
 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7112( 1( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (1)   7112 

 

35 

 01011 - 0891  للفترة  مختارة عربيت بلذان في تحققها ومذي المستقلت التنميت
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 الخالصت

تهدف الدراسة الى قياس مدى تحقيق التنمية المستقلة فيي بليدان عينية البحيس باسيتادام االسيلوا الريا يي 
وفي قياس العواميل الميرةرع عليى بعيش مر يرات التنميية المسيتقلة باسيتادام االسيلوا القياسيي واالقتصياد  فيي 

السيتراتيجية المتوازنية و ات االسيتقةلية فيي تعد التنمية المسيتقلة ييي االسيلوا الممييز البيديل للتنميية  و التحليل، 
تحديييد الحاجييات وفييي توميييف المييوارد واالمكانييات، فهييي عملييية  يياملة ومتوازنيية وواعييية بمن لقاتهييا وايييدافها 
وعةقاتها مع البلدان االارى وقد انتهجت بليدان العينية )العيراق وسيوريا وليبييا والجزاذير( يي ا االسيلوا لتجياوز 

ية واالجتماعييية ولتحسييين أو يياعها وسزاليية سييمات التالييف والتبعييية وبنيياء وت ييوير مجتمعاتهييا أزمتهييا االقتصيياد
والي   بيات امييراو  يرورياو ومهمياو فييي المرحلية الحاليية والقادميية، يي ا وتوصيل الباحييس اليى ان دول العينية لييديها 

التنمية قد تباين مابين البليدان مين  سمكانات ومريةت تمكنها لتحقيق ي ه التنمية المستقلة من ناحية وان تحقيق ي ه
ناحية اارى فسوريا في مرحلة االستقةلية التي تمكنها من تحقيق ايدافها وتوفير مت لباتها بنفسها بدرجية كبييرع، 
بينما الجزاذير فيي المرحلية االنتقاليية نحيو تحقييق االسيتقةلية، بينميا الزاال العيراق وليبييا فيي مرحلية التبعيية التيي 

ي ه البلدان الزالت بدرجة كبيرع تعتمد على الاارج في توفير احتياجاتها السيلعية والادمييةك كميا توصيل تعني ان 
 البحس الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات المفيدعك

 : تنمية مستقلة، بلدان ماتارعكالكلمات الدالة

 ك12/17/7117: وقبوله،  74/3/7117 :تاريخ تسلم البحس

 المقذمت

مجتمعييات معينيية أن تن لييق فييي ت وريييا االقتصيياد  باالعتميياد علييى موارديييا المحلييية ب ييكل  اسييت اعت
يمكن مما يتاح لهيا مين ميوارد  بيعيية وب يرية وبالتيالي  اساسي وتوجيه تنميتها داال بلدانها باالستفادع بأقصى ما

ةل باعتماد المجتمع على نفسيه است اعت ق ع  و  الت ور ب كل مستقل عن الاارج، ل ا فان التنمية المستقلة تتم
وت وير قدرات أفراده الااصة مع سع اء أولوية لتعبذة الميوارد المحليية وتصينيع المعيدات االنتاجيية وبنياء قاعيدع 
علمية وتقنية محلية بكل مقت ياتها من ن ر المعارف وتكوين المهارات وتأييل الكيوادر الب يرية الةزمية كميا ان 

ا اعيييادع تكيييوين قيييوع العميييل وتوزيعهيييا وتمركيييز الفييياذش الميييالي وتوجيهيييه نحيييو ال يييرورع لتحقييييق  لييي  تت لييي
االستةمارات الم لوبة لت وير القدرع االنتاجية للبلد ك ل  السي رع على السوق المحلية والموارد دون الحاجية اليى 

دان االايرى فالتنميية استمرار استيراديا من الاارج )تعويش االستيراد( ك ل  االستفادع من الت ور الفني في البلي
المستقلة تعتبر  يرورع للمجتمعيات التيي تسيعى اليى تحقييق الت يور والبنياء االقتصياد  واالجتمياعي فهيي ليسيت 
بحالة بقدر ماتكون عملية تارياية متواصلة لتحقييق أعليى مسيتوى رفياه مياد  ومعنيو  الفيراد المجتميع وت يوره 

نمية االساسي ووسيلتها الفاعلةك وتتحدد م كلة البحس فيي ان بليدان باستمرار ، ارتبا او بكون االنسان يو يدف الت
العينة تعاني من م اكل اقتصادية واجتماعية وغيريا وتعد الم اكل االقتصادية في  ليعة الم اكل االساسيية لهي ه 

لية للت يور التقنيي البلدان والمتمةلة بتعميق االاتةالت الهيكلية وتدني مستوى االنتاج السيلعي وعيدم المواكبية الفعا
وتدني مستوى االداء فيهاك ل ا تتأتى أيمية البحس في محاولية بليدان العينية فيي تجياوز أزمتهيا االقتصيادية وت يور 
مجتمعاتها و مان تحقييق االسيتقةل االقتصياد  باتبيال اسيلوا التنميية المسيتقلةك ويهيدف ابحيس اليى قيياس ميدى 

 ل  تحليييل كميي واقتصيياد  للعوامييل المييرةرع علييى عييدد ميين مر ييرات تحقيق التنمييية المسييتقلة فييي بلييدان العينيية كيي
التنمييية المسييتقلة )معييدل االكتفيياء الغيي اذي، الفجييوع الداالييية( فييي بلييدان عينيية البحييسك وتتحييدد فر ييية البحييس فييي 

، ان تحقيييق التنمييية المسييتقلة يتبيياين بتبيياين  اقييات وامكانييات ومييريةت وانجييازات بلييدان العينيية :محييورين االول
ان ينييا  عوامييل عديييدع تتفيياوت وتتبيياين فييي تاةيريييا علييى عييدد ميين مر ييرات التنمييية المسييتقلة )معييدل  :والةيياني

االكتفيياء اليي اتي، الفجييوع الداالييية( فييي بلييدان العينييةك وميين ايييم الدراسييات والبحييوس التييي اجريييت فييي ييي ا المجييال 
وو ييعتا مر ييرات اقتصييادية واجتماعييية س  اتبعتييا اليينهك الكمييي  Morris. C (1967) و   Irma. Aدراسيية 

                                              

 .مستل من رسالة الماجستير للباحس الةانيالبحس 

mailto:51956@yahoo.com
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مر ييراو، وأع ييت الباحةتييان اوزانيياو  41بلييداو نامييياو، بلييا عييدديا  74وسياسييية عييدع لدراسيية التنمييية االقتصييادية فييي 

ماتلفيية لكييل ميين ييي ه المتغيييرات، وو ييعتا حييدوداو عليييا ودنيييا لهيياك وميين اييةل سعييداد أنمييو ج كمييي  ييمل الفتييرع 
ى التحليل في االمدين ال ويل والقصير توصلتا الى استنتاجات عديدع، أيمهيا ان كيل ، وباللجوء ال(1964-1950)

ي ه العوامل والمر رات كان لها دور فاعل في رفع عملية التنمية االقتصادية، أو في اعاقتها، في البليدان مو يع 
العتمياد عليى المسياعدات او الدراسة، ا افة الى تأكيديا  رورع االعتماد على النفس في عمليية التنميية وتقلييل ا

حيدد فيهيا  (1989)المرسسات االجنبية في عملية التغيير ال امل التي تجر  في يي ه البليدان، ودراسية اواجيكيية 

مجموعيية مر ييرات للتبيعيية، وااييرى لةسييتقةل ميين اييةل نسييبة مسييايمة التجييارع الاارجييية فييي النيياتك المحلييي 
مع االعتماد على التقنية المسيتوردع، اليى جانيا ارتفيال درجية االعتمياد االجمالي والتركز السلعي والجغرافي لها 

على مصادر الدال االجنبي، واالعتماد على النف  بصفته عنصراو وحيداو فيي تكيوين اليدال، ا يافة اليى االعتمياد 
تيدال الدولية على الابرات االجنبية في ادارع الم روعات الماتلفة وت غيلهاك اما مر رات االستقةل فقد حيدديا ب

الفاعل في و ع االستراتيجية العامة للتنمية وسي رتها على الةروع النف ية، وت وير بعيش الصيناعات التحويليية 
والق ال الزراعي في محاولة لتحقيق االكتفاء ال اتي من بعش السلع الزراعية االساسيية، اليى جانيا التعياون ميع 

 (1993)ية في انجاز بعش الم روعات التنموية، ودراسة الريميي دول الاليك العربي االارى وبقية الدول العرب

