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 صخلمال

ل الفترة بي خال إلى قياس العالقة بين االنفتاح التجاري والتدهور البيئي في االقتصاد اللي الدراسة فت هذههد
اختبار ل تحقيق هذا الهدف تم استخدام أسلوب تحليل االرتباط، واختبار التكامل المشترك، و ، ومن أج1962-2017

 .السببية طويلة المدى
شر لثالثة ومؤ اري اليها إلى وجود عالقة ارتباط طردية بين مؤشرات االنفتاح التجأشارت النتائج التي تم التوصل إ

 إلى وجود لمشتركالتدهور البيئي، كانت أقوي بالنسبة لمؤشر اختراق الواردات، وقد أشارت نتائج اختبار التكامل ا
 عليسببية ختبار الوأكدت نتائج ا، اح التجاري ومؤشر التدهور البيئيطويلة المدى بين مؤشرات االنفت توازنيةعالقة 

لتدهور تغير اوجود عالقة سببية طويلة المدى في اتجاه واحد تسري من متغيرات االنفتاح التجاري الثالثة إلى م
ة من البيئي، وعالقة سببية طويلة المدى في اتجاه واحد تسري من كل من مؤشر حصة الصادرات ومؤشر الحص

 دات.التجارة إلى مؤشر اختراق الوار 

  رة.ة من التجات، الحصاالنفتاح التجاري، التدهور البيئي، االقتصاد الليبي، حصة الصادرات، اختراق الواردا الكلمات الدالة:
Trade openness and environmental degradation 

Empirical evidence from Libya 
 

Hussen Faraj Alhwij 
Faculty of Economics and Commerce - Elmergib University  

Abstract 
The aim of this study is to examine the relationship between trade openness and environmental 

degradation in the Libyan economy during the period 1962-2017. In order to achieve the study 

objective, correlation analysis, Bayer-Hanck Test for Cointegration, and TY Long-run causality test 

were used. The basic findings of the study indicated that there is a positive correlation between the 

three trade openness indicators and the environmental degradation index, which was stronger for 

the import penetration index. Moreover, the cointegration test results supported the existence of a 

long-run equilibrium relationship between the trade openness indicators and the environmental 

deterioration index. In addition, a long run unidirectional causal relationship runs from the three 

trade openness variables "separately and jointly" to the environmental degradation variable was 

detected. Furthermore, a long run unidirectional causal relationship runs from both the export share 

index and the trade share index to the import penetration index was captured. 
 

Keywords: trade openness, environmental degradation, Libyan economy, export share, import 

penetration, trade share. 
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 المقدمة .1
 outward-orientedوالسياسات التجارية الموجهة للخارج  trade opennessيعد االنفتاح التجاري 

trade policies  من العوامل  التلت اسلاعد عللر اسلعيال معلدالت القملو اال تتلا يآل واملع ا  لار التلت
اتعكهلللا التجلللارة الىلللعة عللللر القملللو اال تتلللا ي ملللن ألللا   قلللوات متعلللد ةآل ملللن   مهلللا ن للل  الت قولوجيلللا 

technology transmissionن الدراسلات التجعيييلة آل و د ال  الدمي   لال الىةي لة ملن ألا  العد لد مل
 نظللع ملل ا   (التللت اقاولللن ع قللات ورللاالت  راسللية مللن الللدو  المت دمللة والللدو  القاميللة علللر رللد سللوا  

Edwards, 1992; Harrison, 1996; Frankel & Romer, 1999; Chengang Wang, 
2003; Yeboah et al., 2012; Idris et al., 2016; Mangir et al., 2017.) 

 آل غللللل الدراسلللات التجعيييلللة السلللا  ة المتعل لللة  المقلللااال التلللت اتعالللل عللللر االنفتلللاح التجلللاري رغللل     
واابللاس سياسللات اجاريللة مقفتىللة علللر الخللارج  للد ركللمت علللر الجانللل المللا ي المتعللل   تسللعيال معللدالت 

ليلة نمو الدأ  الوطقت للدو  الداألة الت مقظوملة التجلارة الىلعةآل ا لد  رلدت  راسلات  ألع  عللر    عم
 environmentalاالنفتللللاح التجلللللاري نفسلللللها مللللن المميلللللن    ا لللللو  سلللليبا  الللللت التلللللد ور الي  للللت 

degradation آل وذلك من أا  إسهام  ال العملية ات زيا ة انبعا ات الغازات الدا  ةgreenhouse 
gases  2آل ومن   مها غاز  لانت  رسل د ال عنلوcarbon dioxide CO آل ويعيلع علن عا لة االنفتلاح

 pollution haven hypothesesالتجاري  التد ور الي  ت من أا  ما يععف  فعضية ماذ التلوث 
PHH (Lin,2017)  آل واجدر اإلشارة  قلا إللر    ا  لار الي  يلة لانفتلاح التجلاري ا لا  اختللً جو عيلا

 Less  نملوا   اأتاف طييعة الدو    د الدراسةآل ر ل  ايل ع العد لد ملن الدراسلات إللر    اللدو  ا  ل
developed countries LDCs  اعانت من  ال المييلة  يي   ريعآل ويعو  ذلك  ىسل ما  شار له

Lin (2017)    إللر اعتما  لا عللر معلا  ع    يلة متسلا لةآل وعلدم ايق هلا لتيلعيعات ولارمة  ختلو
 المىااظة علر الي  ة.

درجة كي عةآل ر    لغن  رجلة اإلنفتلاح يعد اال تتا  الل يت من اال تتا ات المقفتىة علر الخارج  
معللدالت للل  اللقخف   GDPالتجللاري م اسللة   قسللبة إجمللالت التجللارة الخارجيللة للقللاال المىلللت االجمللالت 

% أللا  نفللف الفتللعةآل وللل  اللقخف  أللا  40آل  متوسللق  للدرل 2017–1962% أللا  الفتللعة 12عللن 
ة ا هللا  ر للع ملل ا  لانفتللاح التجللاري و للت الفتللعة التللت وللارت التوجهللات المعلقلل - 2017-2002الفتللعة 

 2017%آل ونلغلن سلقة 81%آل ونلغن ات المتوسق أا  الك الفتلعة ملا نسليته 52عن  -علر الخارج
آل %آل واعد ل ييا من نارية  أع  من الدو  التت اعتملد  يلي  كي لع عللر التجلارة الخارجيلة94ما نسيته 
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% مللن اجمللالت القللاال المىلللت 66.9يته مللا نسلل 2017-1962التللت شلليلن اللت المتوسللق أللا  الفتللعة 
GDP آل ويعتمد  لاا ال الاس  يلدة عللر اللقفقآل ر ل  شليلن التلا رات القفايلة الت المتوسلق ملا نسليته

% ملللن اجملللالت التلللا رات الل ييلللة ألللا  نفلللف الفتلللعة مالهيلللصة العاملللة للمعلوملللات واالاتلللاالت 96.32
آل 2014آل 2012آل 2010آل 2008آل 2006 ؛ 2005)الهيصة العامة للمعلومات واالاتلاالت ( ؛ 2005)

([آل ولهلاا ال   اللقمق الىلالت 2020( ؛ وزارة التخايق )2010( ؛ الهيصة الوطقية للبى  العلمت )2017
لإلنتللاج والتللا رات اللت اال تتللا  الل يللت  للعابق ك  للعا   للالمور  القفاللت الللاي  تسلل   يونلله مللن المتللا ر 

آل ا مع الاي يعقت    االنفتاح التجاري ات ل ييا  د 2COا ساسية النبعا ات غاز  انت  رس د ال عنو  
 . ي  التقمية المستدامة ات اليا ياعح  يي   و  آأع  ع  التىديات الي  ية التت اهد  مست

