البحـرين ، الكويـت ، مـارات اإل، السعودية( دول منتجة للنفط  ست
هذه الدول مدينة من     دالمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ال تع         
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 الصعوبات المالية التي تمر بها هذه الدول مجرد         نأ إذ،  منظور الوضع الصافي للمديونية   
 منهـا صـعوبات جذريـة فـي هياكلهـا           أكثرصعوبات مؤقتة ترتبط بالتدفقات النقدية      

 لتوفر السيولة   تفضل االقتراض المحلي نظراً   ) عدا العراق (ن هذه الدول    أكما  . االقتصادية
  ).٥-١، ٢٠٠٣ ،طاحون(قل حساسية من االقتراض الخارجي أولكونه ، محليةال

لة عن وقوع الدول العربية في      ماهي العوامل المسؤو  : وح هنا هو   السؤال المطر  إن
 إتباعها يجب    وما هي االستراتيجيات التي    ؟ت ذلك صحب التي   اآلثار وما هي    ؟فخ المديونية 

  ؟ هذه الديونوطأة التخفيض من أوللخروج 
  
  سباب الديون الخارجية أ

  : خارجيةخرى ألوا،  داخليةالمديونية العربية بعضها التي كانت وراء األسبابن إ
   الداخليةاألسباب

الركود االقتصادي الداخلي    عن   فضالً،  ثر في قيمة العمالت الوطنية    أالتضخم الذي   
 أثـرت  األمورذه  ن مثل ه  إوعبء المديونية الخانق،     .و الخارجي أي العالمي   أأي المحلي   

،  مادون الصفر  إلىوبشكل كبير على معدالت النمو حيث وصلت في بعض الدول العربية            
 مليـار   ٢٠( حيث بلغـت الفجـوة فيـه         ،وهذا ما أثر على قطاعات حيوية كقطاع الغذاء       

 الداخلية  واألوضاع األمور سوء تقدير     عن فضالً ،)٥-١،  ٢٠٠٦ الجزيرة نت، ( ،)دوالر
 المقترضـة طريقـة لتنميـة       األموالن تكون   أن من المفروض    أحيث  ،  للبلدان المقترضة 
ن الذي حدث هو سوء التخطيط وتغيـر الظـروف والـسياسات            أ الّإ،  القطاعات الحيوية 

 في فشل العديد من المشاريع التنموية والتي تم اقتراض           بالتالي سبباً  وأصبحت،  االقتصادية
 مثـل الفـساد واالسـتهالك الترفـي     أخـرى ة ي داخلاًأسبابن هناك أ ألجلها، كما    األموال

جـل  أدافع االسـتثمار مـن        عن فضالً ،)٤-١،  ٢٠٠٩ عباس،( ،)٣-١،  ٢٠٠٥العثيم،(
 وتكنولوجيا متقدمة وهو مالم تـوفره الـدول         أموال تتطلب رؤوس    األخيرةن  إ إذ ،التنمية
 اإلنفاق يضاًأ الداخلية المهمة    األسباب، ومن    االقتراض لشرائها  إلىمما اضطرها   ،  النامية
 من القروض لم يخصص للتنمية بل خصص لشراء المعدات          األكبرن الجزء   أ إذ،  الخاطئ

نه العالقة للتنمية بأزمة الديون     أوهذا مابين   ،  اإلنتاجيةالعسكرية وتمويل مشاريع ضعيفة     
 الخارج  إلى األموال، ويمكن عد تهريب رؤوس      )٥-١ ،٢٠٠٣ نعوش،( الخارجية العربية 

 الديون الخارجية وتراكمها    أسباب أهم والمالي والسياسي من     اإلداري الفساد   هأساسوالذي  
 الديون الخارجية هو موضوع     أسبابخطر  أ و أهم، ومن   )٢،  ٢٠٠٩ عبود،(وفشل التنمية   

 مثـل الـصناعة     األخـرى  القطاع الزراعي واالهتمام بالقطاعات      إهمال وهو   ،بحثنا هذا 
  ).٧-٥ ،٢٠٠٣، لدائمعبد ا( والخدمات وكما سنبينه الحقاً

  
   خارجيةأسباب

  تفاقم مشكلة الديون الخارجيـة العربيـة هـي         إلى أدت الخارجية التي    األسبابمن  
ن الدول العربية هي مـن      أنه من المعروف    أذ  إ ،األولية العالمية للمواد    األسعارانخفاض  

ي انخفـاض فـي     ن أ إ الدولية، وبالتالي ف   األسواق إلى الخام   األوليةالدول المصدرة للمواد    
 وذلـك بـسبب     ، زيادة العجز في ميزان المـدفوعات      إلى هذه المواد سوف يؤدي      أسعار

، أي سـيكون هنـاك تـدهور        )٥-٢،  ٢٠٠٥ العثـيم، (انخفاض قيمة الصادرات السلعية     
 إلـى  الميـل  إلـى لشروط التبادل التجارية للبلدان المصدرة لهذه الموارد، وهذا ماسيؤدي    

 هـو   أيـضاً  الخارجيـة    األسباب، ومن   )١٠-٧،  ٢٠٠٥ لفايدي،ا( االستدانة من الخارج  
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 المال الدوليـة  أسواقن االرتفاع الشديد الذي طرأ عليها في       أذ  إ الفائدة   أسعارفي  االرتفاع  
 خدمة الـدين    في اً بالغ اًثرأن لهذا االرتفاع    أذ  إ،   في زيادة أزمة المديونية     كبيراً  دوراً أدى

 مثـل الركـود     أخـرى  أسـباب   عن فضالً،  )٨-٥،  ٢٠٠٦ولد عبد الدائم،  ( العام وفوائده 
ن الدول العربية وكحال معظم الدول النامية مندمجة في النظام          أحيث  ،  والتضخم العالميين 

 ،)٢،  ٢٠٠٥ العثـيم، ( ذات تبعية اقتصادية للدول المتقدمـة        نهاإاالقتصادي العالمي، أي    
ـ    التبعية العس   عن فضالً،  )٥٠-٤٧،  ٢٠٠٥ ،داميانو توسان( ن أي  إكرية والسياسية، لذا ف

 االقتصادية للدول   األوضاع في   ؤثر تلقائياً ت تحدث في هذا النظام االقتصادي العالمي        أزمة
  ).١٠-٨، ٢٠٠٥ الفايدي،(العربية 
سهمت وبشكل كبير فـي     أو خارجية   أ المذكورة سواء كانت داخلية      األسبابن كل   إ