حيييس يييدفت ييي ه الدراسيية عيين ك ييف القييدرات العربييية التييي تكفييل تحقيييق التنمييية المسييتقلة ميين اييةل االعتميياد 
الجماعي على ال ات، وبيان ايمية تل  التنميية فيي تحقييق تكاميل اقتصياد  عربيي يلغيي حياالت التجزذية والتبعيية 

فك واعتمد الباحس ال ريقة الوصفية االستنبا ية لتحليل الواقع العربي وصوالو الى نتاذك حددت من اةلهيا والتال
مةمييح االسييتراتيجية البديلييةك وأع ييى تصييوراو  ييامةو لمفهييوم التنمييية المسييتقلة علييى مسييتوى بلييدان العييالم الةالييس 

رو ها ومحيدداتهاك وأنهيى دراسيته بااتمية واصوصيتها العربية من اةل الت رق اليى عناصيريا ودواعيهيا و ي
ت منت اسيتنتاجات نهاذيية أيمهيا ييي ان اليو ن العربيي يمتلي  امكانييات ياذلية مين الميوارد الب يرية والزراعيية 
والمعدنية والمالية تتباين في توزيعها بين بلد وآار مما يجعلها حافزاو  رورياو ومهماو لتحقيق التكاميل االقتصياد  

حيياول فيهييا تقييويم االنجيياز التنمييو  المسييتقل فييي بعييش البلييدان النامييية، ييي ا  (1999)ة فييتح هللا العربييي، ودراسيي

االنجاز ال   يتصف بكونيه عمليية مسيتمرع ومتراب ية، وان أ  مسيتوى منيه ييدل عليى تقيدم معيين باتجياه ماسييتم 
ميين اييةل أوزان محييددع  تحقيقييه فييي الفتييرات الةحقيية، واسييتندت ييي ه المحاوليية الييى مر ييرات ماتييارع تييم رب هييا

ااتيرت وفقاو لدراسيات دوليية واقليميية ومحليية سيابقاك وتيم ااتييار اربعية بليدان ماتلفية مين حييس الحجيم و بيعية 
التوجهات االساسية فيها  ملت كةو مين العيراق ومصير والصيين اال يتراكية وكورييا الجنوبيية، وايرج بعيدد مين 

ا ان أحد أسباا التبعيية فيي يي ه البليدان ييو تقلييديا للنميام الراسيمالي االستنتاجات من اةل دراسته ي ه وأكد فيه
 :والةراسمالي من دون االا  بنمر االعتبار مسارا ااصا بها، لي ا فيان السيبيل لتحقييق االسيتقةل ييتم مين جيانبين

ايرى، وبي ل  فقيد االول يمةل بااتيار ال ريق المستقل والمتميز ال   ياتلف عن االسياليا المتبعية فيي البليدان اال
عبر الباحس عن رف ه السلوا الت ور الرأسمالي لقناعتيه بعيدم تيوفر الميروف المةذمية لتكيراره، وتحفيم عليى 
اسلوا الت ور الةرأسمالي ال   تعرش الى نكسة كبيرع في نهاية الةمانينات وبداية التسعينات، وقيد بيين الجانيا 

ن ايةل السياسييات المتبعيية التيي تمكيين ميين في  االرتبييا  مييع العييالم الةياني ان تحقيييق االسييتقةل االقتصياد  يييتم ميي
 الاارجيك

 وطرائقه البحث مىاد

اعتمييد البحييس فييي منهجييه علييى الييرب  بييين اتجييايين االول وصييفي يسييتند  علييى مفيياييم النمرييية  :مننج ا بحث نن 
التحلييل الي   يعتميد القيوانين االقتصادية والدراسات االقتصادية والةاني ي يمل عليى قسيمين االول يتعليق بأسيلوا 

وال رق الريا ية ةم تفسير النتاذك اقتصيادياو والةياني كميي يسيتند اليى  راذيق التحلييل الكميي الي   يعتميد  راذيق 
االقتصاد القياسي وأساليبه وتفسير النتاذك اقتصادياو ولغيرش سةبيات صيحة فر يية البحيس وت بييق الجانيا الةياني 

الدراسة تم ااتيار عدد من البلدان العربية وييي )العيرق وسيوريا وليبييا والجزاذير(  )التحليل الريا ي الكمي( من
لت كل عينة البحس و ل  لكون ي ه البلدان قد تبنت منهك تنمو  مستقل من اةل ستراتيجية االعتماد عليى الي ات 

وقييد ا ييتمل القسييم االول والتا ييي  االقتصيياد  والمييوارد واالمكانييات وال اقييات المتييوفرع لييديها بالدرجيية االولييى 
 :)التحليل الريا ي( على مر رات التنمية المستقلة ويي

 :وت مل ،مؤشربت بلمكاجٌة :بولا 
 الموقع الجغرافيك -1
 الحجمك -7
 كتوافر الموارد ال بيعية وتنوعها -3
 التقارا الح ار  واالجتماعي للسكانك -5
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 :مؤشربت بحتأهٌل :ثاجٌاا 
 الناتك المحلي االجماليكالتغيرات في ييكل  -1
 السكان والقوى العاملةك -7
 التقنية والبحس العلميك -3

 مؤشربت بلستقالحٌة  :ثاحثاا 
 مر ر الفجوع الدااليةك -1
 مر ر الفجوع  الاارجيةك -7

 مر ر االنك اف التجار  للدولةك -أ
 مر ر نسبة الصادرات الى الوارداتك -ا
 ارداتكالتركز الجغرافي للصادرات والو -ج
 التركز السلعي للصادرات والوارداتك -ء

 مر ر الدين الاارجيك -3
 مر ر االكتفاء ال اتي من السلع الغ اذيةك -5

ومن حيس النتاذك المتحصيلة والمتحققية مين يي ه المر يرات وعليى  يوء معيايير التنميية المسيتقلة يمكين  
 مرحليية االسييتقةلية  -1فييي احييدى ييي ه المراحييل )تحديييد مييدى تحقيييق البلييد للتنمييية المسييتقلة والتييي تكييون واقعيية 

 مرحلة التبعية(ك -3المرحلة االنتقالية  -7

وقد ا تمل القسم الةاني على التحليل الكمي ويو اسلوا التحلييل القياسيي عليى نميا ج قياسيية والتيي تبيين  
 :الجزء ويي أةر المتغيرات المستقلة على عدد من مر رات االستقةلية التي تم ااتياريا في ي ا

 جموذج بلكتفاء بحذبتً بحغذبئً :بولا 

Yi=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+ B7X7+Ui 

 المتغير المعتمد )معدل االكتفاء ال اتي الغ اذي(ك (Yi)حيس تمةل 

 :المتغيرات المستقلة المرةرع ويي (X1-X7)وتمةل 

 مليون دوالر X1   الناتك المحلي الزراعي -1

 مليون نسمة X2         السكان -7

 نسبة مذوية X3  متوس  نصيا الفرد من الدال-3

 مليون دوالر X4   الصادرات الزراعية-5

 مليون دوالر X5             االستيرادات الزراعية -4

  نسبة مذوية X6       سعر الصرف االجنبي -6

  مليون دوالر X7    العجز في الميزانية العامة للدولة -2

Ui ير الع واذي= المتغ 

 جموذج بحفجوة بحدبخلٌة  :ثاجٌاا 

Yi=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5 

 المتغير المعتمد )الفجوع الداالية( (Yi)حيس تمةل 

 :المتغيرات المستقلة المرةرع ويي (X1-X5)وتمةل 

 مليون دوالر X1    الدال القومي -1

 مليون دوالر X2       فجوع التجارع الاارجية -7

 مليون دوالر X3   االستهة  المحلي -3

 نسبة مذوية X4  متوس  نصيا الفرد من الدال -5
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 مليون دوالر X5            العجز في الميزانية العامة للدولة -4

Ui المتغير الع واذي = 

( تم استادام اسلوا االنحدار الا ي باستادام 2010 -1980وقد ت منت الدراسة سلسلة زمنية من )
 في التحليل والتي تع ى أف ل مقدرات ا ية غير متحيزعك (OLS)مربعات الصغرى االعتيادية  ريقة ال

 والمناقشت النتائج

 .بحت لٌل بحرٌاضً وبلقتصادي حمؤشربت بحتجمٌة بحمستقلة -أ

حيييس تييم ت بيييق المر ييرات الكمييية علييى مجموعيية بلييدان العينيية مييع سع يياء أوزان  :مؤشننربت بحتجمٌننة بحمسننتقلة
)معايير( لكل مر ر من اةلها يمكن المقارنة والتوصل الى مدى انجازات ي ه البلدان وتقدمها في  رييق التنميية 