وا  للللار التللللت  تعكهللللا االنفتللللاح التجللللاري علللللر الي  للللة  PHH للللد كانللللن ال عللللية المتعل للللة  فعضللللية ل
الدو   ويمين ا سي   ال الدراسات إلر  ا ة  نواسآل  تعل  ا و   آلعا  للعد د من الدراسات السا  ةموضو 

المت دمللةآل ويتعللل  ا أللع  ىالللة الللدو  القاميللةآل وي للوم ال اللل  علللر ع قللات اقاولللن رللاالت  راسللية مللن 
 الدو  المت دمة والدو  القامية. 

 cross-countryدو  اقوعن الدراسات المتعل ة  الدو  المت دمة   ن الك التت اقاولن ع قات من ال

studies  آل والك التت اقاولن راالت اع يلة ملن اللدوcountry-specific studies آل وملن الدراسلات
الت  راسلتهما التلت شلملن   Ho & Iyke (2019)التلت اقاوللن ع قلات ملن اللدو  المت دملة ملا  لام  له 

آل وذلك Central and Eastern European (CEE) countries ولة من شعق ووسق  ورونا   17
آل و للد اوولللن  للال 2CO هللدف ايللار   للع االنفتللاح التجللاري علللر انبعا للات غللاز  للانت  رسلل د ال عنللو  

الدراسلللة إللللر    منشلللع االنفتلللاح التجلللاري  لللعابق  عا لللة عيسلللية ملللال منشلللع التللللوث الي  لللت الللت الملللد  
لةيلللار االنفتلللاح الاويللل آل  ملللا الللت الملللد  ال تللل ع اللل   القتيجلللة اختللللً  لللاأتاف المنشلللع المسلللتخدم 

ييل ع لعلدم وجلو  عا لة  ل ن االنفتلاح التجلاري  composite trade share  منشلع  التجلاريآل العغ  
لوجللو  عا للة موجبللة   قهمللاآل ومللن الدراسللات  simple trade shareوالتلللوث الي  للتآل ييلل ع منشللع 

  Chintrakarn & Millimet (2006)ال اعيلة التلت اقاوللن رلاالت اع يلة للدو  مت دملة ملا  لام  له 
اللت  راسلللتهما التلللت  لللدان لةيللار   لللع التجلللارة الداأليلللة  للل ن الواليللات ا معيييلللة عللللر معلللدالت التللللوث 
الي  تآل وذلك  استخدام مجموعة من منشعات التلوث الي  تآل والتت اووللن إللر وجلو    لع    لت سلليت 

الي  لتآل والت  راسلة علن التل ن للتجارةآل وذلك ات معظ  الم ا يف التت استخدمن لتم     رجة التلوث 
إللر وجلو    لع موجلل ومعقلوي إرتلا يا    Sulaiman & Abdul-Rahim (2017)اوول  كل  ملن
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الت  راسلة  ألع  علن التل ن إللر   Lin (2017)التجاري علر  رجة التلوث الي  تآل واوو   لانفتاح
آل و لد اسلتخدمن air quality   االنفتاح التجاري يمارر   عا  ضارا  علر  ع  منشعات جلو ة الهلوا  
آل و لانت  رسل د الق تلعوج ن 2SOالدراسة عدة منشعات للتلوث الهوا ت مقها معكلل  لانت  رسل د ال يعيلن 

2NO آل ومنشللع اعك للم الجسلليمات التلللبة اللت الهللوا آل ومللن الدراسللات المهمللة التللت  جعيللن اللت الي  للة
الأتبلار ملد  انابلاق اعضلية  الت  راسلته  التلت  لدان  Fang et al. (2020)التل قية ملا  لام  له 

ات مجموعة من المد  الت قية  Environmental Kuznets Curve EKCمقىقر كوزنتف الي  ت 
 trade share استخدام مجموعة من منشعات االنفتاح التجلاري ام للن الت منشلع الىتلة ملن التجلارة 

آل واستخدام export shareومنشع رتة التا رات  import penetrationومنشع اأتعاق الوار ات 
للداللللة علللر  رجللة التلللوث  wastewaterوميللال التللعف التللىت  2SOمنشللع  للانت ارسلل د ال يعيللن 

الت الملد  ا ر لع انفتارلا  اجاريلا آل ووجلدت  EKCالي  تآل و د اوولن  ال الدراسة إلر اناباق اعضية 
ا  لالتلوث الي  لت عيسليةآل وملن    التا رات اعابق إيجا يلا  ملال التللوثآل  ملا اللوار ات ا لد كانلن عا تهل

الت  راسلته  التلت  لدان لةيلار   لع القملو   Nasir  et al. (2021) لال الدراسلات  يعلا  ملا  لام  له 
آل واسللتهاا الاا للةآل واىعيللع التجللارة عللللر financial development اال تتللا ي والتقميللة الماليللة

اوولللن إلللر وجللو    للع موجللل لانفتللاح  اللت اسللتعالياآل والتللت 2COانبعا للات غللاز  للانت  رسلل د ال عنللو  
 التجاري علر انبعا ات  اا الغاز.

الدراسلات التلت اقاوللن رالللة اللدو  القاميلة ك  لعةآل مقهللا اللك التلت اقاوللن ع قللات ملن اللدو  القاميللةآل 
ومقها الك التت اقاولن راالت اع ية من  ال الدو آل ومن الدراسات الم اعية التلت اقاوللن ع قلات ملن 

ات  راسته التلت  لدان لةيلار العا لة  ل ن التجلارة والي  لة  لت   Keho (2016)لقامية ما  ام  هالدو  ا
 Economic Community of West African و  المجموعلة اال تتلا ية للدو  غلعر إاعيةيلا 

States ECOWAS  آل والتت اوولن إلر    التجلارة اسليل الد ورا     يلا  الت الهلوا  الجلوي الت  عل
 Sun etآل   قما ات ام  مال اىس ن اليعوط الي  ية ات  و   أع آل ومن ذلك  يعا  ما  ام  ه  ال الدو 

 al. (2019)  الت  راسلته  التللت  لدان لةيلار العا للة التفاعليلة  ل ن االنفتللاح التجلاري والتللوث الي  للت
عدالت عالية  ولة من الدو  التت اقتل م 49وذلك ات  2COمم ا   انبعا ات غاز  انت  رس د ال عنو  

 high-emission countries in Belt and Roadمن التلوث ضمن مجموعة  و  الىمام والاعي  

regions آل والتلللت اووللللن إللللر نتلللا ل مختلفلللة  لللاأتاف اللللدو آل ر للل  كانلللن عا لللة االنفتلللاح التجلللاري
دان  للالتلوث الي  للت موجبللة اللت  علل  الللدو  وكانللن سللالبة اللت  ععللها ا أللعآل واللت  راسللة  أللع   لل
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لةيار   ع الدأ  الوطقت للفع آل واالنفتلاح التجلاريآل و رجلة التىعلعآل واسلتهاا الاا لة عللر انبعا لات 
 South Asianالللت  و  را الللة جقلللور اسللليا للتعلللاو  اال ليملللت  2COغلللاز  لللانت  رسللل د ال عنلللو  

Association for Regional Cooperation (SAARC) آل اوول  كل  ملنAfridi et al. 

