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:الملخص  

خالل الفترة  – اإلسالميمنظمة املؤمتر  أعضاء - اإلسالميةالدراسة إىل تقدير حمددات التجارة البينية للدول  تهدف

 األبعادراسة وكمدخل تأصيلي، تناولت الد. ، باستخدام التقنيات القياسية احلديثة لبيانات البانل)م٢٠٠٦-م١٩٧٠(

كما . لدول األعضاءا بني التعاون والتكامل االقتصادي، امللحة لتحقيق االقتصادية الراهنةاملقومات الدينية والتارخيية و

وغريها من الدول، مع  اإلسالميةاليت تناولت جوانب التعاون االقتصادي للدول  ،التطبيقية األحباث أهماستعرضت الدراسة 

. واهم العقبات اليت تعترضهاوهيكلها السلعي، ، التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وتطورها عرب الزمن أوضاعإىل  اإلشارة

دولة، خالل الفترة الزمنية  ١٨عينة من الدول اإلسالمية، وعددها لولتحقيق هدف الدراسة، مت استخدام البيانات املتاحة 

 إطارتقدير حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية، يف وقد وظفت الدراسة منهج حتليل البانل ل). م٢٠٠٦-م١٩٧٠(

لتحليل الديناميكي ا إطارالثابتة والعشوائية، ويف  اآلثارومناذج  ،مناذج املربعات الصغرى املدجمة مباستخداالتحليل الساكن 

كلية، مت التوصل إىل احملددات وباستخدام املتغريات االقتصادية ال .وسط اموعة ووسط اموعة املدجمة باستخدام طريقيت

 أسعارمعدل التضخم، ومعدل تذبذب : وهي البينية، الوارداتو لصادراتا بإمجايلعنها  راً، معباملعنوية للتجارة البينية

ستخدام اختبارات جذر وبا. ، والصادرات إىل العامل اخلارجي، والواردات من العامل اخلارجياإلمجايلالصرف، والناتج احمللي 

إىل أن كل متغري من متغريات البانل متكامل من الدرجة األوىل، النتائج  أشارتوحدة والتكامل املشترك لبيانات البانل، ال

وبتقدير منوذج تصحيح اخلطأ لبيانات البانل، كشفت نتائج  .تكاملية مشتركة بني التجارة البينية وحمددااعالقة  وجود اىلو

-(مبعدل التضخم بنحو  ، يف املدى القصري، سلباًتأثرتلدول اإلسالمية ل التجارة البينية أن عن مقدرات وسط اموعة املدجمة

بالناتج  وإجياباً، )٠,٠١٣-(الصادرات إىل العامل اخلارجي بنحو بو )٠,١٧-(الصرف بنحو  أسعارعدل تذبذب مبو) ٠,٢١

عدل تذبذب سعر مبو) ٠,٠٧-(مبعدل التضخم بنحو  ،تتأثر سلباً، على املدى البعيد ، بينما)٠,٢٥(بنحو  اإلمجايلاحمللي 

 اإلمجايلبالناتج احمللي  إجياباً تتأثرحني  ، يف)٠,٢٢-(وكذلك بالصادرات للعامل اخلارجي بنحو ) ٠,٠٨-(الصرف بنحو 

بينية التجارة ال أن إىل نتائج منوذج تصحيح اخلطأ وأشارت). ٠,٦٦(الواردات من العامل اخلارجي بنحو بو) ٠,٣٩(بنحو 

ا يف كل فترة ما يعادل  حتصحتها حنو قيم تقريباً سنوات ٦ تستغرق سرعة التعديلكما ، %)١٦,٢٣(من اختالل تواز

على التجارة البينية  أثرهظهر  ، يف حنيكما الحظنا عدم معنوية متغري الواردات من العامل اخلارجي يف املدى القصري. التوازنية

    .   عيديف املدى الب نسبياً كبرياً
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  :المقدمة - ١

من % ٢٣من املوارد االقتصادية األساسية للعامل، وطاقات بشرية تبلغ %  ٣٠على  العامل اإلسالمي يستحوذ

من إمجايل % ١٩ممتدة على نطاق جغرايف يعادل  مساحات شاسعةإمجايل سكان العامل، إضافة إىل ما ميتلكه من 

قتصادية واإلمكانات الكبرية مل توظف يف بناء التكامل االقتصادي ، غري أن هذه الطاقات اال)١(مساحة العامل