 المستقلةك

وتنحصير فيي تو ييح قيدرات البليد ال اتيية ومروفيه الماتلفية التيي يمكين ان تسياعده او بولا: مؤشربت بلمكاجٌنة 
 :تعيقه في تحقيق االستقةل االقتصاد  وت مل

تنحصر فعاليته في تحديد مدى أيمية موقع البليد بالنسيبة اليى  يرق المةحية الدوليية وميدى  :بحموقع بحجغربفً -1
ستراتيجية ي ا الموقع من اةل قربيه أو بعيده عين بعيش الميوا ن التيي تحميى بعيتميام عيالمي ودوليي والتجيارع 

(ك وعليى 1999لسياسيية للموقيع )فيتح هللا، الدولية ومدى ارتبا ه ب يرق المواصيةت البريية والبحريية وااليميية ا
المكانيية تحقييق االسيتقةل  (30%) وء قيم المر ر للموقع حيس يمكن اعتبار ان موقع العراق  يعيفاو وبمعيدل 

لكل منهم المكانية تحقييق االسيتقةل كميا  (50%)بينما موقع كل من سوريا وليبيا والجزاذر كان متوس او وبمعدل 
 ك(1)مو ح في الجدول 

 

 محاور مر ر االمكانية لتحقيق االستقةليةك :(1)الجدول 
Table (1): The axes of capabilities to achieve independency  

 التسلسل
series 

مر ر 
 االمكانية %

Posses 

indicator 

التقارا الح ار  
 %واالجتماعي 
Sevilized and  

social approxmate 

توافر الموارد 
 وتنوعها %
Available 

of resources 

الحجم 
% 

volum 

 الموقع %
 

Situation 

 البلدان
Countries 

2 59.7 50 75 67.6 30 
 العراق
Iraq 

4 61.3 50 65 26.5 50 
 سوريا
Syria 

3 57.5 90 55 37.2 50 
 ليبيا

Labia 

1 62.5 70 65 73.7 50 
 الجزاذر

Algeria 
 الجدول من عمل الباحسك

 

االستقةل عليى  يوء الحجيم االمةيل )مسياحةو وسيكاناو( ويت يح مين الجيدول  إلمكانيةيتم تحديد الحجم  :بح جم -2
بعيديا العيراق بنسيبة  ييأتيتقتيرا مين امكانيية تحقييق االسيتقةل  (73.7%)أن نسبة الحجم للجزاذير والبالغية  (1)

 إلمكانيييةبنسييبة  ييعيفة  (26.5%) وسييوريا  (37.2%)ةييم ليبيييا  (67.6%)تحقيييق االسييتقةل  إلمكانيييةمتوسيي ة 

 تحقيق االستقةلك

يبييين ييي ا المر يير أنييه كلمييا كانييت المييوارد متييوفرع ومتنوعيية قييل اعتميياد البلييد علييى  :تننوبفر بحمننوبرد وتجو  ننا -3
الاييارج فييي تييوفير المت لبييات لتحقيييق التنمييية وبالتييالي تييزداد امكانييية تحقيييق االسييتقةل ويييدال فييي ييي ا المر يير 

لحة للزراعية والميياه والينف  والغياز ال بيعيي وااميات المعيادن وغيرييا وميدى مةذمية الميروف االرا ي الصيا
( 1989ال بيعية لةنتاج وي ه بمجموعها تقلل اعتماد البلد على الاارج في توفير المت لبيات وغيرييا )العيسيو ، 
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المكانييية  (75%)وبمعييدل  وعلييى  ييوء أقيييام المر يير فييعن العييراق يعتبيير  و مييوارد وفيييرع ولكنهييا غييير متنوعيية
لتحقييق االسيتقةل،  (65%)تحقيق االستقةل واعتبرت موارد كل من سوريا والجزاذر متنوعة وأقل وفرع بمعدل 

لتحقييق االسيتقةل، بينميا اعتبيرت ميوارد  (65%)كما اعتبرت موارد الجزاذر اقل وفرع ولكنهيا متنوعية وبمعيدل 
 ك(1)تحقيق االستقةلك كما يت ح من الجدول  إلمكانية (55%)ليبيا أقل وفرع وأقل تنوعاو وبمعدل 

: يعكس ي ا المر ر مدى تجانس السكان فيي كيل بليد مين بليدان العينية بحتقارب بح ضاري وبلجتما ً حلسكان -4
( ، وعلييى  ييوء  ليي  يعتبيير 1999ميين ناحييية القوميييات واللغيية والييديانات واالقليييات ميين ناحييية أاييرى )فييتح هللا، 

مين اتاحتيه سمكانيية االسيتقةل  (50%)لعراقي والمجتمع السور  متوس ي التقارا واالنسيجام وبمعيدل المجتمع ا
ميين اتاحتييه المكانييية االسييتقةل، كمييا اعتبيير المجتمييع  (90%)بينمييا يعتبيير المجتمييع الليبييي متجانسيياو كلييياو وبمعييدل 

(ك 1مين اتاحتيه المكانيية االسيتقةل كميا يت يح مين الجيدول ) (70%)الجزاذر  جيد التجانس والتقيارا وبمعيدل 

والجل الحصول على مر ر عام وموحد لةمكانية في بلدان العينة فقد اع يي لكيل مين الحجيم والموقيع والتقيارا 
وقيييد تييم الحصيييول علييى النتييياذك  (100%)ليكيييون المجمييول  (40%)ولمييدى تييوافر الميييوارد وتنوعهييا  (%20)

( لكيل مين العيراق وسيوريا وليبييا والجزاذير وكانيت عليى 1ر ير االمكانيية( مين الجيدول )المو حة في عمود )م
فهييي تعكييس االمكانييية لتحقيييق االسييتقةلية لهيي ه البلييدان  (62.5%)، (57.5%)،  (51.3%)، (59.7%)التييوالي 

 وبفوارق نسبية بسي ةك

التنمييية المسييتقلة والتييي يمكيين تسييميتها وت ييمل المر ييرات التييي تريييل البلييد نحييو تحقيييق مؤشننربت بحتأهٌننل  :ثاجٌنناا 
بمر يرات االن ييةق نحيو التنمييية المسيتقلة والتييي تت ليا احييداس تغييرات ييكلييية فيي االقتصيياد اليو ني لتصييحيح 
االاتةالت المزامنة له، وك ل  تصحيح ييكل السكان وتوزيعهم الق اعي والتعليمي والجغرافي ومت لبات التقنيية 

 :ر رات ييوالبحس العلمي وي ه الم

يبيين يي ا المر ير تغيير االيميية النسيبية للق اعيات المسيايمة فيي  :بحتغٌربت فً هٌكل بحجاتا بحم لً بلجماحً -1
تكوين الناتك المحليي االجميالي لفتيرع البحيس فيالت ور يفتيرش تنيول الهيكيل االقتصياد  مين دون تركيز االعتمياد 

اعات االنتاجيية الحيويية كلميا أدى  لي  اليى زييادع االنتياج كمياو على ق ال معين، وكلما زادت االيمية النسبية للق 
ونوعاو وصوالو الى مرحلة االعتماد على ال ات وتقليل االعتماد على الاارج في الحصول على مت لبيات المجتميع 

( وعلى  وء  ل  نةحم ان االقتصاد العراقيي ول يلية فتيرع البحيس يعياني مين اايتةالت 2007الماتلفة )سيان، 

ييكلية تبين ييمنة ق اعات انتاج السلع االولية كالزراعة والتعدين والصناعات االستاراجية التي يعتمد عليها فيي 
التصييدير والتييي ت ييكل المصييدر الرذيسييي لتكييوين الييدال القييومي وتوريييد النقييد االجنبييي ورغييم حييدوس ت ييورات 

المسيتوى الم ليوا وتعيود التغييرات فيي ييكيل انتاجية في ق ال الصيناعة والصيناعات التحويليية اال انهيا ليسيت ب
الناتك المحلي في االقتصاد العراقي لصالح الق اعات االولية عليى حسياا الق اعيات االنتاجيية االايرى )الادميية 

( اةل فترع البحيس 2004والتوزيعية( الى المروف االقتصادية والسياسية الماتلفة التي مر بها العراق )النجفي، 