ات  ال الدو آل ووجدت الدراسة   عا  سللييا  لانفتلاح  EKCوجو   ل   علر اى   اعضية  إلر (2019)
آل و لد اسسلعت  لال القتيجلة الت ضلو  اللدور اللاي 2COالتجاري علر انبعا ات غاز  انت  رس د ال عنو  

 clean productionيمين    ييو   د لعبه االنفتاح التجاري ات جار الت قولوجيا اإلنتاجية القظيفة 

technologies . لهال الدو 
 & Oktaviliaمللن الدراسللات ال اعيللة التللت اقاولللن رللاالت اع يللة مللن الللدو  القاميللة مللا  للام  لله 

Firmansyah (2016)  اللت  راسللتهما التللت  للدان لةيللار   للع االنفتللاح التجللاري علللر الجللو ة الي  يللة
اللت اندونيسللياآل والتللت  EKCعضللية آل ومللد  انابللاق ا2COمم لللة  انبعا للات غللاز  للانت  رسلل د ال عنللو  

 Gasimliيجا يا  علر  رجة التلوث الي  تآل و د اوول  إاوولن إلر    االنفتاح التجاري يمارر   عا  

et al. (2019)  لقفف القتيجة ات  راسته  عن س عيان اآل التت   يتن    االنفتاح التجاري مسنو  عن
الت ذللك اليللدآل واوول   2COغلاز  لانت  رسل د ال عنلو  اد ور الي  ةآل و نه يعمل  عللر زيلا ة انبعا لات 

Pata (2019)  ات  راسته التت  دان لةيار   ع االنفتاح التجاري علر التلوث الي  ت مم ا   انبعا ات
آل و     للع االنفتللاح التجللاري علللر EKCاللت اعكيللا إلللر اى لل  اعضللية  2COغللاز  للانت  رسلل د ال عنللو  

الت  Udeagha & Ngepah (2019) موجللآل واوول  2CO  انبعا لات غلاز  لانت ارسل د ال عنلو 
 راسة عن جقور إاعيةيا  لدان لةيلار   لع االنفتلاح التجلاري عللر الجلو ة الي  يلة إللر وجلو    لع سلليت 

ات المد  الاوي آل ووجو    لع إيجلا ت  2COلانفتاح التجاري علر انبعا ات غاز  انت  رس د ال عنو  
سلللة  ألللع  علللن ال لللارة اإلاعيةيلللة  لللدان لةيلللار العا لللة  للل ن القملللو عليللله الللت الملللد  ال تللل عآل والللت  را

 Ajayi & Ogunrinola (2020)اال تتا ي واالنفتاح التجاري والتد ور الي  لت الت نيج عيلا اوول  
 إلر    االنفتاح التجاري يسه  ات زيا ة التد ور الي  ت.

  عية العا ة   ن االنفتلاح  ن الدو  الععنية  ت ا أع  كانن موضوعا  لبعص الدراسات التت اعل
الت  راسلته  التلت   Zamil et al. (2019)آل وملن ذللك ملا  لام  له كل  ملنالتجلاري والقملو اال تتلا ي

 دان لةيار   ع االنفتاح التجاري علر التلوث الي  ت ات سلاقة عما آل والتت اوولن إلر وجلو    لع 
الللللللت ذللللللللك اليللللللللدآل  2COال عنلللللللو  موجلللللللل لانفتلللللللاح التجلللللللاري عللللللللر انبعا لللللللات غلللللللاز  لللللللانت  رسللللللل د 

 asymmetric effectsات إطار ايار ا  لار غ لع المتما للة   Mahmood et al. (2019)واوو 
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لانفتاح التجاري علر التلوث الي  ت ات اونف إلر      لع زيلا ة االنفتلاح التجلاري عللر انبعا لات غلاز 
ا د كا  غ لع معقلوي إرتلا يا آل والت  موجلآل  ما ا  ع القاج  عن اخفيعه 2CO انت  رس د ال عنو  

إللر    االنفتلاح التجلاري  Ahmed et al. (2020)اوول   الععنيلة متلعجمهوريبة  سة  أع  عنا ر 
 .2COال  ن ع ات انبعا ات غاز  انت  رس د ال عنو  

من نارية  أع  اقاولن  ع  الدراسات راالت مختلاة من الدو  المت دملة والقاميلةآل وملن ذللك ملا 
 وللة ملن اللدو  معافعلةآل ومتوسلاةآل  105ات  راسته  التلت شلملن   Shahbaz et al. (2017)ه ام  

آل  هللدف است يللاف العا للة  لل ن high, middle and low income countriesوعاليللة الللدأ  
االنفتاح التجاري والتلوث الي  تآل مال ا أا ات االعتبار القمو اال تتا ي كمتغ ع ضا ق لهال العا ةآل 

تللت اوولللن إلللر وجللو  عا للة سللييية اتجلله مللن االنفتللاح التجللاري إلللر التلللوث الي  للتآل و  للع موجللل وال
 Ponce & Alvaradoآل واوول  2COلانفتلاح التجلاري عللر انبعا لات غلاز  لانت  رسل د ال عنلو  

 وللللة إللللر وجلللو  عا لللة سلللييية الللت ااجلللا  ن  للل ن  100الللت  راسلللة  ألللع  اقاوللللن ع قلللة ملللن  (2019)
لتجلللاري ومعلللد  التللللوث الي  لللتآل ووجلللدت الدراسلللة   لللعا  موجبلللا  لانفتلللاح التجلللاري عللللر الي  لللةآل االنفتلللاح ا
 وللة إللر    االنفتلاح  52الت ذات السلياق والت  راسلة شلملن    Essandoh et al. (2020)واوول 

اللللت الللللدو   2COالتجللللاري  للللعابق  عا للللة عيسللللية مللللال معللللدالت انبعا للللات غللللاز  للللانت  رسلللل د ال عنللللو  
ةآل   قمللا  للعابق االسللت مار ا جقيللت  عا للة موجبللة مللال انبعا للات  للاا الغللاز اللت الللدو  القاميللةآل المت دملل

واسعت الدراسة  ال القتيجة ات ضو  التما د ال ي ع ات رج  التجلارة واالسلت مارآل ا ملع اللاي     إللر 
دو  القاميلةآل للل high emission-intensive production unitsن   وردات اإلنتاج الملو ة للي  ة 

  ما العا ة المباشعة للتجارة  التلوث ا د كانن غ ع معقوية ارتا يا .
للر ع تعح مما سي     العا ة   ن االنفتاح التجاري والتلوث الي  ت ل  اىس   عدآل و نها  د اعتملد 

ا    آل ونهااعوام  اختلً  اأتاف الدو آل والسياسات المتبعة لت ق ن عمليات االنفتاح التجاري وإ اراها
إضااة  ل   اجعييت جد د لهال ال عية ات    ة جد دة  و ملن ا  ميلة  ميلا آل وأاولة الت راللة ل ييلا 

  لتآل التت اعتمد علر ال ااس القفات الاي  تس    دراه العالية علر إنتاج معدالت كي لعة ملن التللوث الي
  الل يلتآل ن  يل  الت راللة اال تتلاوييمن اإلسهام الع يف لهاا البى  ات     اا الموضوس ل   لدرر مل

ر والتلد و  trade openness جملاال  إللر ايلار العا لة  ل ن االنفتلاح التجلاري إولهاا  هدف  اا البىل  
 ات ل ييا. environmental degradation الي  ت
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 البيانات والمتغيرات  .2

 آل ويستخدم المتغ عات ا اية 2017-1962يغات  اا البى  الفتعة 
 ر التابعالمتغي. 1.2

 للال  لو طللن  emissions 2CO تم ل   للاا المتغ للع اللت كميللة انبعا للات غللاز  للانت  رسلل د ال عنللو  
متلللعيآل و لللد اللل  الىتلللو  عللللر الييانلللات الخاولللة  هلللاا المتغ لللع ملللن  اعلللدة الييانلللات االرتلللا ية لليقلللك 

 لتم  له. ENVDآل واستخدم العمم World Bankالدولت 
 المتغير المستقل. 2.2

آل اللاي اسلتد  عليله   ا لة منشلعاتآل trade opennessالمتغ لع الت االنفتلاح التجلاري   تم ل   لاا
القاج  عن  سمة إجمالت التا رات عللر القلاال المىللت  export share ت منشع رتة التا رات 