للبلدان اإلسالمية، بل إا مل تسهم يف حتقق املستوى املأمول من مفهوم التعاون االقتصادي، السيما يف جمال 

ن نسبة ما يذهب ولو نظرنا إىل اجتاهات إمجايل التجارة اخلارجية للدول اإلسالمية، جند أ. التبادل التجاري بينها

تتجه إىل أسواق %)  ٩٠(، بينما النسبة العظمى من تعامالا االقتصادية %  ١٠إىل أسواقها يتراوح حول 

ولذلك كان أحد األهداف األساسية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، منذ نشأا يف عام . البلدان األخرى غري اإلسالمية

، حيث "بني الدول اإلسالمية ورفع معدل التبادل التجاريتعزيز التعاون االقتصادي "م هو ١٩٦٩/هـ١٣٨٩

ا الثالثة لوزراء اخلارجية  تأقريف طليعة أهدافه تعزيز  كانالذي و "ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي"يف دور

)٢(التضامن بني الدول اإلسالمية يف ااالت السياسية واالقتصادية والثقافية والعلمية واالجتماعية
نشأت وقد أ .

املنظمة العديد من األجهزة واللجان املتخصصة لتفعيل هذه األهداف، ومن أمهها تعزيز التعاون االقتصادي 
ومع ذلك فان الواقع االقتصادي للدول اإلسالمية يف جممله، وما ينطوي عليه من تفاوت . والتبادل التجاري بينها

واالعتماد على القطاعات األولية وغريها من العوامل،  كبري يف املستوى االقتصادي واختالل اهلياكل اإلنتاجية

  . كلها شكلت عائقاً أمام كل اجلهود لتحقيق أي مستوى مرضي من تلك األهداف

  :أھمیة الدراسة. ١/١

تنبع أمهية هذه الدراسة من كوا تسلط الضوء على احد اجلوانب اهلامة يف منظومة وحدة األمة اإلسالمية، أال 
اون االقتصادي فيما بينها، وعلى وجه اخلصوص التجارة البينية للدول أعضاء منظمة املؤمتر وهو جانب التع

ومع أن معدالت التبادل التجاري بني الدول أعضاء تعترب متدنية، إال أن كشف وحتديد العوامل . اإلسالمي
اىل، يف معرفة حمددات التجارة االقتصادية الكلية املؤثرة يف حجم هذه التجارة البينة، سوف يساعد، بإذن اهللا تع

البينية، سواء ذات األثر االجيايب أو السليب، األمر الذي ميكن أن يساعد الدول اإلسالمية يف تنسيق سياساا 

  . االقتصادية لتعزيز ودعم جتارا البينية

                                                   
عضاء في منظمة البنك اإلسالمي للتنمیة، إعداد األمة اإلسالمیة للقرن الحادي والعشرین في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري والمالي بین الدول األ) ١(

  )ت/د(المؤتمر اإلسالمي، المعھد اإلسالمي للبحوث والتطویر، 

  )http://www.oic-oci.org: (مة المؤتمر اإلسالميانظر إلى الموقع الرسمي لمنظ)  ٢(
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  :أھداف الدراسة. ١/٢

املؤثرة يف حجم التجارة البينية على ضوء أمهية الدراسة، فان البحث يهدف إىل الكشف عن أهم العوامل 
وسوف تغطي . لللدول اإلسالمية، وذلك من خالل تقدير منوذج قياسي حملددات التجارة البينية هلذه الدو

، مع استخدام منهج التكامل املشترك )م٢٠٠٦- م١٩٧٠(الدراسة عينة من الدول اإلسالمية خالل الفترة 

)Cointegration ( وتصحيح اخلطأ)Error Correction ( لبيانات البانل)Panel Data ( ملعرفة ديناميكية العالقة بني

  . حجم التجارة البينية للدول اإلسالمية وحمدداا يف املدى القصري والطويل

  :ھیكل وخطة الدراسة. ١/٣

سيتم تناول موضوعات البحث يف ستة أقسام رئيسية، حيث يتضمن القسم األول مقدمة الدراسة، وتشمل 

وأهداف البحث، ويف القسم الثاين، نستعرض موضوع أمهية التعاون االقتصادي بني الدول اإلسالمية أمهية 