االقتصيياد العراقييي فييي ييكلييه ييي ا اليسيياعده كةيييراو فييي االعتميياد علييى قدراتييه ال اتييية فييي سييد وعلييى ييي ا فييان 
االحتياجييات ميين السييلع الصييناعية وغيريييا ممييا يقييود البلييد لةعتميياد علييى الاييارج فييي ييي ا المجييال ممييا يزيييد ميين 

ومواردييا المتنوعية سال أن  أواصر التبعية االقتصادية للاارجك أما سوريا فعليى اليرغم مين االسيتقرار االقتصياد 
امكاناتها تعتبر  عيفة فاالقتصاد السور  يو اي ياو يعياني مين اايتةالت ييكليية لصيالح الق اعيات االوليية عليى 
حساا الق اعات االايرى االنتاجيية والتوزيعيية والادميية ويي ا يقليل مين ايميية االعتمياد عليى اليدال فيي تيوفير 

لي يزيد من درجة االعتماد على الاارج في سد حاجات ال ليا المحليي القياذم ( وبالتا2004المت لبات )الافاجي، 

ويزيد من التبعية االقتصادية للاارج، كي ل  الحيال ميع االقتصياد الليبيي فهيو الييزال يعياني مين اايتةالت ييكليية 
  لصييييالح الق اعييييات االولييييية واالسييييتاراجية والتييييزال الصييييناعة والصييييناعات التحويلييييية مناف يييية االيمييييية

( كما يو الحال فيي الجزاذير رغيم ارتفيال ايميية ق يال الايدمات وبالتيالي الييتم االعتمياد الكليي 2004)الفارسي، 
( مما يزيد االعتمياد عليى 1999على الموارد والقدرات ال اتية في سد االحتياجات من السلع الصناعية )فركاجي، 

 قتصادية للاارجك الاارج في سد االحتياجات وي ا يزيد من اواصر التبعية اال

يعد السكان المصدر الرذيسي للقوى العاملة ويعيد عنصير العميل مين عناصير االنتياج  :بحسكان وبحقوى بحعاملة -2
( وان تنمية الموارد الب رية وتسريع عمليية  2005المهمة والةزمة إلنجاح عملية التنمية االقتصادية )عبد القادر،

عملية التح ر والسير نحو التنمية المستقلة وصوالو الى زييادع حجيم االنتياج الت ور االقتصاد  يتحدان في تعميق 
( ونةحم أن بلدان العينة قد حققيت زييادات  1999وتنوعه وتحقيق مت لبات المجتمع في المجاالت كافة )فتح هللا،

ليه اثةير عليى تنميية سكانية وان ي ا أةره الوا ح في بليدان العينية فيي ستسيال م يكلة الب الية وم ياكل التعلييم وما
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الموارد الب رية في المجاالت الماتلفة ورغم الجهود المب ولة في بليدان العينية نحيو ت يوير وتهيذية القيوى العاملية 
وبناء وتهيذة المهارات والابرات والكوادر التعليمية سال أن ي ه البلدان الزاليت تعياني مين تاليف ومعانياع ومعانياع 

 الة فيي تزاييد ليدى الميريلين و يعف مسييرع التعلييم ووجيود فجيوع بيين مارجيات في ي ا الجانا حيس كانت الب
( وبالتييالي انعكيياس  ليي  علييى االنتاجييية للسييلع وزيييادع 2002التعليييم واحتياجييات سييوق العمييل )الهنيياذي وعربييي، 

دولية العينية االعتماد على الاارج في توفير المت لبات ورغم ارتفال نسبة القوى العاملية اليى اجميالي السيكان فيي 
وتزايييد نسييبة  (2.7-5.5%)بييين  ميين اجمييالي السييكان وبمعييدالت نمييو تتييراوح مييا (26.0-38.9%)لت ييكل مييابين 

لفتييرع البحييس وتزايييد نسييبة القييوى العامليية فييي ق ييال  (7.3-41.3%)بييين  النسيياء ميين اجمييالي القييوى العامليية مييا
لفترع البحس حيس اناف ت فيي ق يال  (15.6-73.0%)بين  الادمات على حساا ق اعي الزراعة والصناعة ما

( وانعكيس  لي  2009)جامعة الدول العربية،  (46.1-23%)وق ال الصناعة من  (27.7-13.6%)الزراعة من 

على انافاش انتاجية القوى العاملية وبالتيالي زييادع االعتمياد عليى االسيتيرادات فيي تيوفير فياذش ال ليا المحليي 
 تبعية للاارج في دول العينةكوأةر  ل  على زيادع ال

رغم الت ور الحاصل في يي ا المجيال سال أنيه اليمةيل الت يور المن يود ثسيباا عدييدع  :وبحث   بحعلمً بحتقجٌة -3
وبالتالي فان بلدان العينة لم ينجح فيها نمام التعليم الساذد في توفير كافة الكفياءات والمهيارات الم لوبية للمسيايمة 

ييية وتقنييية تواكييا العصيير، ورغييم االنفيياق فييي مجييال التعليييم والبحييس العلمييي سال انييه يعتبيير فييي تحقيييق نه يية علم
متوا عاو وبالتالي فان ي ه البلدان التزال تعتمد على العناصر الحيويية للقيدرع التكنولوجيية وفيي مقيدمتها الابيرات 

تياج وبالتيالي فةتيزال يي ه البليدان فيي والمهارات والتقنية واالالت والمعدات العلمية التي تتكون منها عناصير االن
 مرحلة التبعيةك

 :مؤشربت بلستقالل :ثاحثاا 

وت مل المر رات التي تحدد استقةلية عملية التنمية االقتصادية في بلدان العينة ومن اةلهيا سييتم الحكيم  
ن تحقييق االسيتقةل في االقتيراا مي (1980-2010)على مدى نجاح السياسات التنموية المتبعة اةل فترع البحس 

 :االقتصاد  كهدف تسعى اليه ي ه البلدان وي ه المر رات يي

توقف عملية التنمية االقتصادية في الدول النامية والبليدان العربيية ومنهيا بليدان العينية  :مؤشر بحفجوة بحدبخلٌة -1

لتنفيي  بيرامك االسيتةمار التيي  الى حد كبير على مدى قدرع االقتصاد القومي على تيوفير الميوارد الحقيقيية الةزمية
تسييتهدفها ا يي  التنمييية االقتصييادية ومر يير الفجييوع الداالييية يقيييس الفجييوع بييين معييدل االداييار المحلييي ومعييدل 
االستةمار الكافي لتحقيق معيدل النميو المسيتهدف أ  يقييس ميدى تغ يية الميدارات المحليية لةسيتةمارات الةزمية 

فييي  (1980-2010)تغ ييية االداييارات لةسييتةمارات لمتوسيي  فتييرع البحييس (، وقييد بلغييت نسييبة 1999)فييتح هللا، 
 (98.89%)وبي ل  اليعيدان مسيتقةن اقتصيادياو، وبلغيت فيي ليبييا  (84.45%)، وفي سوريا  (85.98%)العراق 

 ك(91.22%)وتعد مستقلة اقتصاديا، بينما اقتربت الجزاذر من مرحلة االستقةلية فقد بلغت النسبة 

 :وت مل :بحفجوة بحخارجٌةمؤشربت  -7

يقيس ي ا المر ر نسبة اجمالي الصادرات واالستيرادات اليى النياتك المحليي  :مؤشر بلجكشاف بحتجاري حلدوحة -أ
االجمالي، فكلميا ارتفعيت النسيبة دل عليى  يدع اعتمياد الدولية عليى الايارج وزييادع تعر يها للتقلبيات االقتصيادية 

( حيس بلغيت النسيبة 2007 قتصادية وبالعكس في حالة انافاش ي ه النسبة )سيان،العالمية وأةريا على التنمية اال
ل ا يعد العراق في حالة تبعية اقتصيادية، وفيي سيوريا  157.6%في العراق  (1980-2010)لمتوس  فترع البحس 

يية ميابين على التوالي حيس تعد ي ه البليدان فيي مرحلية االنتقال 52.47%، 64.61% ، 55.71%وليبيا والجزاذر 

 التبعية واالستقةليةك

وييو يعكيس ميدى تغ يية الصيادرات لليواردات وييو يبيين ميدى تمكين  :مؤشر جسثة بحصادربت بحى بحوبردبت -ب
البلد من االعتماد على الموارد التي يحصل عليها من جراء تصدير جزء من ميوارده المحليية )سيواء ب يكل أوليي 