القاج  عن  سمة إجملالت اللوار ات  import penetrationآل ومنشع اأتعاق الوار ات GDPاالجمالت 
القلاج  علن  سلمة إجملالت  trade shareالمىللت االجملالتآل ومنشلع الىتلة ملن التجلارة عللر القلاال 

التجللارة الخارجيللة علللر القللاال المىلللت االجمللالتآل و للد اسللتخدم البىلل  اللت ارتسللار منشللعات االنفتللاح 
التجللاري الةللي  الىةيةيللة للتللا رات والللوار ات والتجللارة الخارجيللةآل التللت الل  ارتسللا ها عللن طعيلل  ا ر للام 

 importآل وا ر للام الةياسللية  سللعار الللوار ات export price indexالةياسللية  سللعار التللا رات 
price index  آل كملللا اسلللتخدم الةلللي  الىةيةيلللة للقلللاال المىللللت االجملللالت 2003 صسلللعار سلللقةGDP 

ة آل والل  الىتللو  علللر الةللي  الجاريللة للتللا رات والللوار ات والتجللارة الخارجيللة للفتللع 2003 صسللعار سللقة 
التجلارة الخارجيلة التلا رة علن الهيلصة الوطقيلة للتو  ل   إلرتا اتمن السلسلة الممقية  1962-2003

رتلا ات التجلارة ملن نيلعة إ 2017-2004خاولة  لالفتعة والمعلوماتآل وا  الىتلو  عللر الييانلات ال
عار التلا رات الخارجية التا رة عن الهيصة العامة للمعلوماتآل وا  الىتو  علر ا ر لام الةياسلية  سل

آل وال  International Monetary Fund IMFواللوار ات ملن  اعلدة  يانلات ولقدوق الق لد اللدولت 
ملللن نيلللعة الييانلللات  2006-1962الىتللو  عللللر الييانلللات الخاولللة  القلللاال المىللللت االجملللالت للفتلللعة 

ىتلللو  عللللر اال تتلللا ية واالجتماميلللة التلللا رة علللن معكلللم  ىلللوث العللللوم اال تتلللا ية  قغلللازيآل واللل  ال
لهللاا المتغ للع مللن  اعللدة الييانللات االرتللا ية لللإل ارة العاملللة  2017-2007الييانللات الخاوللة  للالفتعة 

للىسللا ات ال وميللة  للوزارة التخالليقآل و للد رمللم لمنشللعات رتللة التللا راتآل واأتللعاق الللوار اتآل والىتللة 
لبىل  للتليغة ال  اىويل  متغ لعات ا عللر التلوالت. RTSHآل وRMPNآل وRXSHمن التجلارة  لالعموز 

آل وذللللك للت ل للل  ملللن رلللدة الت لبلللات الللت الييانلللاتآل والىتلللو  عللللر logarithmic formاللوغاريتميلللة 
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 ا د عات م يولة.

   األسلوب القياسي. 3

 اعتمد البى  ات اى     داه علر  ا ة  سال ل اياسية يمين ووفها ات ا ات
 تحليل االرتباط بين متغيرات البحث. 1.3

اىل   االراباط   ن متغ عات البى  ات  معينآل  تعلل  ا و   الىتلو  عللر ا لعة  الهدف من  تم  
( الل   االرابللاط يىللد  1989ميد يللة عللن  للوة وااجللال العا للة  لل ن متغ للعات البىلل آل ا مللا ييلل ع شللييج  )

مللد  جللو ة ووللً "ام  لل " العا للة  لل ن المتغ للعات موضللال اال تمللامآل ويتم لل  ا مللع ال للانت اللت اىسللف 
آل الت القملاذج التلت سل ت  independent variablesارابلاط  لوي  ل ن المتغ لعات المسلت لة  ملد  وجلو 

ا للد ع ا اللت  للاا البىلل آل ا مللع الللاي  للد  للن ي اللت رالللة وجللو   للال الظللا عة إلللر مواجهللة ا للار ميلليلة 
بلاط آل التت  د  قتل عقها استىالة ا لد ع  لال القملاذج إذا كلا  االراmulticollinearityالتعد  الخات 

نتيجللة  Tآل  و انخفللاق ايمللة ارتللا ة perfect correlationالخاللت  لل ن المتغ للعات المسللت لة اامللا  
آل ا ملع اللاي  لد  لن ي للتلص  ع عللر معقويلة  عل  standard errorالنخفاق ايملة الخالص المعيلاري 

(آل 2002المتغ للللعات التلللللت  لللللد ا لللللو  مهملللللة ومىوريلللللة  القسلللللبة للقملللللاذج الةياسلللللية الم لللللدرة )الىسلللللقاويآل
سلل ت  اعتبللار  ي معاملل  ارابللاط  لل ن متغ للعين  Dormann et al. (2013)سللتقا  إلللر مللا  رللدل ناإلو 

إذا كللا   للاا المعاملل  معقللوي  multicollinearityمسللت ل ن  للل ا  علللر وجللو  ميلليلة التعللد  الخاللت 
علللر اليللي   نظللعا  العتمللا  القمللوذج القظللعي للبىلل آل و 0.7كانللن ايمتلله  ريللع مللن  و اسللاوي إرتللا يا  و 

اللوغاريتمت ا   البى   قال  من اعضلية  ساسلية مفا  لا    العا لة  ل ن متغ لعات البىل   لت عا لة 
 linear correlationآل ولهلاا اسل ت  اسلتخدام  سللور االرابلاط الخالت linear relationshipأايلة 

 Pearson simple البسلليق ارابللاط الخاللتل  عسللو   معاملل آل مللن أللا   لل ن متغ للعات  للاا البىلل 

linear correlation coefficient. 
 . اختبار التكامل المشترك2.3

للت امل  الميلتعا اللاي يعلد اأتبلار وولفت  Bayer-Hanck (2009)يسلتخدم  لاا البىل  اأتبلار 
meta test آل ي لوم عللر اجميلال المعلوملات ملن علدة اأتبلارات اع يلة(Bayer & Hanck,2013) آل

التلت اعلد ما مللة  F إرتلا ةة لهلال االأتبللارات الت اوزيلال وارلدآل ويسللتخدم ويجملال التوزيعلات االرتماليل
آل ويعتملد  لاا االأتبلار عللر joint test (Bayer & Hanck,2013)للىتلو  عللر اأتبلار مجملال 

آل واأتبلللللار Johansenآل واأتبلللللار Engle-granger رنلللللال اأتبلللللارات للت امللللل  الميلللللتعا  لللللت اأتبلللللار 
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Banerjee آل واأتبلللارBoswijkن   للل  ممايلللال  نللله  تجلللاوز  عللل  الميللليات التلللت اعلللانت مقهلللا آل ومللل
يو ات القاجمة عن وغع رج  االأتبارات الفع ية التت  ت و  مقهاآل ومن  ال المييات ما  تعل   الت

آل ومن ممايال  يعا   نه يجقل البار  ااخا   عار اعسفت الت رلا  small sample distortion الع قة
 ملن ألا  اللك  يلي  الع ي والىتلو  عللر نتلا ل متعارضلة ت تام  الميلتعالل استخدام عدة اأتبارات

 .(Bayer & Hanck,2013)االأتبارات 

 اختبار العالقة السببية في المدى الطويل. 3.3

   ا لو  المتغ لعات الخاضلعة للةيلار  Granger causality test تالل اأتبار جعانجع للسلييية 
الت  لاا  He & Maekawa (2001)آل وييل ع I(0)رجلة ولفع آل  ي    ا لو  مت امللة ملن الدسلارقة

غالبا  ما افعت إلر نتا ل زا فةآل وذلك ر قملا  لت  اأتبلار  لال العا لة  Grangerالتد  إلر    سييية 
 & Todaآل و للد طللور Non stationary سللارن لل ن متغ للعات ا للو  كلهللا  و ييللو   رللد ا غ للع 