كمدخل تأصيلي للموضوع، من الناحية الشرعية والتارخيية وكذلك االقتصادية، يليه القسم الثالث، نستعرض فيه 
والتعليق عليها، وعرض أهم النتائج اليت  أهم الدراسات التطبيقية السابقة املماثلة، مع بيان مناهج هذه الدراسات

توصلت إليها، ويف القسم الرابع، سوف نستعرض واقع التجارة البينية للدول اإلسالمية، مع التركيز على املسار 

الزمين وتطور التجارة البينية وهيكلها السلعي، مث القسم اخلامس، حيث خنصصه لنموذج الدراسة التطبيقية 
ت الدراسة، وبيان منهج وطرق التقدير املناسبة بشي من التفصيل، وكذلك عرض ومناقشة وحتديد ووصف متغريا

وأخريا خامتة البحث يف القسم السادس حيث نستعرض أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها . نتائج التقدير

  .          الدراسة

  : أھمیة التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة - ٢

م التعاون االقتصادي ميثل شكالً بسيطاً من صور التكامل االقتصادي بني جمموعة من الدول، إال مع أن مفهو

ال تزال مقصرة يف حتقق حىت هذا املستوى  –أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي  –أن املالحظ أن الدول اإلسالمية 
هشة إذا ما أخذنا يف االعتبار املقومات وال شك أن هذا الواقع يثري الد. املتواضع من مفهوم التكامل االقتصادي

والعوامل الدينية واالقتصادية والتارخيية واجلغرافية، اليت تشترك فيها البلدان اإلسالمية واألمة اإلسالمية ككل، 

  .وهذا ال يؤكد فحسب أمهية تفعيل التعاون االقتصادي، بل ضرورة االندماج والتكامل االقتصادي فيما بينها

دوافع الدينية، جند أن املسلمني يف األصل امة واحدة، وعقيدم واحدة، وقبلتهم واحدة، وجيسد فمن ناحية ال
M - .  / 0 1 2 3 4L ذلك قوله سبحانه وتعاىل

)٣(
ويقول سبحانه وتعاىل يف ، 

                                                   
  .٩٢:سورة األنبیاء، آیة)  ٣(
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M ~ � ¡ ¢  £ ¤ ¥  ¦L موضع آخر
)٤(،   

)٥(أي ملتكم ودينكم واحد
ك والتعاون فيما بينها مبا يف ذلك ويشمل مفهوم وحدة األمة الترابط والتماس ،

ااالت االقتصادية، وال شك أن حتقيق التكامل االقتصادي بني البلدان اإلسالمية ميثل مظهراً من مظاهر وحدة 

كما أن وحدة األمة اإلسالمية ليست مطلباً اقتصادياً فحسب، بل تعد مطلباً إميانياً . األمة اإلسالمية املأمولة
فهذه اآليات وغريها من النصوص الشرعية تؤكد أمهية . مل تتوافر الدوافع املادية واالقتصادية وشرعياً، حىت لو

 Mووجوب التعاون والترابط بني املسلمني، سواء أكان على مستوى األفراد أو اجلماعات أو األمة، يقول تعاىل 

¬ ® ¯L
ة النسب تنقطع ، أي إخوة يف الدين واحلرمة، وهي اثبت من إخوة النسب، الن إخو)٦(

)٧(مبخالفة الدين وإخوة الدين ال تنقطع مبخافة النسب
وال يقتصر اإلسالم هنا يف بيان اإلخوة اإلميانية، بل حيث . 

 M ¿ À Á ÂÃ Ä Å  Æاملؤمنني على تفعيل هذه الروح اإلميانية بني أفراده، حيث يقول عز وجل 

Ç    ÈÉ Ê ËÌ Í    Î Ï Ð L
)٩(املؤمنون بعضاً على الرب أي ليعني بعضكم أيها ،)٨( 

، ومن أوجه الرب 

)١٠(التعاون فيما يصلح حياة املسلمني ومعاشهم، وتشمل إعانة الغين مباله إخوانه املسلمني
 .  