ياسية واقتصادية واجتماعية علـى البلـدان        س أثاراًنها تركت   إتفاقم مشكلة المديونية، بل     
  ).العربية(المدينة 

هم مسبباتها  أكان من   ،  زمة المديونية العربية الخارجية هي أزمة خطيرة      أن  إوعليه ف 
في الواقع االقتصادي العربي مع خـصوصيات       مة السياسات االقتصادية المتبعة     ءعدم مال 

ن هـذه   إالتقارير العربية والعالمية، لذا ف     العديد من الدراسات و    أكدتهوهذا ما   ،  هذه الدول 
 ذات عالقـة كبيـرة بـصميم الهيكـل          أزمة هي   وإنما سيولة دولية،    أزمة ليست   األزمة

 توسـان ( )٨-٧،  ٢٠٠٥ ولد عبد الـدائم،   ( االقتصادي واالجتماعي السائد في تلك البلدان     
  ).٦٥-٦٠، ٢٠٠٥،داميانو
  

  المديونية الخارجية وقطاع الزراعة العربي
فر ان غالبية الدول العربية وبالرغم من تـو أ واألبحاث العديد من الدراسات    هرتأظ

 هذه الثروات   أهملت أنها الّإ،  رض خصبة ومياه كافية   أ الزراعي، من    اإلنتاجكافة عناصر   
بـل وتقـوم   ،  ميزانيتها في مشاريع صناعية بـال جـدوى   بإنهاكوتقوم  ،  والزالت تهملها 

في الوقت الذي يعاني في هذه البلدان أفرادهـا         .  ذلك ألجل  وبفوائد كبيرة  أموال باقتراض
 الـدول اسـتيرادا للغـذاء       أكثـر  هـذه الـدول مـن        أصبحتحيث  ،   غذائية أزماتمن  

)www.ikwanonline.com(  ،   األولهذه الدول زراعية في المقـام       ن غالبية   أبالرغم من ،
ـ اإلهمالولكن نتيجة ، ن لها ميزة نسبية في هذا المجال  أأي    أدىستمر لهـذا القطـاع    الم
 إمكانـات  زيادة الواردات الغذائية، واالهتمام بالصناعة، والتي بدورها تتطلـب           إلى األمر

 القـروض  إلـى  اللجـوء  إلـى رأسمالية هائلة تفوق قدرة البلدان العربية مما اضـطرها        
  ).٥١-٤٧، ٢٠٠٥ ،داميانو توسان( الخارجية لتمويل هذه المشاريع الصناعية

وهـو   ،) مليـار هكتـار  ١٩٨(في هذه الدول التتجاوز القابلة للزراعة  ن المساحة   إ
 من هذه المساحة    ن المزروع فعالً  أ الّإ،  من المساحة الكلية للعالم العربي    %) ١٤(مايعادل  
 غيـر مـستغلة   )  مليـون كتـار    ١٢٨(ن هنـاك    أبمعنـى   )  مليون هكتار  ٧٠(اليتعدى  

)www.fao.org/docrep/007/ad820a/ad820a03.htm(،     بسبب السياسات االقتصادية وسوء 
 زيادة واردات هـذه الـدول مـن الغـذاء وانخفـاض             إلى أدىهذا كله    ،عملية التخطيط 

  عن  فضالً،   خام وبأسعار منخفضة جداً    أولية صادرات لمواد    باألصلصادراتها والتي هي    
مـام هـذه الـصادرات مـن قبـل الـدول المتقدمـة              أالعديد من العراقيل التي وضعت      

 من هذه الـديون     اً بسيط اً هذه الصادرات التسد جزء    أصبحتلذا  ). ٨-٥،  ٢٠٠٢ش،نعو(
 الزراعـي للحـد مـن    إنتاجهالذا بات على البلدان المدينة تحسين ،  المتراكمة على عاتقها  

 ءومن دون ذلـك سـيزداد عـب   ، والتي تؤثر على موازين مدفوعاتها ،  الواردات الغذائية 



  ]١٠٦[                                                                              ...  ة والزراعة العربية املديوني
 

ن القوانين في هـذا التنظـيم       أحيث  ،  جديد للتجارة العالمية   وذلك بحكم التنظيم ال    ،المديونية
 الـسلع   أسـعار وبالتـالي زيـادة     ،  الممنوح للمنتجين والمصدرين الزراعيين   تلغي الدعم   

ن الدول العربية هـي مـن   أوبما  ،)FAO, 2005, 1-8 (اإلنتاجالزراعية نتيجة زيادة كلفة 
هذه القوانين والتنظيمات الجديـدة سـوف        مثل   هفعلي  الدول استيرادا للسلع الزراعية،    أكثر

حيث سـترتفع   ،   سلبية على موازين مدفوعاتها وعلى مستوى معيشة مواطنيها        ثاراًآتظهر  
ن هذه الدول   إ. )٢-١،  ٢٠٠٧،  النجار( والسكر والزيوت    واأللبان الحبوب واللحوم    أسعار

ديـد مـن الـدول      فهناك الع ،  ن تنسق فيما بينها للنهوض بواقع القطاع الزراعي       أتستطيع  
ذا ماتم التنسيق   إ، ف )الدول النفطية ( يدي عاملة وهناك دول غنية برأس المال      أالعربية لديها   

وتكـف الـدول عـن       ،ن العجز في الميزان الزراعي سـيهبط      إ المجموعتين ف  اتينبين ه 
ن الدول العربية لو حققـت      إوعليه ف ،  و لشراء المواد الزراعية   أاالقتراض لسد هذا العجز     

 ١٩( وعالجت الفجوة الغذائية فسوف يقتصد العالم العربي ماقيمته       ،  فاء الذاتي الغذائي  االكت
دون الحاجـة   من  ،  ) مليار دوال لخدمة الدين العام     ١٢( يخصص منها    سنوياً) مليار دوالر 

  .)٧-٥، ٢٠٠٣ نعوش،( جدولتها إعادة إلى
،  الزراعيـة اإلنتاجية تدنية إلى الدول العربية للقطاع الزراعي وتنميته قاد        إهمال نإ

 عجـز فـي الميـزان التجـاري         إلـى  أدىوهذا بدوره   ،  الزراعيةوانخفاض الصادرات   
 ،وتفاقم مشكلة الغـذاء   ،   للصناعات المحلية  الالزمةزراعية  واختناقات في الموارد الخام ال    