Yamamoto (1995) آل وا لوم سلارقةسييية طويلة المد    ن متغ عات غ لع طعي ة الأتبار العا ة ال
 Augmented VAR model لللال الاعي لللة عللللر ا لللد ع نملللوذج متجللله اإلنىلللدار اللللااات المالللور 

(Dritsaki,2017  آل الاي  ت  ا د عل  واساة الساسل  الممقيلة عقلد المسلتو)at levelعل   آل واىلن 
max للد ع نمللوذجآل ونمعقللر  األلع سلل ت  اال  للو  علللر متللفواة المعلمللات .. ..( )k d th Order VAR  آل ر لل

آل التلت اىلد  وا لا  Optimum Number of Lagsعلن علد  اتلعات اإل الا  الم للر للقملوذج  kاعيلع
لقملوذجآل متغ لعات ال الساسل  الممقيلةلت امل   ريع رابلة عن  maxdللمعا  ع اإلرتا ية المععواةآل واعيع

 (Toda & Yamamoto,1995)ويمين ووً القموذج العام لهال المقهجية كا ات  
max max

0 1 2 1 2 1

1 1 1 1
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 . النتائج والمناقشة4

  . عرض نتائج البحث1.4

  خصائص السالسل الزمنية لمتغيرات البحث. 1.1.4

 أواًل: الرسم البياني للسالسل الزمنية لمتغيرات البحث 

آل time series plots للساس  الممقية لمتغ عات البى  ( العس  الييانت1التالت ر   )  ي ن اليي 
ويمين من أا  اليي  مارظة  ع  الختا ص التت اتس   ها  ال الساس آل ومن ذلك اناوا ها 

 ال الساس  غ ع سارقة ات المستو  ولهاا ا نه من المىتم  جدا     ا و   آل trendعلر ااجال عام 
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non stationary at levelويارظ من أا  اليي     االاجال العام لهال الساس  موجلآل  آل
لق اة التت ايد  مقها ك  من  ال الساس  والق اة القظع لذلك  وضوح من أا   التى   منويمين 

 structuralومن المارظ  يعا      ال الساس  اعانت من اغ عات هييلية  التت اقتهت إل هاآل
breaks آل اصأا ات السلسلةlnENVD   شيlocation shift   الاي  د  علر اىو  علر مستو

علر مستو  التبا ن  structural breaksإلر اغ عات هييلية   اإلضااةآل interceptالىد ال ا ن 
variance اىص  رجة ا ام   ال الساس  الساس  ا أع آل ولهاا ا    ات  ال السلسلة ونا ت

time series integration  اأتبارات جار الوردة التت ال ييو   اي ا  ورةيةيا  إال من أا  استخدام
 .unit root tests with structural breaksاصأا ات االعتبار وجو  اغ عات هييلية 
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 (: الرسم البياني للسالسل الزمنية لمتغيرات البحث1الشكل رقم )

 
 ثانيًا: الخصائص االحصائية الوصفية للسالسل الزمنية لمتغيرات البحث

( الختا ص االرتا ية الووفية للساس  الممقية لمتغ عات البى آل 1 ي ن الجدو  التالت ر   )
 10.174ويارظ من أا  الجدو   ا ئ ذي  د     الوسق الىسا ت لهال الساس   د  لغ ما ايمته 
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 القسبة لمنشعات  -1.1275آل و-2.6950آل و-1.4297آل ونلغ ما ايمته lnENVD القسبة للمتغ ع 
االنفتاح التجاري ال ا ة علر التوالتآل ويد   اا المنشع علر الةيمة التت اتمعكم رولها  غلل 

ال  الساس   ارظ  نهالهال  Minآل والةي  الدنيا Maxاليياناتآل ونم ارنة  ال الةي  مال الةي  العظمر 
 fitting dataميانية اوا    ال الييانات وما مة سلوكها ا  كي عا آل ا مع الاي  د  علر إتاعانت ايت

التيتن ا ر ع شهعةآل  ضمن نموذج مع ن  د ةآل واتعح  ال الىةي ة من أا  القظع إلر ايمة مةيار
ما م دارل  lnENVDالاي  لغن ايمته لمتغ ع  stand deviationالمعياري  االنىعاف ال و و 
آل 1.0846آل و0.53670التجاري ال ا ة ما ي در  ل  االنفتاحآل ونلغن ايمته لمنشعات 1.0661

آل variationر ام التغ عة علر  رجة مقخفعة من التغا ع علر التوالتآل واد   ال ا  0.62435و
التت ام   متغ عات  الاي يعد  ر ع ما مة للييانات القسيية CVومن أا  منشع معام  التغا ع 

آل 0.55375نفتاح التجاري ال ا ة  ارظ    ايمة معام  التغا ع وولن ات   تر راالاها إلر اال
 إرتا ةا مع الاي  د  علر اعكم الييانات  يي  كي ع رو  الوسق الىسا تآل ومن أا  

Jarque-Bera  ارظ    متغ عين ا ق  تبعا  التوزيال الاييعت  ما منشعي رتة التا رات 
lnRXSHالوار ات  واأتعاق آلlnRMPNآل ا مع الاي يعقت ضعورة التعام  مال  ي مييات اياسية 

  اقتل عن ذلك عقد إجعا  عملية الةيار.      د
 (: الخصائص االحصائية الوصفية لمتغيرات البحث1الجدول رقم )  

 Mean Std. Dev. Max Min CV Jarque-Bera Obs 

LnENVD 10.174 1.0661 11.034 6.4979 0.10479 89.0182 54 

lnRXSH -1.4297 0.53670 0.0004 -2.3664 0.37539 1.64758* 54 

lnRMPN -2.6950 1.0846 -0.5332 -4.3424 0.40244 2.76217* 54 

lnRTSH -1.1275 0.62435 0.43577 -2.0883 0.55375 4.60542 54 

* Normally distributed 

 نية لمتغيرات البحثاختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمثالثًا: 

 unit root tests( الاي  ي ن نتا ل اأتبارات جدر الوردة 2من أا  الجدو  التالت ر   )
الىتو  علر نتا ل متبا قةآل و د ا  التعام  مال   نه  د ا  للساس  الممقية لمتغ عات البى   ارظ

 الك االأتبارات الاي يعد   و   LSا وم علر اغل ل نتيجة اأتبار  آلالك القتا ل وا  استعاايجية مىد ة
آل ويارظ من أا  structural breaksات را  ارتوا  الساس  الممقية علر اغ عات هييلية 

 د اواا ن  ADF,PP,KPSSاأتبارات جدر الوردة الت ل دية المتم لة ات اأتبارات  نتا ل الجدو    
آل والىتة من التجارة lnRXSHرات ات رالت ن ام لتا ات متغ عي رتة التا  LSمال نتا ل اأتبار 
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lnRTSH آل ر    ردت ك  االأتبارات علر  يو  اعق العدم ال اضت  عدم سيو   اا ن السلسلت ن
الفعق ا و  لهاا ن السلسلت ن علر جدر الوردةآل   ارتوا ات المستو آل ورا  اعق العدم ال اضت 

قت ن عقد الفعق ا و آل ونالتالت اهما ولهاا ا    ال االأتبارات انكد علر     اا ن السلسلت ن سار
 .I(1)مت املتا  من الدرجة ا ولر 

 نكدا  علر    السلسلة  LSآل واأتبار KPSSمن نارية  أع   ارظ    كا  من اأتبار 
lnENVD  سارقة عقد الفعق ا و آل ونالتالت اهت مت املة من الدرجة ا ولرI(1) ي آل  ما اأتبار
ADF,PP ة عقد المستو آل ويت  ا أا  قا  قتيجة اأتبار ا نكدا   نها سارقLS ا التت ا  ادميمه