وجبانب ذلك، جند يف السنة النبوية املطهرة العديد من األحاديث الشريفة، اليت تؤكد على أمهية أواصر األخوة 
التكامل االجتماعي، الذي ينبغي أن يكون عليه املسلمون، حيث قال  rصور النيب  بني املسلمني ووحدم، وقد

r »دسثَلُ الْجم ،هِماطُفعتو هِمماحرتو مهّادوي تف نِنيمؤثَلُ الْمم . دسالْج رائس ى لَهاعدت ،وضع هنكَى متإِذَا اش
)١١(»بِالسّهرِ والْحمّى

)١٢(»الْمؤمن للْمؤمنِ كَالْبنيان ، يشدّ بعضه بعضاً« rويقول  .
، وهذه األحاديث النبوية 

تقدم تصويراً بالغ الدقة للتكافل والتكامل، حيث مثّل املؤمنني كاجلسد الواحد والبنيان يشد بعضه بعضاً، وهذا 

  .فراد ومجاعات اتمع اإلسالميالتكامل يشمل اجلوانب املادية واالقتصادية بني أ

ويف عمق التاريخ اإلسالمي، خالل فترة ازدهار احلضارة اإلسالمية، جند أن فكرة التكامل االقتصادي، اليت 

يسعى املسلمون حالياً إىل حتقيقها، كانت واقعاً عملياً تلقائياً دون اتفاقات أو معاهدات اقتصادية بني األقاليم 

                                                   
  .٥٢:سورة المؤمنون، آیة)  ٤(

  .٣٣٨،  ص١١؛ القرطبي، تفسیر القرطبي، دار الكتب العلمیة، ج٦٧، ص ١٧، ج١٩٩٠الطبري، تفسیر الطبري، دار المعرفة، ) ٥(

  .١٠:سورة الحجرات، آیة  )٦(
  .٣٢٢، ص ١٦سیر القرطبي، مرجع سابق، ج القرطبي، تف)  ٧(
  .٢: سورة المائدة، آیة)  ٨(
 .٣٦، ص٦محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري، مرجع سابق، ج) ٩(
  .٣٧، ص ٦القرطبي، تفسیر القرطبي، مرجع سابق، ج) ١٠(
؛ اإلمام احمد ب ن   ١١٠٣م، ص ٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠العربي، دار إحیاء التراث : ، بیروت١، ط)٢٥٨٦(مسلم، صحیح مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب ) ١١(

  .  ٣٣٦، ص ٥حنبل، مسند اإلمام احمد، دار إحیاء التراث العربي، ج
، ٥؛ اإلم  ام احم  د، مس  ند اإلم  ام احم  د، المرج  ع نفس  ھ، ج   ١١٠٣، المرج  ع نفس ھ، ص  )٢٥٨٥(مس لم، ص  حیح مس  لم، كت  اب الب  ر والص  لة واآلداب   ) ١٢(

  .  ٨٣، ص ٥؛ ابو عبدالحمن النسائي، سنن النسائي الصغرى، ج .٣٣، ص  ٦رمذي، سنن الترمذي، دار الكتب العلمیة، ج ؛ محمد بن عیسى الت٥٥٣ص
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الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة وحىت امتدادها إىل معظم أقطار املعمورة، كانت  فمنذ نشأة. اإلسالمية

أموال، تتنقل حبرية كاملة  سالتبادالت التجارية من السلع وغريها، وحركة عوامل اإلنتاج من أيدي عاملة ورؤو

وانئ اإلسالمية، وأصبحت واشتهرت العديد من امل. بني أقاليم الدولة اإلسالمية دون قيود أو عقبات سياسية

)١٣(مراكز جتارية عاملية، مثل موانئ البحر األمحر كميناء جدة
)١٤(وميناء القلزم املصري القدمي وميناء عدن 

، كما 

يف عمان، والزبرجد والقصب يف مصر،  ؤأن بعض األقاليم اإلسالمية كانت تتميز بالتخصص السلعي، فكان اللؤل

)١٥(لعراق، والتفاح يف الشاموالعقيق يف اليمن، والرطب يف ا
وقد كانت جتارة غري املسلمني أيضا جتوب األقاليم . 

اإلسالمية بكل سهولة ويسر، مستفيدة من املوانئ اإلسالمية يف تصريف جتارم، وذلك بسبب وحدة العامل 

)١٦(اإلسالمي وعدم وجود أية صعوبات يف التنقل بني أقطاره
ية إىل دول حىت بعد أن تفرقت الدولة اإلسالم. 