مـن الغـذائي    ر مـشكلة األ    هبوط نسب االكتفاء الذاتي وظهو     إلى مور ستؤدي ن هذه األ  إ
  ).٤٤، ٢٠٠٦ جنوحات،(

 أساسياً  دوراً يؤدي وهذا   ،ن الوطن العربي يعاني من تخلف تكنولوجي زراعي       أكما  
 فـضالً ). ٣٦-٣٣، ١٩٩٣، وليدصندوق النقد ال (واإلنتاج اإلنتاجيةفي انخفاض معدالت   

 الزراعية مثل ضعف االسـتثمارات     اإلنتاجيةالتي تسهم في خفض      العديد من العوامل     عن
، وانخفاض مستوى البحث العلمي     )٥-١،  ٢٠٠٥،  النجفي(ع الزراعي    القطا إلىالموجهة  
 فـي معظـم الـدول العربيـة         اإلنتـاج ق  ائوسوء طر ،  اإلنتاجوتخلف وسائل   ،  الزراعي
  .لذا فأن الوطن العربي يعاني من عجز في معظم سلع الغذاء، الزراعية

  
   للمديونية العربية الخارجيةالمختلفة اآلثار
   السياسيةاآلثار

  وهيمنتـه  األجنبـي  السياسية للمديونية الخارجية هي زيادة التدخل        آلثارا مقدمةفي  
 العديد  إلىوتعرضه  ،   شؤون البلدان العربية، وهذا يعني تأثر صناعة القرار السياسي         على

وفي ظل العالم الذي يتميز بهيمنة الدول المتقدمـة ومؤسـساتها             الخارجية، من الضغوط 
نه من  إ الوجه المالي، ف   السيما و أوجههاوبكافة   ،ي ظاهرة العولمة  ومع تنام ،  المالية الدولية 

 الدائنة والتأثير على سـيادة الـدول   األموال أصحاب من قبل األمورالمتوقع استغالل هذه    
  ).٤١٤ ،٢٠٠٠ طرش،األ(والتأثير على قراراتها السياسية في المنطقة العربية 

  
   االقتصاديةاآلثار

ي الدول النامية وبضمنها الدول العربيـة هـو التخلـف            المشتركة ف  األمور أهمن  إ
 سـمات   أهـم ن من   إو،  أخرى إلىن كانت حدته وسماته تختلف من دولة        إاالقتصادي، و 

وتـدني مـستويات    ،  اإلجمـالي الناتج المحلي   االقتصادات المتخلفة هي انخفاض مستوى      
 وضـعف   ،الشرائية، وانخفاض القوة    المعيشة، ومستوى البنى التحتية في معظم القطاعات      
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 التبعية االقتـصادية     عن فضالًوانخفاض المستوى الصحي والتعليمي،     ،  حوافز االستثمار 
  .للبلدان المتقدمة

  حوافز بشكل كبير على  ثرت و وأ،   من مشاكل المديونية الخارجية     التبعية  زادت وقد
فـي   في االستدانة كـان تمويـل االسـتثمارات      األساسن السبب   أالسيما و ،  االستثمارات

ن االسـتثمارات   أإذ، دعـاء ن التجربة أثبتت عدم صحة هـذا اإل أ الّإالقطاعات المختلفة،   
  ).٨٦، ٢٠٠٦ جنوحات،(انخفضت في الدول المدينة 

ترتكز علـى   ،   والناجمة عن التبعية االقتصادية    ةاألجنبين االستثمارات   أ  عن فضالً
والتهـتم بمتطلبـات    ،  األولم  في المقا  المستثمرة   ةاألجنبيقطاعات تستفيد منها الشركات     

ن هذه الخطط   أحيث  ،  اإلنمائية على الخطط    اآلثار أيضاًثار القروض   آ ومن   .الدول النامية 
ن مـشكلة   أبـل   ،  لم تأت ثمارها كما كان متوقعـاً      ،   االستدانة أسباب من   التي كانت سبباً  

-٢٠٠٥،١٠،  الفايـدي (غلب القطاعات الحيوية    أالمديونية تفاقمت وزاد معها التخلف في       
، وعلى الطاقـة    )الفجوة الداخلية (ثار السلبية على االدخارات المحلية      آلا  عن فضالً،  )١١

الـسلبية علـى     ثارهـا آو،  )٨-٦،  ٢٠٠٥ولد سيد محمد،    ( معدالت التضخم واالستيرادية  
  .موازين المدفوعات واستنزاف االحتياطات الدولية للدول العربية

  
  ثار االجتماعيةآلا

 االقتـصادية   اآلثـار  السلبية للمديونية العربيـة الخارجيـة علـى          اراآلث لم تقتصر 
ن الـدول العربيـة     أفمن المعروف   ،  جتماعيةاال نظيرتها إلىنما تعدت ذلك    إو،  السياسيةو

معظم االنشطة االقتصادية   في   الدولة   تدخل على   باألساسكانت تتبنى فلسفة اقتصادية تقوم      
تبـاع  إ إلى بسبب مشاكلها المالية الكبيرة      تتحول جذرياً  نجدها   أننا الّإ والقطاعات الحيوية، 

 للشروط التي يفرضها صـندوق النقـد        وذلك تبعاً ،  نظمة وسياسات غير التي كانت عليه     أ
 جنوحـات، (  الهيكلي التي تطبقهـا    واإلصالحالدولي من خالل برامج التثبيت االقتصادي       

 أساساًالجتماعية والمتمثلة   ، وهي بذلك تتنازل عن جزء كبير من مهمتها ا         )١٢٣،  ٢٠٠٦
ننـا  إ، وعليـه ف   )١٠-٢ ،٢٠٠٥ ولد سيد محمـد،   ( الدخول المحدودة    أصحابفي حماية   

 زيـادة نـسب البطالـة     وهي  للمديونية الخارجية     االجتماعية   اآلثار أهمن نبرز   أنستطيع  
وحـدوث المزيـد مـن      ،  ، وتفاقم حـدة الفقـر     نتيجة التغيرات الهيكلية وسياسات التثبيت    

 العثـيم، ( تالالت في توزيع الدخل وازدياد الفارق مابين طبقـات المجتمـع العربـي            االخ
٣-٢، ٢٠٠٥(.  