لسلة آل ولهاا ا    ال السلسلة مت املة من الدرجة ا ولرآل  ما ما  تعل   السKPSS قتيجة اأتبار 
علر  نها  ADF,PP,KPSSآل اتنكد اأتبارات lnRMPNالممقية الخاوة  منشع اأتعاق الوار ات 

نها انكد علر   LSلتالت اهت مت املة من الدرجة وفعآل ول ن نتيجة اأتبار سارقة عقد المستو آل ونا
يجة اأتبار آل ويت  ا أا  قا  قتI(1)سارقة عقد الفعق ا و آل ونالتالت اهت مت املة من الدرجة ا ولر 

LS آل وذلك نظعا  الرتوا  السلسلةlnRMPN  علر اغ عات هييليةstructural breaks  آل ولهاا ا 
آل ولهاا I(1)ونالتالت اهت مت املة من الدرجة ا ولر  آلمتغ عات البى  ا رنعة سارقة عقد الفعق ا و 

د  ا   المجا  مفتوح إلجعا  اأتبار الت ام  الميتعا للتى   من مد  وجو  عا ة اوازنية ات الم
 ية طويلة المد    قها.الاوي    ن  ال المتغ عاتآل وذلك امه دا  الأتبار العا ة السيي

 Unit root tests(: اختبارات جدر الوحدة لمتغيرات البحث 2الجدول رقم )  

Variables ADF PP KPSS LS Decision 

LnENVD -4.552492* -3.810048* 0.053438** -10.87573** I(1) 

lnRXSH -7.764777** -8.191339** 0.079831** -7.784413** I(1) 
lnRMPN -3.956539* -3.948932* 0.118439* -7.798014** I(1) 
lnRTSH -8.315633** -8.355685** 0.070895** -8.235319** I(1) 

* Significant at level (5%), ** Significant at first difference at (5%) 

 مصفوفة االرتباط بين متغيرات البحث . 2.1.4

 ي ن متفواة االراباط   ن متغ عات البى   تعح جليا     ( الاي 3من أا  الجدو  التالت ر   )
%  متغ ع 1رتا يا  عقد مستو  المعقوية اري اعابق  عا ة موجبة ومعقوية إمنشعات االنفتاح التج

آل و د  لغن ايمة معلمة االراباط لمتغ ع رتة التا رات مال متغ ع lnENVDالتد ور الي  ت 
ما  لغن ايمة معلمة االراباط الخاوة  عا ة متغ ع اأتعاق آل   ق0.42التد ور الي  ت ما ايمته 
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آل ونلغن ايمة معلمة االراباط لمتغ ع الىتة من 0.62الوار ات مال متغ ع التد ور الي  ت ما ايمته 
 .0.51التجارة مال متغ ع التد ور الي  ت ما ايمته 

ال  تد ور الي  تآل واد  يستقتل من ذلك     مة عا ة موجبة   ن منشعات االنفتاح التجاري وال
يعتمد و يياآل القتيجة علر ارتما     ييو  االنفتاح التجاري سيبا  ات اما د معدالت التد ور الي  ت ات ل 

الاي    ن  ال المتغ عاتآل ا مع causal relationshipا مع علر ما إذا كانن  قاا عا ة سييية 
 عا ةلقتا ل ش   ن اأعينآل  تم   ا و  ات    الس ت  التى   مقه ات ا عة الر ةآل ويارظ من  ال ا

نشع مومنشع التد ور الي  ت   و  من الك العا ة العا اة   ن  تالعا اة   ن منشع اأتعاق الوار ا
 رتة التا رات ومنشع التد ور الي  تآل ورنما  د  ذلك علر    معدالت التد ور الي  ت ات ل ييا

لر  وم عالتا راتآل و د ا و   ال القتيجة غعيبة نوعا  ما ات  لد ياتص ع  الوار ات  ريع من اص ع ا  
آل ول ن  ال 2COو  ع  انبعا ات غاز  انت  رس د ال ع إنتاج واتد ع القفق الاي  عابق  يي  كي 

ة لل يياالقتيجة مقاةية ر قما ندرا     قد وار ات ا الت والمعدات ييي  ال س  ا ريع من الوار ات 
الت ال ا  اسةآل وايي  السيارات ومعدات الق   ال      سما  كي عا  من  اا اليقدآل واعد أا  اتعة الدر 

قفات اس المتدرا  مهما  النبعا ات ذلك الغازآل  ضااة إلر    ا الت والمعدات التت  ت  است عا  ا لل ا
لااتاالت ( ؛ الهيصة العامة 2005ا ال ضمن  اا اليقد مالهيصة العامة للمعلومات واالاتاالت )

 ([آل2017آل 2014آل 2012آل 2010آل 2008آل 2006؛  2005والمعلومات )
 correlation matrix(  متفواة االراباط   ن متغ عات البى  3الجدو  ر   )  

 LNENVD LNRXSH LNRMPN LNRTSH 
LNENVD 1    
LNRXSH 0.42 (0.0014) 1   
LNRMPN 0.62 (0.0000) 0.67 (0.0000) 1  
LNRTSH 0.51 (0.0001) 0.96 (0.0000) 0.84 (0.0000) 1 

(     )  P-Value 

 

 وة االراباط   ن المتغ عات ات  تم   اليت  ا أع الاي امن مارظته من أا  اىل   االراباط 
المست لة ات  اا البى  المتم لة ات منشعات االنفتاح التجاريآل ر    لغن ايمة معلمة االراباط   ن 

آل ونلغن ايمة معلمة االراباط   ن متغ ع 0.67ا رات واأتعاق الوار ات ما ايمته متغ عي رتة الت
علر  0.84آل و0.96الىتة من التجارة ومتغ عي رتة التا رات واأتعاق الوار ات ما م دارل 

  ن  ال المتغ عاتآل  Multicollinearityالتوالتآل ا مع الاي  د  علر وجو  مييلة التعد  الخات 
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  ن  ال المتغ عات ات نموذج وارد ونالتالت التص ع  هال المييلة س ت  ات الخاوة  ولتجقل الدمل
الار ة اأتبار الت ام  الميتعا ل ا ة نماذج اعنق   ن متغ ع التد ور الي  ت كمتغ ع اا الآل وك  من 

توالت متغ عات الىتة من التا راتآل واأتعاق الوار اتآل والىتة من التجارة كمتغ عات مست لة علر ال
 . را  علر ردة

  اختبار التكامل المشترك بين متغيرات البحث. 3.1.4

 Bayer-Hanck (2009) Test for( نتيجة اأتبار الت ام  الميتعا 4 ي ن الجدو  التالت ر   )
Cointegration  آل ويمين الخيص نتيجة  اا االأتبار من زاويت نآل اتم   ا ولر ات القتا ل المتىت

 Engle-Granger (EG), Johansen (J), Banerjee (Ba), Boswijkبارات  عل ها من اأت
(Bo)  يي  اع يآل واتم   ا أع  ات االأتبار التجميعت Bayer-Hanck (2009) Test  المعتمد
 .F إرتا ةعلر 

 (  اأتبار الت ام  الميتعا   ن متغ عات البى 4الجدو  ر   )
  Bayer-Hanck (2009) Test for Cointegration 

Model (1) 

Underlying Tests: Engle-Granger Johansen Banerjee Boswijk 

P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Test statistic -5.9447 37.3942 -6.9635 50.4176 

Fisher Type Test statistics, Bayer Hanck Test 

EG-J: 110.52408 5% critical value: 11.229 

EG-J-Ba-Bo- 221.04817 5% critical value: 21.931 

Model (2) 

Underlying Tests: Engle-Granger Johansen Banerjee Boswijk 

P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Test statistic -6.3607 43.7754 -7.7197 62.0133 