كثرية، ووحدات سياسية متصارعة، غري أن ذلك مل يؤثر على العالقات االقتصادية، ففي العصر العباسي تعددت 
الدول اإلسالمية، حيث كانت دولة األندلس ودولة األدارسة واألغالبة يف املغرب، والفاطمية واإلخشيدية 

)١٧(والطولونية واأليوبية مبصر، والغزنوية بأواسط آسيا
وهذه التجربة التارخيية، رغم بساطة أمناطها التجارية، إال . 

  .أا تدلل على إمكانية تطبيقها يف واقع املسلمني يف الوقت احلاضر

على صعيد األمهية االقتصادية، فان البلدان اإلسالمية متتلك من املقومات االقتصادية ما ميكنها من حتقيق أما 

فالدول . خمتلف ااالت، بل إمكانية تطبيق التكامل االقتصادي املنشود أعلى مستويات التبادل التجاري يف

جمتمع إسالمي  ١٢٠من سكان العامل، فضالً عن وجود %  ٢٣اإلسالمية متتلك طاقات بشرية هائلة تعادل حنو 
)١٨(مليون نسمة يف دول غري إسالمية ٤٠٠يضم حنو 

، باإلضافة، فهي تستحوذ على مساحات جغرافية شاسعة 

)١٩(دولة مستقلة ٥٤من إمجايل مساحة العامل، موزعة على %  ٢٠متثل 
، معظمها على مساحات جغرافية 

وهذه املساحات الشاسعة، والطبيعة اجلغرافية املتنوعة قد منحتها ميزة يف التنوع يف املوارد الطبيعية، حىت . متصلة

)٢٠(من املوارد االقتصادية األساسية للعامل%  ٣٠أصبحت تسيطر على 
دولة إسالمية، يبلغ  ٣٠، حيث تشكل 

                                                   
 – ٣٠١(بواسطة احمد عمر الزیلعي، مكة وعالقاتھا الخارجیة . ١٥٣. ابو القاسم عبیداهللا  بن خرداذبة، المسالك والممالك، أوربا، بدون تاریخ، ص) ١٣(

  .١٧٧م، ص ١٩٨١/ ھـ١٤٠١عمادة شؤن المكتبات بجامعة الریاض، : اض، الری)ھـ٤٨٧
 .٣٧، ص ١١٤٩عطیة القوصي، تجارة مصر في البحر األحمر حتى سقوط الدولة العباسیة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، رقم ) ١٤(

ت ؛ ابو بكر احمد بن محمد المعروف بابن الفقیھ .،  د١/٣٦٩قومي، وزارة الثقافة واإلرشاد ال: احمد النویري، نھایة االرب في فنون األدب، القاھرة) ١٥(
  .٢٥١ھـ، ص ١٣٠٢الھمذاني، مختصر كتاب البلدان، لیدن، 

(16)   Goitein S. Jews and Arabs, New York. 1955, p. 150. 
  .٢٨٧ت، ص .مكتبة العلوم والحكم، د: محمد االمین مصطفى الشنقیطي، التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة، المدینة المنورة) ١٧(
ضاء في منظمة بنك التنمیة اإلسالمي، إعداد األمة اإلسالمیة للقرن الحادي والعشرین في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري والمالي بین الدول األع) ١٨(

 .١٠. المؤتمر اإلسالمي، المعھد اإلسالمي للبحوث والتطویر، ص
 .المرجع نفسھ) ١٩(
  .المرجع نفسھ) ٢٠(
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)٢١(مليون نسمة، مصدراً رئيساً للعامل يف املواد األولية ٤٦٠عدد سكاا 
ويشري مسئول يف إحدى الدول . 

)٢٢(من احتياطي اهلايدروكاربون العاملي%  ٧٠اإلسالمية إىل أن الدول اإلسالمية تستحوذ على ما يقارب 
ويف .  

النظر إىل البلدان اإلسالمية على أا دول املوارد االقتصادية األساسية فقط، بل املالحظ  واقع األمر، فانه ال ميكن
فدول اخلليج . أن التنوع اجلغرايف اكسبها مزايا نسبية يف ثروات اقتصادية متنوعة، رغم أن كثرياً منها غري مستغل

ك إنتاج الطاقة مثل النفط والغاز واملعادن، األموال، وكذل سالعريب مثال جندها تتمتع مبزايا نسبية يف توافر رؤو
بينما الدول اإلسالمية يف إفريقيا تتمتع مبزايا نسبية يف الثروات الطبيعية، مثل األراضي اخلصبة واملنتجات الزراعية 

واحليوانية، يف حني أن دول إسالمية، مثل ماليزيا واندونيسيا وتركيا لديها اإلمكانات التكنولوجية 

)٢٣(والصناعية
بيد أن هناك حتديات عديدة حالت دون استثمار هذه الطاقات واإلمكانات، ولعل . وهكذا.. 