  
  المديونية الخارجية تخفيض الدول العربية وكيفية 

 إلى كان السبب في ذلك حاجتها الماسة        ، طريق االستدانة   الدول العربية  عندما سلكت 
 وذلـك وفقـاً    ،ها التنمية االقتصادية  في مقدمت  بغية استخدامها في مجاالت عديدة       األموال

 ورفـع المـستوى المعاشـي       ،قتـصاداتها إ والنهوض بواقع    ،العمليات التنموية لمتطلبات  
وزيادتهـا  ،   ديونهـا  عـبء وذلك بسبب   ،   فقراً أكثر أصبحتن هذه الدول     أ الّإ،  ألفرادها

لمحـددة   سداد هذه الديون وفوائدها في المواعيد ا       الصعب من    معها صبحأ،  بصورة كبيرة 
  ).٢-١، ٢٠٠٢ نعوش،(

، األولن مشكلة الديون الخارجية للدول العربية هي مشكلة عربية عامة في المقام             إ
 ن يكون حـالً   أن حل مثل هذه المشكلة يجب       إوعليه ف  وذلك الرتباطها بالمصالح العربية،   

 قـل األن تكون هناك رؤية عربية موحدة علـى         أأي يجب   ،   للدول العربية المدينة   اًمشترك
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، وهذا ماسيجنب الدول المذكورة الضغوط الخارجيـة والداخليـة        ،  بالنسبة للدول المذكورة  
 ،٢٠٠٩ عبود،(بسبب العجز في موازين مدفوعاتها والنمو الشديد في مديونتها الخارجية           

لقينا نظرة سريعة على الديون الخارجية العربية       أولو  ،  )١٥٢،  ٢٠٠٦ جنوحات،( ،)٣-٢
 عندما بدأت    ملحوظاً ، فلقد شهد حجم المديونية تطوراً      في هذه الديون   راً كبي لالحظنا تطوراً 

واسـتجابة منهـا   ، البلدان العربية برسم برامجها التنموية من خالل االقتراض الخـارجي      
  .الم في عقدي الستينات والسبعيناتلنظريات التنمية التي سادت الع

 فـي بدايـة الـسبعينات     ) الر مليار دو  ٤,٦(ن حجم الديون العربية كان اليتجاوز       إ
 إذ ، الجديـدة  األلفيةارتفعت وبصورة كبيرة في مطلع       أنها الّإ،  )٢-١،  ٢٠٠٥،  الحمداني(

 ١٤٧,٧ (إلى ليصل   وارتفع هذا الرقم مجدداً    ) مليار دوالر  ١٢٨,٧ (إلىوصل في بدايتها    
، ٢٠٠٤ فـي نهايـة عـام        ) مليـار دوالر   ١٤٧,٨(ثم  ،  ٢٠٠٣نهاية عام   ) مليار دوالر 

ن التقرير االقتصادي العربي الموحـد لعـام        أ الّإ،  )٣٥٠،  ٢٠٠٥صندوق النقد العربي،    (
 مليـار   ١٣٥,٩ (إلىن المديونية العربية الخارجية قد انخفضت لتصل        أ إلى أشار ٢٠٠٧
 الـنفط   أسـعار  ارتفاع   أهمها كان   األسبابوذلك للعديد من    ،  ٢٠٠٦ سنةفي نهاية   ) دوالر

والعديد من الدول ذات المديونية العالية      ،   عوائد الدول النفطية   وبالتالي زيادة  ،٢٠٠٦ سنةل
ـ إعـادة وبالتالي ، ∗ما باتفاقها مع نادي باريس إ ،خفضت من دينها العام    ة ديونهـا  ـ جدول

 الصرف لمعظم العمالت الرئيسة     أسعارارتفاع   وأ،  )٣-١،  ٢٠٠٩ ملة، العالم الشا  أخبار(
 جزء كبير من مديونيتها     إعفاءل المدينة على    حصول بعض الدو    عن فضالً،  مقابل الدوالر 

ن هذا االنخفاض الذي حصل لم يـصل        أ الّإ،  )com.bernama.www(الخارجية المستحقة   
 التـي  سبليجاد الإ يتطلب  امم ،لضخامة الديون الخارجية العربية   ،  رغوب المستوى الم  إلى

لـذا  ،  ن هذا الواقع الذي تعيش فيه تحت ثقل المديونية الخارجيـة          تخلص الدول العربية م   
 تحقيق قـدر مـن      إلىسيؤدي   األمر هذا   نأل ، جدولة ديونها  إعادةوجب على هذه الدول     

 في يوم مـا، وفـي       أموالهستضمن للدائن الحصول على     و،  الفوائد للدول الدائنة والمدينة   
 االقتصادية والتجارية   أوضاعه ترتيب   عادةإالوقت نفسه تعطي المدين فترة تأجيل تتيح له         

  .)١، ٢-٢،ج ٢٠٠٢ نعوش،(
 ن هذه العملية التخلو من شروط قاسية مؤثرة اقتصادياً        إذلك ف من  رغم  على ال ولكن  
جـال تـسديد   آعادة ترشـيد  إ الجدولة تسمح ب عادةإن  إ على هذه الدول، وعليه ف     واجتماعياً
ـ األسبابذا كانت إما أجال الدفع، آ األزمةذا كان سبب إ،  الديون ، األجـل لة ـ داخلية طوي

ـ   كثر فاع أادي في هذه الحالة سيكون      ـ االقتص اإلصالحن  إف  العبـاس، (ة  ـلية من الجدول
 االقتـصادي   اإلصـالح  الجدولة مع برامج     إعادةن تطبق   أ األفضل، لكن من    )٤،  ٢٠٠٤

وهذا ،  الخارجي الدين العام    أةقتصاداتها التي تعيش تحت وط    إواالجتماعي للنهوض بواقع    
 عليها  اإلبقاءوذلك بهدف    ،مرتفعةلهذه الديون ال  ورشيدة   جيدة   إدارةن تكون هناك    أيتطلب  

حيث قامت العديد من الدول     ،   مديونية أزمةوبالتالي تفادي حدوث     ،في حدود قابلة للخدمة   
خـرى  أ نشطة لمديونيتها عن طريق بدائل    إدارة الجدولة واعتمدت على     إعادةبالتخلي عن   

واعتمـاد  ،   المباشرة ةاألجنبي استثمارات وتشجيع االستثمارات     إلىمثل تحويل هذه الديون     
كما قامت العديد   ،   اقتصادي وتحرير االقتصاد، وتحرير التجارة الخارجية      إصالحسات  اسي