تنميية االقتصيادية التيي اليمكين توفيرييا محليياو وبال يكل الي   الي ي ره أو مصنع( في استيراد مت لبات عمليية ال
( وقيد 1999الى اللجوء الى الوساذل االارى في تموييل اسيتيراداته التيي قيد تميس اسيتقةله االقتصياد  )فيتح هللا، 

عليى  51%،  46%،  52%في كل من العراق وليبيا والجزاذر  (1980-2010)بلغت ي ه النسبة لمتوس  الفترع 
فيي سيوريا فهيي تعيد فيي المرحلية االنتقاليية  66%التوالي حيس تعد ي ه البلدان في حالة تبعية، بينما بلغت النسيبة 

 بين التبعية واالستقةلك
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عنيدما تتركيز الصيادرات واليواردات لبليد ميا ميع بليد ايارجي  :مؤشر بحتركز بحجغربفً حلصادربت وبحوبردبت -ج
واحد فانه يكون تابعاو له وكلما تعددت الدول التي يتعامل معها ي ا البلد كلما سبتعيد عين من قية التبعيية ليقتيرا مين 

ق لكل مين العيرا (1980 -2010)( وقد بلغت ي ه النسبة لمتوس  فترع البحس 1999، عيسو من قة االستقةل )ال
على التوالي فان ي ه الدول تعيد فيي حالية تبعيية اقتصيادية بينميا  70.61%،77.63%، 70.21%وليبيا والجزاذر 
فان سوريا تعتبر مستقلة اقتصادياو، حيس كلما اناف ت ي ه النسبة اقتربيت الدولية مين  47.61%بلغت في سوريا 

 كاالستقةلية، وكلما ارتفعت النسبة كانت الدولة في حالة تبعية

 

 ك)نسبة مذوية( (1980-2010)المر ر العام الستقةل التنمية في بلدان العينة اةل الفترع  :(2)الجدول 
Table (2): The general indicator of development independency in the countries of the 

sample in the period (1980-2010). 

 الجزاذر
Algeria 

 ليبيا
labia 

 سوريا
Syria 

 العراق
Iraq 

 المر ر
Indicator 

2.0 4.5 1.3 3.3 
 الفجوع الداالية -1

Internal gap 

21.8 23.2 17.0 24.6 
 الفجوع الاارجية -2

External gap 

2.6 3.2 2.7 5 
 االنك اف التجار  -أ

Trading exposure 

2.5 2.3 3.3 2.6 
 نسبة الصادرات الى الواردات -ا

The ratio of exports to imports 

7.0 7.7 4.7 7.0 
 التركز الجغرافي للصادرات والواردات -ج

Geographic concentration of exports and imports 

9.7 10 6.3 10 
 التركز السلعي للصادرات والواردات -ء

Commodity concentration of exports and imports 

7.8 9.4 17.5 20 
 الدين الاارجي – 3

External Debt 

17.1 28.5 7.5 30 
 االمن الغ اذي )االكتفاء ال اتي( -4

Food Security (self-sufficiency) 

48.7 65.6 43.3 77.9 
 المجمول النهاذي

Total final 
 كالجدول من عمل الباحس

 

فمر ر التركيز السيلعي للصيادرات يبيين ميدى اعتمياد البليد عليى  :مؤشر بحتركز بحسلعً حلصادربت وبحوبردبت -ء
تصديره لسلعة واحدع او عدد قليل مين السيلع التصيديرية اليى اجميالي الصيادرات فكلميا ارتفعيت يي ه النسيبة اتجيه 

 ( أما مر ر التركز السلعي للواردات فهيو يقييس نسيبة اليواردات1999، عيسو البلد الى حالة التبعية وبالعكس )ال

من السلع االستهةكية الى اجمالي الواردات فكلما ارتفعت ي ه النسبة كلما اتجه البلد نحيو التبعيية وكلميا اناف يت 
( وقيد بلغيت نسيبة التركييز السيلعي للصيادرات واليواردات لمتوسي  2007كلما اتجه البلد نحو االستقةلية )سييان، 

علييى التييوالي فانهمييا يعييدان فييي حاليية تبعييية  107.18%، 135.14%فييي العييراق وليبيييا  (1980-2010)الفتييرع 
التي تعد في المرحلة االنتقالية بيين التبعيية واالسيتقةل أميا  97.21%اقتصادية بينما بلغت ي ه النسبة في الجزاذر 

 حيس تعد في مرحلة االستقةل االقتصاد ك  63.98% في سوريا فقد بلغت

يون نتيجة عدم وجود توازن عيام فيي االقتصياد اليو ني أ  وجيود تن أ الحاجة الى الد :مؤشر بحدٌن بحخارجً -3
ااتةل داالي وآار اارجي أ  انه ين أ نتيجة لمهور كل من الفجوع الداالية والفجوع الاارجية وان العةقة بيين 
الييدين الاييارجي واالسييتقةل االقتصيياد  عكسييية ويقيياس ييي ا المر يير بنسييبة الييدين الاييارجي الييى النيياتك المحلييي 

الجمالي فكلما ارتفعت ي ه النسبة كلما اتجه البلد نحو التبعيية وكلميا قليت النسيبة كلميا اتجيه البليد نحيو االسيتقةلية ا
فيي العيراق وسيوريا وليبييا والجزاذير  (1980-2010)( وقد بلغت ي ه النسبة لمتوس  فتيرع البحيس 1986)زكي، 
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ن يي ه اليدول فيي حالية تبعيية اقتصيادية سال على التوالي وبي ل  فيا %39.34، %47.14، %87.75، %330.35
ك وكي ل  2008فيي عيام  (10.2%)أن سوريا قد دالت من قة االستقةل االقتصاد  ميراراو س  بلغيت يي ه النسيبة 

ك امييا الجزاذيير فقييد دالييت المرحليية االنتقالييية اييةل الفتييرع (2000-2010)اييةل الفتييرع  (4.9%)ليبيييا ا  بلغييت 
 كبينما بقى العراق في حالة التبعية 22.66%ا  بلغت  (2010-2000)

يمةل ي ا المر ر أحد المكونيات االساسيية لنمين اليو ني ويعيد مين  :مؤشر بلكتفاء بحذبتً من بحسلع بحغذبئٌة -4
المر رات المهمة جداو لقياس التنمية المستقلة، ويقاس بنسبة االستيرادات من سلع الغ اء اليى االنتياج المحليي منهيا 

صيول عليى سيلع حيس كلما سرتفعت ي ه النسبة فان البلد اليحقق اكتفاء  اتي وتزايد االعتماد عليى الايارج فيي الح
( حييس 1999الغ اء وبالعكس عند انافاش ي ه النسبة دل على اقتراا البلد من تحقيق االكتفياء الي اتي )فيتح هللا، 

عليى التيوالي لمتوسي   57.31%، 95.12%، 192.81%بلغت ي ه النسيبة فيي كيل مين العيراق وليبييا والجزاذير 
لي ل  تعيد  25.3%تصادية بينما بلغيت النسيبة فيي سيوريا وتعد ي ه الدول في حالة تبعية اق (1980-2010)الفترع 

 في حالة انتقالية متجهة نحو االستقةليةك

وثجل التوصل الى مر ر موحد لمر رات االستقةل ولبيان مدى تحقق التنمية المستقلة في بلدان العينية  
 30%مر ير الفجيوع الدااليية، ل 20%تم بناء مر ر عام لمر رات االستقةل ومن معيايير التنميية المسيتقلة وييي 

للتركيز  10%لنسيبة الصيادرات اليى اليواردات،  5%لةنك ياف التجيار ،  5%لمر ر الفجوع الاارجيية وت يمل 
لمر ييير اليييدين  20%للتركيييز السيييلعي للصيييادرات واليييواردات، ةيييم  10%الجغرافيييي للصيييادرات واليييواردات و 

ييي ا المر يير العييام وتبييين ميين الجييدول ان  (2)ول لمر يير اثميين الغيي اذي وتعكييس بيانييات الجييد 30%الاييارجي و 

سييوريا اسييت اعت ان تحقييق انجييازاو كبيييراو فييي ت ييوير وتحقيييق اسييتقةلها التنمييو  ميين اييةل فتييرع الدراسيية، تييأتي 
الجزاذر بالدرجة الةانية بعنجازيا في المرحلة االنتقالية نحو االستقةل، ةم تأتي ليبيا ةم العراق حييس ان السياسيات 