أبرزها اإلرادة السياسية اجلادة، وغياب الرؤى التنموية الشاملة لتحويل هذه اإلمكانات املتنوعة يف خدمة وحدة 
ليت خلّفتها القوى االستعمارية الرأمسالية كما ال ميكن جتاهل سياسة التبعية ا. األمة اإلسالمية وتكاملها االقتصادي

  . واالشتراكية، واليت تغلغلت يف هياكل ومؤسسات الدول اإلسالمية السياسية واالقتصادية والتنظيمية والتشريعية

  : الدراسات السابقة - ٣

تناولت  على مستوى جمموعة الدول اإلسالمية، مل جيد الباحث سوى عدد حمدود من الدراسات التطبيقية، اليت

ففي دراسة حتت مظلة . أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي -بشكل مباشر حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية 

)B. Bendjilali(بنك التنمية اإلسالمي، قام 
)٢٤(

بدراسة تطبيقية حول حمددات التجارة البينية الثنائية للدول  

الصادرات (تجارة البينية عوضا عن إمجايل التجارة اخلارجية اإلسالمية، واستخدمت الدراسة الصادرات كممثل لل

)Gravity Model(وقد وظفت الدراسة ما يسمى بنموذج اجلاذبية ). الواردات+ 
)٢٥(

يف تقدير العالقة بني  

                                                   
، الوضع االقتصادي في البلدان األعضاء بمنظمة )SESRTCIC(مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة ) ٢١(

  .م٢٠٠٥، )٢١٦- ١٦٥(ص .المؤتمر اإلسالمي، مجلة التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة، المجلد السادس والعشرون، ص
) خ.س(ة ، برناما السید نور محمد، وزیر المالیة الثاني المالیزي، التجارة البینیة اإلسالمیة بحاجة الى تجدید ملموس، وكالة األنباء الوطنیة المالیزی) ٢٢(

  .م٢٠٠٧مایو  ٢٨،
 األعضاء للدول المتقدمة صادرات التكنولوجیا ملمج من% ٩٧تتفوق ھذه الدول على بقیة الدول اإلسالمیة بالصادرات التكنولوجیة المتقدمة، حیث ان ) ٢٣(

. بتأمینھا ھذه البلدان الثالث، السیما مالیزیا التي تحتل المرتبة الحادیة عشر في العالم من حیث قیمة الصادرات التكنولوجیة المتقدمة بالمنظمة تقوم
، العلم والتكنولوجیا في الدول األعضاء في منظمة )SESRTCIC(سالمیة مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإل: انظر

  . ٤- ٣. ت، ص ص.ملخص تنفیذي، منظمة المؤتمر اإلسالمي، د: المؤتمر اإلسالمي
(24) Boualem Bendjilali, An Antra-Trade Econometric Model for OIC Members Countries: A Cross-Country 

Analysis, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, Research Paper No. 55. 
وبدا تأسیسھ النظري في الدراسات االقتصادیة وخصوصا في . من قانون الجاذبیة في الفیزیاء) Gravity Model(جاءت تسمیة نموذج الجاذبیة ) ٢٥(

 :Linnemann(وثم تطویره الحقا بواسطة ) Poyhonen: 1963(و ) Tinbergen: 1962(بواسطة  التجارة الدولیة  في الستینیات من القرن الماضي
وفي التجارة الدولیة ینطوي النموذج على أن تدفق السلع من دولة ألخرى یتساوى مع مضروب المقدرة التجاریة للدولتین مقسوما على عنصر ). 1966

وحجم ) GDPs(یاغة النموذج األساسیة على أن حجم الصادرات بین الدولتین دالة في كل من دخلھما مقاومة وھو عامل المسافة بین الدولتین، وتتم ص
  :انظر على سبیل المثال. السكان فیھما والمسافة الجغرافیة بینھما ومجموعة من المتغیرات الصوریة