                                                 
مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة التي تسعى إليجاد حلول مالئمة للصعوبات التي تواجهها الـدول                 ∗

 .المدينة في سداد ديونها



  ]١٠٩[مصطفى
 

 إلـى  ما تكون منتمية     و مؤسسات غالباً  أ أشخاص إلىمن الدول بتسيير ديونها أي تحويلها       
  .)١٨٤، ٢٠٠٦، جنوحات(تسيير الديون البلد الذي قام ب

  
   النسبية للناتج الزراعي األهمية فيثر المديونية ألالقياس االقتصادي 

،  تقدير نمط العالقة بين المتغيرات المـستقلة وطبيعتهـا   إلىنموذج القياسي   األيشير  
، اإلحـصائي طار االقتصاد الرياضي و   إويعكس توليفة من البناء النظري االقتصادي في        

عن طريق القياس الكمي لهـا      ،  دوات لتحليل الظواهر االقتصادية   يث يتم استخدام هذه األ    ح
نموذج االقتـصادي   األويتكون  ). ١١،  ١٩٩١كوستيانيس،(واختبار فرضياتها   ،  والتنبؤ بها 

،  لعدد من المراحل في مقدمتها التوصيف، والتقدير، واالختبار، والتطبيق، ثم التنبـؤ            وفقاً
  :تيةآل على العالقة القياسية اوقد تم االعتماد

  Y=& + b1X1+B2X2+B3X3+………..BnXn                                          
  

النـاتج  ( النسبية للناتج الزراعي     األهمية إلىالمتغير المستجيب ويشير    ) Y(ن  أحيث  
  :ما المتغيرات المستقلة فهي وكما يأتيأ، )اإلجماليالناتج المحلي /الزراعي

X1= الناتج الزراعي إلى نسبة القروض   
X2 = الصادرات الزراعية إلىنسبة القروض  

=X3 الناتج الزراعي إلى نسبة خدمة القروض   
 معه الحصول على قـيم      وأمكن) Statistica( اإلحصائيوتم االعتماد على البرنامج     

)(Beta    لـى التـابع،     النسبية لمساهمة المتغير المستقل في التـأثير ع        األهمية والتي تفسر
  الختبارات المعنويـة   اًـم الحصول عليها وفق   ـ تمثيل للمعادالت التي سيت    لـأفضولبيان  

)t-Test( )،(  عن اختبارات  فضالً ،)٣ ،١٩٩٢ روجروميلرR2 (و)F(  ،     وقد تـم اختيـار
وهي  ،مجموعة من البلدان العربية ذات المديونية العالية والمديونية المتوسطة والمنخفضة         

، وقد اعتمـد البحـث بيانـات        )السودان، الجزائر، تونس، سوريا، اليمن    ،  رمص(كل من   
  .، لكل دولة من الدول المذكورة)٢٠٠٧-١٩٩٥(سلسلة زمنية 

  
   مصر -والًأ

،  المتغير التـابع   في والقياسي مدى تأثير المتغيرات المستقلة       اإلحصائييبين التحليل   
، ولقـد اختيـرت الـصيغة    نفـاً آورة ولقد تم استخدام العديد من الصيغ للمعادلـة المـذك         

خـضاع  إوبعـد االختبـار تـم       ،  للبيانات المتاحة  فضل توفيق أعطت  أنها  أل ،اللوغارتمية
  .∗)Stepwise(نموذج لعملية االسقاطات المتتالية األ

Y=2.789 – 0.223 log X2                                                                        
                                -0.90                                                                      B=  

T=  8.2           -7.24        
F=52.4      D-W=1.80                                                81.0 % R2 =    R2 =82.6 %  

Y =راعي  النسبية للناتج الزاألهمية  

                                                 
∗                                                            Y=2.527 – 0.0712 log X1- 0.019logX2-0.047log X3   

                                                                         T=   7.22             0.85           -4.20           -0.82   
R2  = 89%    R2  = 78%     F= 15     D-W  1.87                                                                            

  



  ]١١٠[                                                                              ...  ة والزراعة العربية املديوني
 

X2 = لى الصادرات الزراعية إنسبة القروض  
ن المتغير المعنـوي الوحيـد   إ و ، النسبية للناتج الزراعي   األهميةتمثل  ) Y(ن  أحيث  

حـسب  ب وذلـك    ، ويمثل نسبة القروض على الصادرات     ،)X2(الذي ظهر في المعادلة هو      
، ة كانـت سـالبة    ن االشار أونالحظ  ،  )٧,٢٤-(ثبت معنويته بنحو    أالذي  ) t(قيمة اختبار   
لم ينتفع بها القطاع الزراعي     ،  و المديونية الخارجية لمصر   أن زيادة القروض    أداللة على   
خرى في الهيكل االقتصادي للدولة مثـل       أ قنوات   إلى األموالذهبت هذه   وانما  ،  المصري

 وبالتالي،  بصورة قليلة لهذا القطاع    الّإ لم تذهب    ، وعليه فهي  وغيرها...الصناعة، الخدمات 
ولقد قدرت مرونة هذا المتغيـر      ،   بنسبة قليلة  الّإ الصادرات الزراعية    فين ذلك لم يؤثر     إف

ن زيادة نسبة القروض على الصادرات الزراعية بنـسبة         أأي  %) ٠,٠٢٢(المعنوي بنحو   
، آنفاً النسبية للناتج الزراعي بمقدار المرونة المذكورة        األهمية انخفاض   إلىسيؤدي  %) ١(

و قلـة وصـول   أيجة عدم وصـول  ت تؤكد هذه الن، ومن ثمجماليةإ هي  ن القروض ألذلك  
) Beta(وتشير قيمـة    . نشطته مثل التصدير  أ القطاع الزراعي وتمويل     إلىموال القروض   أ

 إلـى بة القـروض     نس إلىتعود   قيمة التأثير في المتغير المعتمد، والتي     ) -٠,٩٠(ن  أ إلى
مـن التغيـرات    %) ٨٢,٦( مانـسبته    نموذج يفـسر  األن  أونالحظ  الصادرات الزراعية،   

وتشير االختبـارات   ،  )R2(حسب قيمة معامل التحديد     ب وذلك   ،الحاصلة في المتغير المعتمد   
 .نمـوذج األ تشوهات في    إلىية ظواهر تقود    أو  أأنه ليس هناك ارتباط خطي       إلىالقياسية  