Fisher Type Test statistics, Bayer Hanck Test 

EG-J: 110.52408 5% critical value: 11.229 

EG-J-Ba-Bo- 221.04817 5% critical value: 21.931 

Model (3) 

Underlying Tests: Engle-Granger Johansen Banerjee Boswijk 

P-Value 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Test statistic -6.1771 41.9766 -7.4347 58.5505 

Fisher Type Test statistics, Bayer Hanck Test 

EG-J: 110.52408 5% critical value: 11.229 

EG-J-Ba-Bo- 221.04817 5% critical value: 21.931 

Lag selection method (AIC) 
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ال اضت  null hypothesesاد  نتا ل اأتبارات الت ام  الميتعا الفع ية علر را  اعق العدم 
% 1لن عن  التت  P-Valueات القماذج ال ا ةآل وذلك من أا  ايمة  عدم وجو  ا ام  ميتعا 

 ات ك  الك االأتباراتآل وات القماذج ال ا ةآل ويد  ذلك علر  يو  الفعق اليد   ال اضت  وجو 
ا ة عا ة ا ام  ميتعا   ن المتغ ع التا ال والمتغ عات المست لة كا  علر ردةآل ونالتالت وجو  ع

  ن  ال المتغ عات ات  ال  long run equilibrium relationshipالاوي  اوازنية ات المد  
 القماذج.

 joint Bayer Hanck test Fلاأتبار التجميعت  Fisherمن نارية  أع  اد  ايمة إرتا ة 
statistic   ات القماذج ال ا ة علر نفف القتيجةآل وذلك  عا  اعق العدم ال اضت  عدم وجو  ا ام

غ عات البى آل ونالتالت  يو  الفعق اليد   ال اضت  وجو  ا ام  ميتعا   ن  ال ميتعا   ن مت
مال الةي  الىعجة لاأتبار عقد  Fالمتغ عاتآل و د ا  التى   من ذلك من أا  م ارنة ايمة إرتا ل 

آل واجمال ال انية   ن EG,J%آل وذلك  القسبة لىالت نآل اجمال ا ولر   ن اأتباري 5مستو  المعقوية 
 .EG-J-Ba-Boتبارات ا رنعة االأ

غ ع يمين الىي  من أا  القتا ل المتىت  عل ها علر وجو  عا ة اوازنية طويلة المد  اجمال مت
   قا لما التد ور الي  ت  متغ عات االنفتاح التجاري كا  علر ردة ات المد  الاوي آل ولالك ا نه من ا

  ن  ال المتغ عات.اأتبار مد  وجو  عا ة سييية ات المد  الاوي   
  اختبار العالقة السببية بين متغيرات البحث في المدى الطويل. 4.1.4

( نتا ل اأتبار العا ة السييية طويلة المد    ن متغ عات البى  وا ا  5 ي ن الجدو  التالت ر   )
آل و د Augmented VARآل التت اعتمد علر نموذج Toda & Yamamoto (1995) TYلمقهجية 
 ,SCللقموذج  االستقا  لمعياري  Optimum number of lags اا  الم لر يار اتعات اإلا  اأت
HQ علر    اتعة إ اا  واردة  ت الم لرآل ونعد ا د ع القموذج ااعح وجو  مييلة  الا ن نتا

 اا  إلر اتعا ن لتاات  ال المييلةآل و د آل ات  زيا ة اتعات اإلAutocorrelationاالراباط الااات 
 Augmented VARال اتوزس طييعيا   Augmented VARح  يعا      وا ت نموذج ااع

residuals are not normally distributed آل ويعو  ذلك ات الغالل لوجو  اغ عات هييلية
structural breaks  ات الساس  الممقية لمتغ عات البى آل و د ا  ال يً عن  ال التغ عات واىد د
آل وامن معالجة  ال المييلة Recursive residualsعل ها من أا  اأتبار السقوات التت اىتوي 

ات  ع   ال السقوات التت ام لن ات ا عوام  impulse dummiesمتغ عات و مية نبعية    ضااة
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آل وا   الك الىتو  علر نتا ل م يولةآل وامن معالجة ك  2011آل 1981آل 1971آل 1967
آل ولهاا ا د ا  إجعا  اأتبار سييية Augmented VARنموذج المييات الةياسية التت عانر مقها 

TY .وا ا  لهاا القموذج 
 unidirectional long run تعح من الجدو  وجو  عا ة سييية طويلة المد  ات ااجال وارد 

causal relationship  اسعي من متغ عات االنفتاح التجاري ال ا ة مجتمعةآل وكا  علر ردة إلر
آل ومن نارية  أع  اوجد عا ة سييية طويلة %1ور الي  تآل وذلك عقد مستو  المعقوية متغ ع التد 

اسعي من ك  من  unidirectional long run causal relationshipالمد  ات ااجال وارد 
منشع رتة التا رات ومنشع الىتة من التجارة إلر منشع اأتعاق الوار اتآل وذلك عقد مستو  

 %.5المعقوية 
 (: اختبار العالقة السببية بين متغيرات البحث في المدى الطويل باستخدام سببية5رقم ) الجدول

Toda & Yamamoto (1995) 

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 

Dependent variable: LNENVD 

 

Excluded Chi-sq df Prob. 

LNRXSH 13.94328 2 0.0009 

LNRMPN 19.64413 2 0.0001 

LNRTSH 15.84274 2 0.0004 

All 20.80194 6 0.0020 

Dependent variable: LNRXSH 

Excluded Chi-sq df Prob. 

LNENVD 1.520182 2 0.4676 

LNRMPN 0.773813 2 0.6792 

LNRTSH 2.458615 2 0.2925 

All 4.877801 6 0.5596 

Dependent variable: LNRMPN 

Excluded Chi-sq df Prob. 

LNENVD 0.309334 2 0.8567 

LNRXSH 6.276405 2 0.0434 

LNRTSH 6.759731 2 0.0341 

All 6.901268 6 0.3301 

Dependent variable: LNRTSH 

Excluded Chi-sq df Prob. 

LNENVD 1.858699 2 0.3948 

LNRXSH 3.819088 2 0.1481 

LNRMPN 1.694622 2 0.4286 

All 5.379794 6 0.4961 
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لتت  تعح مما سي     العا ة العا اة   ن منشعات االنفتاح التجاري ومنشع التد ور الي  ت وا
ااعىن  واها وطييعتها من أا  اىل   االراباطآل وااعح من أا  اأتبار الت ام  الميتعا 

cointegration  م ا  ذلك إلر    ج نها عا ة اوازنية طويلة المد آل  ت عا ة سييية رةيةيةآل ويي ع
لر عمن التغ عات التت اىدث ات منشع التد ور الي  ت اعو  للتغ عات ات معدالت االنفتاح التجاري 

ه من إلر طييعة اعك ل التا رات والوار ات الل ييةآل الاي  قبغت إعا ة القظع فيالخارجآل ويع  ذلك 
ن م  التا رات  ما يعمن التخفيف ست عا آل واقويال هيي  المعا  ع الي  ية ات عمليات اإلر   ااي 

ات  sustainabilityردة سياعة ال ااس القفات علر  اا الهيي آل وضما  اى    ميد  االستدامة 
 عمليات اإلنتاج والتتد ع ومعاعاة المعا  ع الي  ية ات ذلك.