 Oguledo, V. I., & Macphee, C. R., Gravity models: A reformulation and an application to discriminatory trade 
arrangements, Applied Economics, vol. 26, no. 1-6 (1994), pp. 107-120. 
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الناتج احمللي : الصادرات البينية كمتغري تابع وعدد من املتغريات االقتصادية الكلية كمتغريات مستقلة، وحتديدا

إلمجايل كمقياس ألثر حجم االقتصاد، وحجم السكان كمقياس حلجم السوق احمللي، ومتوسط دخل الفرد ا

لقياس اثر مستوى التنمية االقتصادية، واملسافة بني املوانئ التجارية للدول كمؤشر لتكلفة وفترة النقل، وكذلك 

غري صوري لكون الدولة جارة أم ال، ومتغري حجم متويل الواردات اليت يقدمها بنك التنمية اإلسالمي للدولة، ومت

وقد مت تقدير النموذج باستخدام بيانات مقطعية لعينة، . صوري لكون الدولة تنتمي إىل تكتل اقتصادي أم ال
وخلصت الدراسة إىل أن حجم . م١٩٩٤لعام  –أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي  –سالمية إدول  ١٩مكونة من 

ممثال بالناتج احمللي اإلمجايل، وحجم ) ٠.٥٩٥(حبجم النشاط االقتصادي يف الدولة  اًجيابيالصادرات البينية تتأثر إ
، ومشاركة الدولة يف التكتل االقتصادي اآلسيوي )٠.٠٠٦(متويل بنك التنمية اإلسالمي املقدم للدولة العضو

الدراسة عن  بينما كشفت) ٠.١٢٣(، ومتوسط دخل الفرد )٠.٨٣٠(وجملس التعاون اخلليجي ) ٠.٧٠٤(

معربا عنها بعامل ) ٠.٧٩٢-(تكلفة النقل واملواصالت  ؛عالقة سلبية بني حجم الصادرات البينية وكل من
هذه الدراسة أوال، أا مل يؤخذ على و). ٠.١٢٣- (كذلك عضوية الدولة يف االحتاد املغاريب العريب واملسافة، 

السيما  ،ات التطبيقية أمهيته يف ديناميكية الظواهر االقتصاديةالذي أثبتت الدراس ،تأخذ يف االعتبار العامل الزمين

رمبا ال تعكس بالضرورة ) م١٩٩٤(يف التبادل التجاري، فتركيز الدراسة على بيانات مقطعية لسنة واحدة 
قي ثانيا، يعاب عليها استخدام منوذج اجلاذبية التطبي. الصورة الواقعية للتبادل التجاري بني البلدان اإلسالمية

أن هذا النموذج رغم شيوع استخدامه  حيث ،يف تقدير العالقة) traditional empirical gravity model(التقليدي 

السيما وانه يفتقر إىل أساس نظري، وتقديراته يف الغالب  ،إال انه يعترب حمل انتقاد ،يف دراسات التجارة الدولية

"حتيز املتغريات املهملة"تعاين من مشكلة 
)٢٦(

.  

)Gairuzazmi M. Ghani(يف دراسة أخرى قام ا و
)٢٧(

الختبار مدى اثر االنتماء إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي  

وقد أدرج العديد من املتغريات الكمية والصورية يف النموذج، من . يف حجم التجارة البينية للدول اإلسالمية

وقد استخدم . والصراعات السياسية ،عية نظام احلكمونو ،واملسافة بني الدولتني ،الناتج احمللي اإلمجايل: بينها

 Anderson and Van Wincoop(وكذلك الصيغة النظرية البديلة لكل من  ،بصيغته التقليدية" منوذج اجلاذبية"

كنسبة إىل حاصل مضروب الناتج احمللي اإلمجايل ) املتغري التابع(، ويف الصيغة النظرية يعبر عن التجارة )(2003)
لتني، باإلضافة إىل تقييد معلمة مضروب الناتج احمللي اإلمجايل على ميني املعادلة لتساوي واحد، ومعلمة للدو

                                                   
(26)  Anderson, J. and van Wincoop, E., Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle,” American 

Economic Review, 93, (2003), 170-192. 
(27) Gairuzazmi M. Ghani, Does OIC Membership Reduce Trade?, Journal of Economic Cooperation, 28, 4 (2007), 

39-62 
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كما أخذت الدراسة بعني االعتبار . مضروب متوسط نصيب الفرد من الناتج احمللي يف الدولتني لتساوي صفر
وتوصلت الدراسة إىل عالقة سلبية . دير العالقةوكذلك اآلثار العشوائية يف تق ،الزمنية واملقطعية: اآلثار الثابتة