  ).٥٢,٤(والذي بلغ ) F(نموذج هو قيمة اختبار األكد معنوية أن الذي إو
  
   السودان -انياًث

،  توفيق للبيانـات المتاحـة     أفضل أعطتنها  أل ،لقد تم استخدام الصيغة اللوغارتمية    
، وتم الحصول   ∗Stepwise)( المتتالية   اإلسقاطاتنموذج لعملية   األوبعد االختبار تم اخضاع     

  :تيةآلعلى المعادلة ا
Y=2.169 + 0.233log X1 – 0.108log X2                                                                       

B=               1.03                   -0.29                                                                        
T=               5.5                  - 1.87                                                                          

R2  =82.3%         R2  =76.4         F=13     D-W= 1.85                                                  
  
Y =النسبية للناتج الزراعي األهمية   

X1 =نسبة القروض على الناتج الزراعي  
X2 = لى الصادرات الزراعية إنسبة القروض  

مـن التغيـرات    %) ٨٢,٣(نموذج يفسر مانسبته    األن  أنالحظ  عاله  أمن المعادلة      
ن أنالحـظ   ) t(ومن قيم اختبـار      ،)R2(حسب قيمة   بالحاصلة في المتغير المعتمد، وذلك      

، نسبة القروض علـى النـاتج الزراعـي   (هناك متغيريين تأكدت معنويتهما وهما كل من      
ـ )ونسبة القروض على الصادرات الزراعية  وعلـى التـوالي   ) t( ار، حيث كانت قيم اختب

) ١٣(حيث كانت قيمتـه     ) F(نموذج باختبار   األ، ولقد تم تأكيد معنوية      )١,٨٧-(و) ٥,٥(
وهـو  ) X1(خذنا المتغير االول والذي هو      أوهذا تأكيد على صحة اختيار المتغيرات، واذا        

                                                 
∗ Y=   2.41+ 0.232logX1 – 0.003log X3 -  0.101 logX2                                                                          

T=   7.22             5.5           -1.20                 -1.88                                                              
R2  = 82%   R2  = 76%     F= 15     D-W  1.80                                                          



  ]١١١[مصطفى
 

  كانـت موجبـة  اًشارة هذا المتغير المعنويإنسبة القروض على الناتج الزراعي، نرى بأن       
ـ  ، ن القطاع الزراعي غير مفصول عن باقي قطاعات الدولة   أداللة على    ن زيـادة  إلـذا ف

 القطـاع   إلـى  األمـوال  تحويل نسبة من هـذه       إلىالمديونية الخارجية للسودان ستؤدي     
 سـتؤدي   )%١( زيادة هذه النسبة بمقدار      وإن لة،رغم من صغر النسبة المحو    الالزراعي ب 

ما المتغير المعنوي الثـاني     أ،  %)٠,٢٣( ناتج الزراعي بنسبة   النسبية لل  األهمية زيادة   إلى
)X2 (       وهذا  ،شارته كانت سالبة  إن  أوهونسبة القروض على الصادرات الزراعية، فنالحظ

موال المديونية الخارجية هي    أ القطاع الزراعي من     إلىلة   المحو األموالن نسبة   أيدل على   
المشاريع الزراعية الكبيرة والمحاصيل الزراعية     ستطيع تمويل   تفبالتالي ال ،  نسبة قليلة جداً  
عادل بالنـسبة للـدول     الوخاصة في ضوء شروط التبادل التجاري غير        ،  المعدة للتصدير 

  للمتغيريين المعنويين وعلـى  Bن قيمة  أ ونالحظ   . الدول العربية  ضمنهاالنامية والتي من    
المعنويـة تـؤثر بالنـسبة      ن المتغيرات   أ داللة على    )٠,٢٩-(و  ) ١,٠٣(التوالي  كانت    

  .المذكورة على المتغير المستجيب
  

   تونس -ثالثاً
، فضل توفيق للبيانـات المتاحـة     أعطت  أنها  أل ،لقد تم استخدام الصيغة اللوغارتمية    

، وتم الحصول   ∗Stepwise)(نموذج لعملية االسقاطات المتتالية     األوبعد االختبار تم اخضاع     
  :تيةآلعلى المعادلة ا

Y= 7.113 – 0.65logX1                                                                                
T=      5.6           -2.66                                                                               
B=                         -0.62                                                                           

                              1.80=R2  = 69.4%   R2  = 63.3%     F= 11.3     D-W                    
Y =النسبية للناتج الزراعي األهمية   

X1 =نسبة القروض على الناتج الزراعي  
ذي ظهر في المعادلة هـو      ـي الوحيد ال  ن المتغير المعنو  أ عالهأنالحظ من المعادلة    

 والذي قـدر    )t(ن ذلك من قيمة اختبار      ـحيث تبي  ،ج الزراعي ـ النات إلىة القروض   ـنسب
 القطـاع   فين زيادة المديونية التؤثر     أشارة كانت سالبة داللة على      ن اإل أ الّإ،  )٢,٦٦( ب ـ 

الناتج الزراعـي   إلىن زيادة نسبة القروض   أ المباشرة أي    أوالزراعي بالصورة المطلوبة    
 ،)%٠,٦٥(نتاج الزراعـي بنـسبة       النسبية لإل  األهميةانخفاض   إلىيؤدي  %) ١(بمقدار  

موال المديونية الخارجية تستثمر في مجاالت عدا       أن  أنها تدل على    أ الّإوهي نسبة ضئيلة،    
 سـتغاللها، إ سـوء  إلـى ضـافة   إ،   الزراعة تكاد التذكر   إلىالزراعة والمبالغ التي تحول     

، من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد     %) ٦٩,٤(نموذج يفسر مانسبته    األن  أالحظ  ون
 المتغيـر   فـي وهي قيمة تأثير المتغير المعنـوي       ) ٠,٦٢(كانت  ) Beta(ن قيمة   أونالحظ  
  .المعتمد

  
  

                                                 
* Y= 7.16 – 0.665logX1 – 0.0009logX2 – 0.135logX3                                                    

                                                      0.33  -  T=   7.0.             -0.63           -0.22                                
R2  = 69.6%   R2  = 59.4%     F= 6.8     D-W  =1.75                                                         

   



  ]١١٢[                                                                              ...  ة والزراعة العربية املديوني
 

   الجزائر -رابعاً
خـضاع  إوتم بعـد ذلـك         ، تم اختيار المعادلة اللوغارتمية    بعد العديد من االختبار   