 صادية المتبعة له ه الدولتين كانت أقل مةذمة لتحقيق االستقةل التنمو كاالقت

 :بحت لٌل بحكمً -ب

تم تو يح نتاذك التحليل الكمي ثةر العواميل االقتصيادية فيي االكتفياء الي اتي  جموذج بلكتفاء بحذبتً بحغذبئً :بولا 
حيييس كانييت اف ييل صيييا ، (3)ي الجييدول وكمييا فيي (1980-2010)الغيي اذي فييي بلييدان عينيية الدراسيية اييةل المييدع 

التقييدير يييي الصيييغة اللوغارتمييية المزدوجيية فييي كييل ميين العييراق وليبيييا والجزاذيير، وفييي سييوريا الصيييغة  ييبه 

لكل مين  2R(0.98) ،(0.48) ،(0.95) ،(0.79)كما أع ت القوع التفسيرية للنما ج المقدرع  (X)اللوغارتمية لـ 

العراق وسيوريا وليبييا والجزاذير عليى التيواليك مين التغييرات الحاصيلة فيي معيدل االكتفياء الي اتي تفسير بواسي ة 
وعيدم وجيود  (F)التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلةك كي ل  مهيرت معنويية المعيادالت مين ايةل ااتبيار 

 يكلة االرتبييا  الي اتي مين اييةل ااتبيار دارييين م يكلة االرتبيا  الا ييي مين ايةل ااتبييار كةيين وعييدم وجيود م
 وا سون، أما المتغيرات المستقلة فهي على النحو االتي: 

مهييرت المعنوييية االيجابييية لمعلميية ييي ا المتغييير فييي كييل ميين العييراق وليبيييا  :(X1)بحجنناتا بحم لننً بحزرب ننً  -1

على متغير االكتفاء ال اتي، وي ا يتفيق ميع  والجزاذر ويي تعكس أةر االيجابية للمعلمات في تأةير الناتك الزراعي
من ق النمرية االقتصادية بان الناتك الزراعي يسايم وب كل كبير في تحقيق االكتفياء الي اتي الغي اذي ، كميا مهير 
ي ا المتغير بمعنوية غير االيجابية في سوريا وي ا ماالف لتوقعاتنا ومن ق النمريية االقتصيادية ويعيود  لي  اليى 

 انية االقتصادية له ا البلدك  عف االمك

مهييرت معنوييية االيجابييية لمعلميية ييي ا المتغييير فييي جميييع بلييدان العينيية وييي ا ماييالف لتوقعاتنييا  :(X2)بحسننكان  -7

والنمرييية االقتصييادية وتفسييير  ليي  ان تزايييد السييكان يسييايم فييي تزايييد القييوى العامليية الزراعييية بكافيية أ ييكالها 
 (2007 ور االنتاج مسايماو في زيادع تحقيق االكتفاء ال اتي )البنا، وأنواعها وي ا يسايم ب كل في ت

مهرت المعنويية غيير االيجابيية لمعلمية يي ا المتغيير فيي كيل مين ليبييا  :(X3)متوسط جصٌب بحفرد من بحدخل  -3

دايل  والجزاذر )وغير المعنوية غير ايجابية( فيي العيراق ويي ا يتفيق ميع النمريية االقتصيادية بيأن زييادع متوسي 
 الفييرد تييرد  الييى افييش معييدل االكتفيياء اليي اتي نتيجيية لزيييادع ال لييا علييى السييلع الماتلفيية ومنهييا سييلع الغيي اء 

(، بينما مهر ي ا المتغير بمعنوية ايجابية فيي سيوريا ويي ا مايالف للنمريية االقتصيادية ويي ا يعنيي 2007)البنا، 

ء الي اتي الغي اذي بتوجيه االفيراد نحيو السيلع الكماليية ان ارتفال متوسي  دايل الفيرد ييرد  اليى زييادع نسيبة االكتفيا
 وغيريا على حساا سلع الغ اء وفق قانون سنجلك
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مهرت المعنوية االيجابية لمعلمة ي ا المتغير في كيل مين العيراق وسيورية وغيير  :(X4)بحصادربت بحزرب ٌة  -5

معنوية ايجابية في الجزاذير ويي ا مايالف للنمريية االقتصيادية ويي ا يعنيي ان زييادع الصيادرات تسيايم فيي زييادع 
ع الييواردات معييدل االكتفيياء اليي اتي حيييس تسييايم الصييادرات فييي تييوفير العمييةت الصييعبة التييي تنفييق فييي تييوفير سييل

لةكتفاء ال اتي وفي مجاالت استةمارية تعكس أةريا في زييادع االنتياج وفيي رفيع معيدل االكتفياء الي اتي الغي اذي ، 
كما مهر ي ا المتغير بمعنوية غير ايجابية في ليبيا ويعزى سيبا  لي  اليى أن صينال السياسية الزراعيية فيي ليبييا 

ادع كميية الايزين لتحقييق االكتفياء الي اتي ويي ا يتفيق ميع النمريية يعملون على تقليل الكمييات المصيدرع بهيدف زيي
 االقتصاديةك

مهييرت المعنوييية غييير االيجابييية لمعلميية ييي ا المتغييير لكافيية بلييدان العينيية وييي ا  :(X5)بلسننتٌربدبت بحزرب ٌننة  -4

ي احد الوساذل التيي ييتم اليتفق مع النمرية االقتصادية حيس ان زيادع االستيرادات من السلع الغ اذية والزراعية ي
من اةلها تسريا العميةت الصيعبة اليى الايارج بيدالو مين المسيايمة فيي االسيتةمار وزييادع االنتياج وبالتيالي فيان 

   كزيادع االستيرادات ترد  الى انافاش االنتاج الزراعي وافش معدل االكتفاء ال اتي

 

ية فيي االكتفياء الي اتي الغي اذي فيي بليدان عينية الدراسية نتاذك التحليل الكميي ثةير العواميل االقتصياد :(3الجدول )
 (1980-2010)اةل المدع 

Table (3): Quantitative analysis results of the impact of the economic factors on the 

food self-sufficiency in the countries of the sample in the period (1980-

2010   )ك

 الدول
Countries 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

 نول الدالة
Type of 

Function 

 Iraqالعراق   

0.98 =2R 
360.33  =F 

2.202 =D-W 

i 0.527 0.210 -0.040 0.023 -0.595 -0.0132 -0.008 
لوغارتمية 
 مزدوجة
Double 

logramatic t
* 

22.44 2.63 -1.55 2.781 -30.87 -2.18 -1.77 

 Syriaسوريا  

0.48 =2R 
3.08 =F 

1.830 =D-W 

i 
 

-0.537 0.800 0.465 0.150 -0.254 0.006 -0.056 
نصف 
 لوغارتمية

Semi 

logramatic 
t
* 

-2.18 2.34 1.99 3.01 -1.98 0.18 -1.50 

 Labiaليبيا   

0.95  =2R 
93.18  =F 

D-W=2.157 

i 
 

0.282 0.683 -0.114 -0.018 -0.159 -0.244 -0.033 
لوغارتمية 
 مزدوجة
Double 

logramatic 
t
* 

3.61 2.38 -1.74 -1.86 -2.08 -2.74 -3.17 

 Algeria الجزاذر

0.79  =2R 
17.42  =F 

1.963 =D-W 

i 
 

0.175 0.941 -0.153 0.022 -0.124 -0.151 -0.010 
لوغارتمية 
 مزدوجة
Double 

logramatic 
t
* 

2.88 3.26 -3.54 1.49 -3.00 -4.15 -2.66 

من اعداد الباحس باالعتماد على نتاذك التحليل الكمي للعواميل الميرةرع فيي االكتفياء الي اتي الغي اذي فيي بليدان عينية الدراسية  :المصدر
 (1980-2010)اةل المدع 

 

مهيرت المعنويية غيير االيجابيية لمعلمية يي ا المتغيير فيي كيل مين العيراق وليبييا  :(X6)سع بحصنرف بلججثنً  -6

والجزاذر وي ا يتفق مع النمرية االقتصادية وي ا يعني ان انافاش سعر صرف العملة ييرد  اليى ارتفيال أسيعار 
االكتفياء الي اتي ، وليم السلع المنتجة ويقلل المنافسة في االسواق العالمية مما يقلل الصادرات وبالتالي يرتفع معدل 

تمهر معنوية ي ا المتغير في سوريا حيس ان التغيرات في سعر صيرف اللييرع السيورية ليم تكين  ات تيأةير فعيال 
 على الصادرات والواردات وبالتالي لم يكن له أةر فعال على معدل االكتفاء ال اتيك
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االيجابية لمعلمية يي ا المتغيير فيي بليدان العينية مهرت المعنوية غير  :(X7)بحعجز فً بحمٌزبجٌة بحعامة حلدوحة  -2