 & Oktavilia له ك  من  اوو  ا ات  اا البى  مال ما اتف  القتا ل التت ا  التوو  
Firmansyah (2016); Shahbaz et al. (2017); Gasimli et al. (2019); Ajayi & 

Ogunrinola (2020).  ا  ة ات  اا الدراسات السن له  ع  اختلً  ال القتا ل ا ق مال ما اوولو
ات  اا اإلطارآل ولهاا ا    اا البى   Essandoh et al. (2020)ك  من  اإلطارآل ومقها  راسة
تت ا  التوو  لها من أا  الدراسات السا  ةآل التت اي ع إلر اناباق اعضية ماذ  دع    وة القتا ل ال

 التلوث علر الىالة الخاوة للدو  المقتجة للقفق.
 diagnostic tests ( الاي  ي ن نتا ل االأتبارات التيخيتية6من أا  الجدو  التالت ر   )

 ي مييات اياسية من ج ال يعانت  تعح     اا القموذ Augmented VARلسلسلة  وا ت نموذج 
 Jarque-Beraآل ر    تي ن من أا  الجدو  وا ا  لقتا ل اأتبار residualsاتعل   سلسلة اليوا ت 

مجتمعة وكا  علر ردة  VAR    وا ت معا الت نموذج  normal distribution للتوزيال الاييعت
اا ن مستو   التت P-Valueا  ايمة آل وذلك من أnormally distributed اتبال التوزيال الاييعت

يعيا  %آل ا مع الاي يعقت إميانية  يو  اعق العدم ال اضت  ص  سلسلة اليوا ت اتوزس طي10المعقوية 
null hypotheses of normality. 

 VAR Residual Serial Correlation LM Test تعح من نارية  أع  ومن أا  اأتبار 
ال اعانت من مييلة االراباط  VARاط المتسلس      وا ت نموذج الخا   اأتبار أاوية اإلراب

(آل وذلك عقد مستو  المعقوية hto 1آل وعقد اتعات اإل اا  )hالااات المتسلس  عقد اتعة اإل اا  
 VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels andن أا  اأتبار %آل ويتعح م5

Squares) Joint test  نموذج   VAR  ال يعانت من مييلة عدم اجانف ابا ن
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الخاوة  هاا اإلأتبار  P-Valueذلك من أا  ايمة  آل ويتعح Heteroskedasticityا أاا 
 يو  اعق العدم ال اضت  ص   وا ت القموذج ال %آل ا مع الاي يعقت 5التت اا ن مستو  المعقوية 

ال يعانت  ي مييات اياسية اتت   VARاعانت من مييلة عدم اجانف التبا نآل ولهاا ا   نموذج 
  سلسلة اليوا تآل و نه يمين اإلست قار  ه الأتبار العا ة السييية   ن متغ عات القموذج.

 لنموذج المقدرل لبواقيا سلسلة اتاختبار  نتائج(: 6الجدول رقم )

Jarque-Bera normality Test 

Component Jarque-Bera Df Prob. 

1    

2 7.706832 2 0.0212 

3 1.364180 2 0.5056 

4 0.009766 2 0.9951 

Joint 13.02979 8 0.1108 

VAR Residual Serial Correlation LM Test 

Null hypothesis: No serial correlation at lag h 

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1 26.08943 16 0.0528 1.736781 (16, 89.2) 0.0538 

2 21.95918 16 0.1445 1.429517 (16, 89.2) 0.1463 

3 10.71423 16 0.8268 0.656815 (16, 89.2) 0.8279 

Null hypothesis: No serial correlation at lags 1 to h 

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob. 

1 26.08943 16 0.0528 1.736781 (16, 89.2) 0.0538 

2 45.60532 32 0.0563 1.526292 (32, 93.8) 0.0607 

3 58.43920 48 0.1437 1.271874 (48, 82.9) 0.1671 

VAR Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares) Joint test: 

Chi-sq Df Prob. 

317.5377 280 0.0608 

 

 Inverse Roots ofاالنىدار الااات ( نتيجة اأتبار معيور جاور معا لة 2 ي ن اليي  التالت ر   )

AR Characteristic Polynomial  قموذج الخاوة Augmented VAR  الاي ا  ا د عل الأتبار
الاي يستخدم للتععف علر أاوية است عار آل و  اويلالعا ة السييية   ن متغ عات البى  ات المد  ا

هيي  القموذجآل ومن أا  اليي   تي ن  ص  جاور المعا لة ا ال كلها ضمن الىدو  الىعجة المم لة 
 . للوردةآل ولهاا ا    اا القموذج مست ع هييليا آل وال يعانت  ي مييلة اتت   هاا الجانل
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 الهيكلي للنموذج (: نتيجة اختبار االستقرار3الشكل رقم )

  . الخالصة5

 والتد ور الي  ت trade openness  دف  اا البى  إلر ايار العا ة   ن االنفتاح التجاري 
environmental degradation  كميات انبعا ات  آل و د استخدم2017-1962ات ل ييا أا  الفتعة

استخدم آل و تالي  لتد ور ل كمنشع emissions 2Carbon dioxide CO غاز  انت  رس د ال عنو  
آل والىتة من import penetrationآل واأتعاق الوار ات export shareرتة التا رات  منشعات
 كمنشعات علر االنفتاح التجاري. trade shareالتجارة 

 سلور اىل   عدة  سال ل اياسيةآل ام لن ات لةيار العا ة   ن متغ عات البى  ا  استخدام 
 Pearson simpleاعتما ا  علر معام  االراباط الخات البسيق  correlation analysisاالراباط 

linear correlation coefficientالتجميعت آل واأتبار الت ام  الميتعا Bayer-Hanck test 

for Cointegrationالم تعح  واساة كا  من  آلBayer-Hanck (2009)  السيييةالعا ة واأتبار 
 .Toda & Yamamoto (1995) الم تعح  واساة كا  من long run causality طويلة المد 

 شارت القتا ل التت ا  التوو  إل ها من أا  اىل   االراباط إلر وجو  عا ة طع ية   ن 
 القسبة معلمات االراباط  ريع  كاننو د منشعات االنفتاح التجاري ال ا ة ومنشع التد ور الي  تآل 

ا مع الاي  د  علر    الوار ات ان ع ات  ت  منشع اأتعاق الوار اتآللعا ة منشع التد ور الي  
و د  شارت نتا ل اأتبار  معدالت التلوث الي  ت  يي   ريع من اص  ع التا رات ات  ال الظا عةآل

 Engle-Granger (EG), Johansen (J), Banerjee (Ba), Boswijk (Bo) الت ام  الميتعا
  ن  long run equilibrium relationship وازنية طويلة المد  يي  اع ي إلر وجو  عا ة ا

 التجميعية االأتباراتمنشعات االنفتاح التجاري كا  علر ردة ومنشع التد ور الي  تآل كما   يتن 
 ل المجا  الأتبار مد  آل و د اتىن  ال القتانفف القتيجة F إلرتا وا ا   Bayer-Hanck الأتبار
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 .متغ عات البى  أا  ا ج  الاوي ة سييية   ن وجو  عا 
ت امن أا  اأتبار العا ة السييية   ن متغ عات البى  ااعح وجو  عا ة سييية طويلة المد  

اسعي من متغ عات االنفتاح  unidirectional long run causal relationshipااجال وارد 
 %آل1ة لي  تآل وذلك عقد مستو  المعقويالتجاري ال ا ة مجتمعةآل وكا  علر ردة إلر متغ ع التد ور ا

 unidirectional long run causal relationshipوعا ة سييية طويلة المد  ات ااجال وارد 
اسعي من ك  من منشع رتة التا رات ومنشع الىتة من التجارة إلر منشع اأتعاق الوار اتآل 

 %.5وذلك عقد مستو  المعقوية 
 ل ييا ا البى  ات ن اة  ساسية اتم   ات    االنفتاح التجاري اتيمين الخيص القتيجة العامة لها

   سيل للتد ور الي  ت ات المد  الاوي آل ويمين ات  اا اإلطار التووية  ععورة التعك م علر ااي
 ت  ااالمعا  ع الي  ية ات عمليات التتد ع واالست عا آل وذلك من أا  ايقت ايعيعات    ية وارمة ا

 الجانل.
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