  :تية آل، وتم الحصول على المعادلة ا∗Stepwise)(نموذج لعملية االسقاطات المتتالية األ
  

Y= 2.025 + 0.089logX2                                                                                   
T=      5.6           4.80                                                                                   
B=                    0.52                                                                                    

                           2.00   =R2  = 67.67%   R2  = 64.73%     F= 8.2     D-W    
  
Y =اتج الزراعي  النسبية للناألهمية  

X2 = الصادرات الزراعية إلىنسبة القروض   
مـن التغيـرات    ) %٦٧,٦٧(نموذج يفسر مانسبته    األن  أعاله  أنالحظ من المعادلة    

هناك متغير معنوي وحيـد     ) t(نه وبحسب اختبار    أالحاصلة في المتغير المعتمد، ونالحظ      
، )٤,٨٠( كانت قيمتها  حيث   ، وهو نسبة القروض على الصادرات الزراعية      ،نموذجاألفي  

 المتغيـر التـابع،     فينها بهذه النسبة تؤثر     إأي  ) ٠,٥٢ (نفسه لمتغيرل) Beta(وكانت قيمة   
نه أ، أي   )٠,٠٨٩(ن قيمة مرونة المتغير المستقل المعنوي في هذه المعادلة كان           أونالحظ  

 والذي هو    زيادة المتغير التابع   إلىن ذلك سيؤدي    إ، ف %)١(بزيادة المتغير المعنوي بنسبة     
 اًن هنـاك نـسب  أوهذا يدل على   النسبية للناتج الزراعي بمقدار المرونة المذكورة،    األهمية

وبالتالي تمويل النـشاط    ،  قطاع الزراعة  إلىموال المديونية الخارجية للجزائر     أمحولة من   
، وربـي  االتحـاد األ   إلىن الجزائر تقوم بتصدير الفواكه      أالتصديري لهذا القطاع وخاصة     

 ن قيمـة اختبـار    إكما   ،)٨,٢ (تي كان توال) F(نموذج هو قيمة    األن الذي يؤكد معنوية     أو
)D-W ( نموذجاألفي خطي دلت على عدم وجود مشاكل ارتباط.  
  

   سوريا -خامساً
نهـا  أل ،ولقد اختيرت الصيغة اللوغارتمية    لقد تم استخدام العديد من الصيغ للمعادلة،      

نمـوذج لعمليـة    األخـضاع   إوبعد االختبـار تـم      ،  ةفضل توفيق للبيانات المتاح   أعطت  أ
  :ةاآلتي وتم الحصول على المعادلة ∗∗)Stepwise(االسقاطات المتتالية 

Y=3.811 - 0.139log X1 – 0.026log X2                                                                    
      B=               -0.35                   -0.65                                                         

T=               -1.69                 - 3.10                                                                      
R2  = 55.9 %   R2  = 47.1%     F= 6.3     D-W  =1.95                                                

  
Y =النسبية للناتج الزراعي األهمية   

X1 =نسبة القروض على الناتج الزراعي  

                                                 
∗ Y= 1.74 +0.086logX1 + 0.052logX2 – 0.035logX3                                                     

                                                   -0.26         T=   8.0.             0.68           1.50                                
R2  = 73.3%   R2  = 64.5%     F= 8.27    D-W  =2.14                                                       

∗∗ Y= 4.16 – 0.099logX1 – 0.023logX2 – 0.060log X3                                                    
                                                   T=   7.18             -1.00           -2.39        -0.76                            

R2  = 58.5%   R2  = 44.80 %     F= 4     D-W  =1.90                                                       



  ]١١٣[مصطفى
 

X2 = لى الصادرات الزراعية إنسبة القروض  
حسب قيمة معامل   ب) %٥٥,٩(نموذج يفسر مانسبته    األن  أعاله  أنالحظ من المعادلة    

هي كل من نسبة القروض     ) t(حسب قيم اختبار    بن المتغيرات المعنوية و   أو،  R2)(التحديد  
، )-٣,١٠(ونسبة القروض على الـصادرات الزراعيـة         ،)١,٦٩-(على الناتج الزراعي    

 إلـى وتشير  ) -٠,٦٥(و) -٠,٣٥(لكل متغير وعلى التوالي كانت      ) Beta(ن قيم   أونالحظ  
  .تأثر المتغير المعتمد بقدر النسب المذكورة من قبل المتغيرات المستقلة

ن أ جـد  وهو نسبة القروض على الناتج الزراعـي، ن        األولير   المتغ عند مالحظة و
ن أداللة على    ، النسبية للناتج الزراعي   األهمية انخفاض   إلىسيؤدي  %) ١(زيادته بمقدار   

 هـذا   إلـى  التي تـصل   األموالن  أ و ، القطاع الزراعي  إلى لم تذهب مباشرة     األموالهذه  
ما المتغير الثـاني  أ هذا القطاع،   أداء في باًثر سل أ وبالتالي   ،مثلأ القطاع لم تستغل استغالالً   

 وهذا مايؤكد الكـالم     ،أيضاً سالبة   بإشارةنسبة القروض على الصادرات الزراعية فظهر       
 القطاع الزراعي من القلة بحيث ال تستطيع تمويـل          إلى المحولة   األموالن  إذ أ  ،الذي قيل 
  .  التصديرية في القطاع المعنياألنشطة

  
   اليمن -اًسادس
نهـا  أل ،ولقد اختيرت الصيغة اللوغارتمية    قد تم استخدام العديد من الصيغ للمعادلة،      ل

نمـوذج لعمليـة    األوبعد االختبـار تـم اخـضاع        ،  فضل توفيق للبيانات المتاحة   أعطت  أ
  :يةاآلت وتم الحصول على المعادلة ∗)Stepwise(االسقاطات المتتالية 

Y= 2.333 + 0.281logX2                                                                               
T=      19.5           3.47                                                                              
B=                    0.72                                                                                 

                        1.84      =R2  = 52.3%   R2  = 47.4%     F= 12.07    D-W                    
Y =النسبية للناتج الزراعي األهمية   

X2 = لى الصادرات الزراعية إنسبة القروض  
التـي  من التغيرات   %) ٥٢,٣(نموذج يفسر مانسبته    األن  أعاله نالحظ   أمن المعادلة   

ن المتغيـر المعنـوي     أ ونالحظ،  )R2(حسب معامل التحديد    بتحصل في المتغير المعتمد و    
 ،) الـصادرات الزراعيـة    إلىنسبة القروض   (نموذج هو متغير    األالوحيد الذي ظهر في     