عدا سوريا )غير معنوية( وي ا يتفق ومفياييم النمريية االقتصيادية حييس كلميا انافيش العجيز زاد معيدل االكتفياء 
ال اتي ويعود  ل  الى زيادع دعم الدولة لمنتجي االنتاج الزراعي ومنهيا سيلع الغي اء االمير الي   ييرد  اليى زييادع 

وبالتالي زيادع معيدل االكتفياء الي اتي  وليم تمهير معنويية يي ا المتغيير فيي سيوريا بسيبا العجيز اليداذم فيي االنتاج 
 الميزانية ال   جعل ي ا المتغير اليسايم بدور فعال في زيادع معدل االكتفاء ال اتيك

العواميل االقتصيادية فيي الفجيوع الدااليية فيي  ثةيرتم تو يح نتياذك التحلييل الكميي جموذج بحفجوة بحدبخلٌة  –ثاجٌاا 
صييا التقيدير ييي  يبه  أف يلحييس كانيت  (4)وكما في الجدول  (1980-2010)عينة الدراسة اةل المدع بلدان 
القوع التفسيرية للنميا ج  وأع ت كرتمية المزدوجة في ليبيا والجزاذراغوفي العراق وسوريا والل Xـ رتمية لااللوغ

مين  كلكيل مين العيراق وسيوريا وليبييا والجزاذير عليى التيوالي2R (0.53) ،(0.34) ،(0.49) ، (0.86) المقيدرع

التغيييرات  الحاصييلة فييي الفجييوع الداالييية تفسيير بواسيي ة التغيييرات الحاصييلة فييي المتغيييرات المسييتقلة كمييا مهييرت 
  الا ي من اةل ااتبار كةين وعدم وجيود ( وعدم وجود م كلة االرتباFمعنوية المعادالت من اةل ااتيار )

 -المتغيرات المستقلة فكانت كاالتي: أما(، D-Wم كلة االرتبا  ال اتي من اةل ااتبار )

(:مهيرت المعنويية االيجابيية لمعلمية يي ا المتغيير فيي الجزاذير وغيير معنويية ايجابيية فيي X1بحدخل بحقنومً   -1

سوريا وي ا ماالف للنمرية االقتصادية حيس ان زيادع الدال القومي في الجزاذر ليم تسيهم نحيو زييادع الميدارات 
تجياه نحيو زييادع االدايارات ة االقتصادية في الجزاذر ليم تكين باالسالى ان توجهات السيايعود المحلية وسبا  ل  

تغيير مالى تفاقم الفجوع الدااليية عليى الميدى ال وييل ،وليم تمهير معنويية يي ا ال أدىبالحجم الم لوا  االمر ال   
في سوريا بسبا تدني قيم الدال القومي وبالتالي اصبح االداار القومي غير قادر عليى تلبيية مت لبيات االسيتةمار 

كما مهرت العةقة العكسية بيين اليدال القيومي والفجيوع الدااليية فيي  ،لفجوع الداالية الى اتسال ا أدىاالمر ال   
ةر زيادع الدال على الفجوع الداالية اال انيه ليم أ كل من العراق وليبيا وي ا م ابق للنمرية االقتصادية ويو يعكس

ى السيلع والايدمات  وان تياةيره الدال القومي في العراق يتوجه اليى االنفياق علي أنيمهر معنو  ويعود  ل  الى 
وبييالرغم ميين زيييادع الييدال القييومي فييي ليبيييا  اال ان التوجهييات الحكومييية نحييو  كعلييى االسييتةمار  اليبييدو وا ييحاو 

 في تقليل الفجوع الدااليةك الكبير هةرأاالستةمار لم تكن جادع بال كل الكبير ال   مهر 

في العيراق تغير بمعنوية ايجابية في العراق وي ا يعني ما المهرت معلمة ي  -:(X2فجوة بحتجارة بحخارجٌة   -7

ان زيادع فجوع التجارع الاارجية ترد  الى تقليل االداار وبالتالي انافاش االستةمار كما مهرت المعلمية معنويية 
زء ايجابيةفي ليبيا والجزاذر حيس ان زيادع حجم فجيوع التجيارع نتيجية زييادع االسيتيرادات والتيي تعكيس تسيرا جي

التييي تييرد  الييى اتسييال الفجييوع الداالييية ،ولييم تمهيير  راتميين الييدال القييومي للاييارج يييرد  الييى انافيياش االداييا
في سوريا بسبا تدني الصادرات واالستيرادات السيورية اليى المسيتوى الي   جعيل يي ا المتغيير لييس ليه  معنويته

 تاةير كبير في الفجوع الدااليةك

عينية عيدا ليبييا كانيت المهرت معلمة ي ا المتغير معنويية غيير ايجابيية فيي بليدان  -:(X3بلست الك بحم لً    -3

االقتصيادية فيي يي ه البليدان  اتوي ا ماالف للنمرية االقتصادية ويرجع  ل  اليى التوجهيات السياسي ،غير معنوية
ال وييل مرديية اليى الى محاولة التقليل من االسيتهة  بهيدف تحقييق الميدارات والعميل زيادتهيا فيي الميدى  لجأت

 ت ييق الفجوع الدااليةك

مهييرت معلميية ييي ا المتغييير بمعنوييية ايجابييية فييي بلييدان العينيية عييدا  :(X4)متوسننط جصننٌب بحفننرد مننن بحنندخل  -5

الجزاذر مهرت غير معنوية، وي ا يتفق مع النمرية االقتصادية، حيس ان زيادع متوس  نصييا الفيرد تيرد  اليى 
انافاش االداارات مردية اليى اتسيال حجيم الفجيوع الدااليية وعيدم معنويية يي ا المتغيير زيادع االستهة  وبالتالي 

في الجزاذر فسبا  ل  يو ةبوت متوسي  دايل الفيرد لفتيرع  ويلية وبالتيالي ليم يمهير تيأةيره المعنيو  فيي الفجيوع 
 الدااليةك

ة ايجابيية فيي بليدان العينية )عيدا مهيرت معلمية يي ا المتغيير بمعنويي :(X5بحمٌزبجٌة بحعامنة حلدوحنة   فًبحعجز  -4

سوريا بمعنوية غير ايجابية( وي ا يتفق ميع النمريية االقتصيادية حييس ان تزاييد حجيم العجيز فيي الميزانيية نتيجية 
زيادع االنفاق الحكومي يرد  الى انافاش االداارات وبالتالي الى اتسال حجم الفجيوع الدااليية عيدا سيوريا حييس 

يزانييية يسييايم بزيييادع االداييارات وبالتييالي انافيياش حجييم الفجييوع الدااليييةك ممييا سييبق انافياش حييدع العجييز فييي الم
 :نستنتك ما يأتي
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نتاذك التحليل الكمي ثةر العوامل االقتصادية في الفجوع الداالية في بلدان عينة الدراسة ايةل الميدع  :(4الجدول )
(2010-1980) 

Table (4): Quantitative analysis results of the impact of the economic factors on the 

internal gap in the countries of the sample in the period (1980-2010).   

 الدول
Countries 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 
 نول الدالة
Type of 

Function 

 Iraqالعراق    

0.53 =2R 

7.81  =F 
1.901 =D-W 

i 

 
-0.325 -0.047 -0.308 1.275 0.117 

نصف 
 لوغارتمية

Semi 

logramatic 
t
* 

-1.08 -2.19 -1.84 3.45 3.06 

 Syriaسوريا      

0.34 =2R 

4.21 =F 
1.416 =D-W 

i 

 
0.094 0.064 -1.551 1.474 -0.152 

نصف 
 لوغارتمية

Semi 

logramatic 
t
* 

0.15 1.66 -2.17 2.65 -2.08 

 labiaليبيا  

0.49  =2R 

6.79  =F 
2.148 =D-W 

i 

 
-0.364 0.150 -1.006 2.021 0.185 

لوغارتمية 
 مزدوجة
Double 

logramatic 
t
* 

-0.51 2.85 -1.65 2.67 1.73 

 Algeria الجزاذر

0.86  =2R 

18.58  =F 
2.321 =D-W 

i 

 
2.154 0.142 -4.525 1.714 0.226 

لوغارتمية 
 مزدوجة
Double 

logramatic 
t
* 

1.92 2.40 -5.95 1.51 2.37 

من اعداد الباحس باالعتماد على نتاذك التحليل الكمي للعوامل المرةرع في الفجوع الداالية في بلدان عينة الدراسة اةل المدع  :المصدر
 ك(2010-1980)