ثر علـى   أن هذا المتغير    أونالحظ  ،  )٣,٤٧(معنويته وكانت القيمة    ) t(ثبت اختبار   أحيث  
ن مرونة المتغيـر     أونالحظ  ،  )٠,٧٢(وكانت قيمته   ) Beta( اختبار   المتغير المعتمد بمقدار  

 للنـشاط  ن هناك تمـويالً أوهذا يدل على ،  موجبةبإشارةوظهر  ) ٠,٢٨١(المعنوي كانت   
ن الـيمن تـشتهر   أوخاصـة  ،  موال المديونية الخارجيـة   أالتصديري لقطاع الزراعة من     

  ).١٢,٠٧(والتي كانت ) F(قيمة كد صحة اختيار المتغيرات هو أبتصدير البن، والذي 
  

 قطاع الزراعة في الوطن     في المتغيرات المؤثرة    أهمحد  أن  أيمكن االستنتاج    وأخيراً
و أهـو المديونيـة الخارجيـة       ،   متقدماً العربي من ناحية تنميته والرقي به وجعله قطاعاً       

مـن   قطـاع    ألهـم  الـدول العربيـة      إهمال إلى أدتالتي  ،  مانسميها القروض الخارجية  
                                                 

∗ Y= 2.422 + 0.33logX1 – 0.120logX2 – 0.200log X3                                                   
                                                   T=   0.99           0.83           -0.62        -0.78                               

R2  = 56.5%   R2  = 42.20 %     F= 4     D-W  =1.70                                                       



  ]١١٤[                                                                              ...  ة والزراعة العربية املديوني
 

 األنـشطة  المقترضة لم تمـول      األموال معظم   نأ إذ،   وهو القطاع الزراعي   الّأ ،قطاعاتها
 .وهذا ما زاد التخلف في هـذا القطـاع         في االقتصاد    أخرى أنشطة مولت   وإنماالزراعية  

 والقياسية اثبتت ذلك وبحسب المتغيرات التي اختيرت والدول         ةاإلحصائيوان االختبارات   
 هذا القطاع من خـالل قيـاس        أثر ضعيفاً في  ن للمديونية الخارجية    أ لنا    تأكد إذ،  المختارة
  . النسبية للناتج الزراعياألهمية فيتأثيراته 

  
  المراجع

   المراجع باللغة العربية-أوالً
اموري هادي  .، القياس االقتصادي التطبيقي، ترجمة د     ١٩٩٢بوتلري روجر، والبروي ميلر،      .١

  .وسعيد عيد، جامعة بغداد
مختار بن حفصة،دار الطليعة    : ، خدعة الديون، ترجمة   ٢٠٠٥، اريك ومييه، داميان،     توسان .٢

 .الجديدة، دمشق، سوريا
الجامعة العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقرير السنوي للتنمية الزراعيـة فـي              .٣

  .٢٠٠٤الوطن العربي، الخرطوم، 
اعية، التقرير السنوي للتنمية الزراعيـة فـي        الجامعة العربية، المنظمة العربية للتنمية الزر      .٤

 .٢٠٠٥الوطن العربي، الخرطوم، 
  .١٩٩٧الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٥
  .١٩٩٩الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٦
 .٢٠٠٢الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٧
  .٢٠٠٤الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٨
  .٢٠٠٦الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .٩
  .٢٠٠٧الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .١٠
  .٢٠٠٨الجامعة العربية، واخرون، التقرير االقتصادي العربي الموحد  .١١
، المديونية العربية للبلدان النامية وأثرها على اقتـصاديات         ٢٠٠٥لحمداني، عودت ناجي،    ا .١٢

 .١٢٣٣البلدان المدينة، الحوار المتمدن، العدد 
 الديون العربية الخارجيـة، الجزيـرة نـت، تحليـل           -، أزمة تزداد  ٢٠٠٣طاحون، عماد،    .١٣

 .اقتصادي
، الحـوار   ٣  وج  ٢ وج ١صوصية،جخدمة الديون بين االندماج والخ    /٢٠٠٩عباس، اشواق،    .١٤

 .١٢٠٣المتمدن، العدد 
 .، ادارة الديون الخارجية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت٢٠٠٤العباس، بلقاسم،  .١٥
 .١٢٢٢، الديون العربية، الحوار المتمدن، العدد٢٠٠٩عبود، نعوم ابراهيم،  .١٦
اد، صـحيفة الحيـاة،      االسباب واالبع  -، أزمة الديون في العالم العربي     ٢٠٠٥العثيم، احمد،    .١٧

 .صحيفة الكترونية
 .، أثر الديون الخارجية على الدول النامية، اسالم اون الين٢٠٠٥الفايدي،  .١٨
، االثار السياسية واالقتصادية للديون العربية، الجزيرة نـت،         ٢٠٠٣المصطفى، سيد محمد،     .١٩

 .تحليل اقتصادي
ـ      ٢٠٠٦النجار، احمد السيد،     .٢٠ عف االرادة وغيـاب التكامـل    ، الفجوة الغذائية العربية بين ض

 .وامكانية المواجهة، ملف االهرام االستراتيجي، القاهرة
مقاربـات  ( المباشـر    األجنبـي ، اشكالية االستثمار الزراعـي      ٢٠٠٥النجفي، سالم توفيق،     .٢١

 .، موصل)اقتصادية



  ]١١٥[مصطفى
 
، اعادة جدولة الديون الخارجية للدول الفقيرة، الجزيرة نت، تحليـل           ٢٠٠٢نعوش، صباح،    .٢٢

 .دياقتصا
 .، افاق المستقبل العربي، الجزيرة نت، تحليل اقتصادي٢٠٠٣نعوش، صباح،  .٢٣
 .، جدولة الديون الخارجية، الجزيرة نت، تحليل اقتصادي٢٠٠٢نعوش، صباح،  .٢٤
 .، اسباب الديون، الجزيرة نت، تحليل اقتصادي٢٠٠٠ولد عبدالدائم، محمد،  .٢٥

  
 ةاألجنبي المراجع باللغة -ثانياً

1.Ann,Koutsoyiannis,1991,theory of Econometrics, seconed edition,the Macmillan press 
ttd,london. 

  
  االنترنت -ثالثاً

١. com.Ikhwaonline.www 
٢. net.aljazzera.www 
٣. com.all-news.www 
٤. com.bernama.www 
  