 

عكست مر رات االمكانية والتأييل ماتملكه بلدان العينة مين ميوارد ماديية و بيعيية و اقيات ب يرية وابيرات  -1

 كي السير في مسار وفق ستراتيجية التنمية المستقلة وتحقيقهاوامكانات ومريةت تمكنها ف

ميين مر ييرات االسييتقةل ، )أ( فعلييى صييعيد الفجييوع الداالييية سسييت اعت ليبيييا ةييم الجزاذيير ميين تغ ييية مت لبييات  -2

االستةمار متجهة نحو االستقةلية بينما ال ييزال العيراق وسيوريا فيي حالية التبعيية لعيدم سيفياء المت لبيات ايةل 
فترع البحيسك )ا( أميا بالنسيبة للفجيوع الاارجيية فكيان لةنك ياف التجيار  )االنفتياح االقتصياد ( تيأةير سيلبي 
على ليبيا والجزاذر والعراق، وتأةير ايجابي في سوريا للسياسة االقتصادية المتبعة، كما لم تسيت ع الصيادرات 

راو ايجابييياو فييي سييوريا نحييو االنتقالييية الييى ميين تغ ييية الييواردات فييي العييراق وليبيييا والجزاذيير بينمييا كييان ت ييو
االستقةلية ، كما عكيس التركيز الجغرافيي التبعيية لبليدان العينية عيدا سيوريا نحيو االسيتقةلية بتعيدد العةقيات، 
بينما في التركز السلعي الزال العراق وليبيا في حالة التبعية بينما الجزاذير نحيو االسيتقةلية وسيوريا فيي حالية 

بالتنول السلعيك )ج( حققت ليبيا تقدماو في حالة الدين الاارجي بسبا االستقرار االقتصياد  وحققيت  االستقةل
االستقةلية بينما سيوريا والجزاذير فانهيا متجهية نحيو تحقييق االسيتقةلية أميا العيراق فانيه فيي حالية تبعيية لعيدم 

ي حالية التبعيية اليفياء احتياجاتهيا مين الايارج االستقرار االقتصاد ك )ء( االكتفاء ال اتي الزالت بلدان العينة في
 النافاش انتاجها الغ اذي بينما سوريا حققت ت وراو في االنتاج الغ اذي ويي في المرحلة االنتقاليةك

وعلى مستوى التحليل الكمي فان المتغيرات تتباين في تأةيريا على مر ير  االكتفياء الي اتي والفجيوع الدااليية  -3

 يعود الى واقع مروف بلدان العينةكوان ي ا التباين 

 :وعليه نوصي بما يأتي

ان االستغةل االمةل وتهيذة واعداد وتوميف الموارد المتوافرع ب يكل صيحيح مين  يأنه ان يسيايم فيي تحقييق  -1

 التنمية المستقلةك
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 المجتمعكستبال سياسة اقتصادية ر يدع من  أنها ان تومف االنفتاح االقتصاد  لادمة ومصلحة  -7

محاولة ت وير وتنويع االنتاج السيلعي الزراعيي والصيناعي وتحقييق االكتفياء الي اتي واالمين الغي اذي وتحقييق  -3

فاذش للتصدير لتغ ية الواردات وك ل  التركيز على انتاج السلع الصناعية وتقليل استيرادات سلع االسيتهة  
 وزيادع سلع االنتاج الرأسماليةك

ع كفاءع وقدرات و اقات وابرات القوى العاملة لترد  دوريا الفاعل في عملية التنمية العمل على زياد -5

 االقتصادية على اعتبار ان االنسان يو الغاية ويو الوسيلة في آن واحدك
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ABSTRACT 

The aim of this study is measuring the range of achievement of indevelopment 

development in the countries of sample by using the mathematical method and 

measuring the factors which effect on indicators of independent  development by using 

the econometrica method in analysis , Independent development is considered the 

alternative distinguished style with balanced strategy with independence in identifying 

the needs and capabilities. It is a comprehensive, balanced and conscious with its 

trends, objectives and its relations with other countries. The countries of the sample 

(Iraq, Syria, Libya and Algeria) adopted this style to overcome their economic and 

social crises , to improve their conditions , to get rid of underdevelopment, dependency 

and to build and develop their societies. which become an important and critical issue 

now and in future. The research has concluded that the countries of the sample have 

capabilities and qualifications that enable them to achieve this independent 

development on one hand and that achieving this development varied amongst those 

countries on the other. We see that Syria is in the independence stage and this stage 

enables it from accomplishing its goals and providing its requirements to a large 

degree. For Algeria, it is currently in the transitional stage a way to accomplish 

independency. While Iraq and Libya now are in the stage of dependency in depending 

greatly on other countries in order to provide their goods and services. The research 

also reached several conclusions and recommendations. 

Keywords: Chosen countries, independent development. 

Received: 25/3/2012, Accepted: 17/12/2012.         

 المصادر

 ك315، التقرير االقتصاد  العربي الموحد، دار الفجر، أبو مبي،ص(2010)جامعة الدول العربية 

اقتصيياديات التبعييية دراسيية مقارنيية القتصيياديات عربييية ، منموميية (2004)الافيياجي، احمييد جاسييم محمييد عبيياس 
 ك45ماتارع، رسالة ماجستير، كلية االدارع واالقتصاد، جامعة بغداد، ص

، تجربية التنميية االقتصيادية مين من ليق االسيتقةل والتبعيية فيي المملكية العربيية (1989)اواجيكية، محمد ي يام 
 ك491- 452، صالسعودية، مركز دراسات الوحدع العربية، بيروت

mailto:51956@yahoo.com


 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7112( 1( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (1)   7112 

 

47 

، نحو تنميية عربيية مسيتقلة فيي ميل االعتمياد الجمياعي عليى الي ات، رسيالة (1993)الريمي، مهد  صالح دوا  
 ك145 - 111ماجستير، كلية االدارع واالقتصاد ، جامعة بغداد، ص

 ك73، حول الديون واالستقةل، مكتبة مدبولي، القايرع ، ص (1986)زكي، رمز  

، االنعكاسات الجغرافيية السياسيية لم يكلة التبعيية االقتصيادية عليى االمين (2007)صادق سيان ، سيروان عارا 

االقليمييي لييدول مجلييس التعيياون لييدول الاليييك العربييية ، رسييالة ماجسييتير، كلييية تربييية جغرافييية، جامعيية 
 ك64،  12، 15الموصل، ص 

راعييي علييى نمييو الق ييال الزراعييي فييي ، دراسيية اقتصييادية لبيييان أةيير االسييتةمار الز(2005)عبييد القييادر، اسييوان 
 ك34، رسالة ماجستير، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل، ص(1980-2000)العراق للمدع 

- 35، قياس التبعية في اليو ن العربيي، مركيز دراسيات الوحيدع العربيية، بييروت،ص(1989)العيسو ، ابراييم 
 ك171

 ، تنمية مصادر الدال في االقتصاد الليبي وتنويعها، ال راكة مع الق يال الاياص، (2004)الفارسي، عيسى حمد 
 ك31- 79(: 1، )15مجلة البحوس االقتصادية، 

، التنمييية المسييتقلة المت لبييات واالسييتراتيجيات والنتيياذك )دراسيية مقارنيية فييي أق ييار (1999)فييتح هللا، سييعد حسييين 
 ك112،  49-41الوحدع العربية، بيروت، ص ماتلفة(، ال بعة الةانية، مركز دراسات 

، اتجاييات ت يور التجيارع الاارجيية للجزاذير وأةرييا فيي النميو االقتصياد  للميدع (1999)فركاجي، سوعيد علي 
 ك23- 21، رسالة ماجستير، كلية االدارع واالقتصاد، جامعة الموصل، ص (1994-1970)

 ك49(:350)، 27ة المستقبل العربي، مجل، مستقبل التنمية، (2004)النجفي، سالم توفيق 

حاليية التنمييية  :، العييالم العربييي عنييد بداييية القييرن(2002)الهنيياذي، عبييد المليي  بيين عبييد هللا ومكييي الحيياج عربييي 
 ك43(: 89، )24مجلة االدار ،  وتحديات العولمة،

Irma, A. and C. Morris, (1967), Politics and Economic Development A Qantitative 

Approach , Baltimor, Mad, Johns Hopkins University.p:17 ,165. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 7112( 1( العدد )54المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (54)    No. (1)   7112 

 

48 

 