وتكرار الصراعات السياسية، باإلضافة إىل اخنفاض  ،معنوية بني حجم التجارة الثنائية وبني كل من نوعية النظام

%) ١٩.٧٥-(، وبنسبة %)٢٢.٦-(التجارة الثنائية يف حالة انتماء الدولتني إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي بنسبة 

ومع ذلك كشفت الدراسة عن تضارب كبري يف النتائج عند تطبيق !. إحدامها فقط تنتمي إىل املنظمةيف حالة 
العتماده  نظراً ،التقليدي والنظري، مما جعل الباحث يعتمد على نتائج النموذج األخري: صيغيت منوذج اجلاذبية

ائية والعوامل املؤثرة فيها، إال أا أوال ورغم عمق هذه الدراسة وتناوهلا سلوك التجارة الثن. على إطار نظري قوي
وان  ،مل تأخذ يف احلسبان خواص السالسل الزمنية ملتغريات النموذج، كما أا مل حتدد بصراحة الفترة الزمنية

وهي فترة كافية لتحليل السلوك الزمين . م١٩٩٩م إىل ١٩٧٠كان يظهر من خالل تقدير النماذج أا متتد من 

ؤخذ عليها أيضا أا أسهبت يف استخدام العديد من املتغريات، باإلضافة إىل تعدد مناهج التقدير ولعل ما ي. هلا
هلذا التضارب، وإمنا اكتفى  املستخدمة، واليت أدت يف النهاية إىل نتائج متضاربة، ومل يقدم الباحث تفسرياً

  .باالعتماد والتركيز على نتائج منهج واحد

مثل  ،التجارة البينية موعة من الدول اإلسالمية على أساس إقليمي تتناول ،وهناك دراسات تطبيقية أخرى
. دول جملس التعاون اخلليجي، ودول اجلامعة العربية، ودول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، ودول االحتاد املغاريب

 Ekholm, Torstensson and(ففي دراسة مقطعية مشلت دول الشرق األوسط ومشال إفريقيا، توصل كل من 

Torstensson: 1996(
)٢٨(

. حىت بني الدول األكثر استقرار امنيا إىل أن منو التجارة البينية هلذه الدول يعترب متدنياً 

 Al، استنتج كل من )م٩٧- م١٩٩٥(دولة غري عربية خالل الفترة  ٤٣دولة عربية و ١٨ويف دراسة مشلت 

Atrash and Yousef: 2000)(
)٢٩(

وكذلك يف جملس التعاون ) AMU(ولة يف االحتاد املغاريب ثر عضوية الدأبان  
على حجم التجارة البينية ظهر سالباً، وهذه النتائج جاءت على خالف النتائج املتعارف عليها ) GCC(اخلليجي 

، حيث تشري بعض الدراسات أن حجم التدفق التجاري )FTA(اليت بينها اتفاقيات جتارية حرة  ،بالنسبة للدول

عن الشركاء التجاريني خارج منطقة التجارة % ٥٠زيد بنحو يول األعضاء يف منطقة جتارة حرة بني الد

)٣٠(احلرة
 Mohd. Amin, Hamid(قام كل من ) LAS(دول من أعضاء جامعة الدول العربية  ٥ويف دراسة على . 

                                                   
(28)  Ekholm, K., Torstensson, J and Torstensson, R., The economics of the Middle East Peace process: Are there 

prospects for trade and growth? World Economy, 19, (1996) 555-574. 
(29) Al Atrash, H. and Yousef, T., Intra-Arab trade: Is it too little?,  IMF Working Paper (2000) 00-10, IMF. 
(30) Klein, Michael and Jay C. Shambaugh, Fixed Exchange Rates and Trade, National Bureau of Economic 

Research Working Paper 10696, August 2004. 
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and Md. Saad: 2005(
)٣١(

قتصادي للدول بتحليل مدى التكامل االقتصادي بينهم، ووجدوا أن التجمع اال 

وال يسهم يف منو التجارة البينية، وعزت الدراسة هذا إىل فشل  ،الأعضاء جامعة الدول العربية غري فع ،العربية

  .  هذه البلدان يف إجياد أساليب لتحقيق التكامل فيما بينها

ح اخلطأ لبيانات وهذه الدراسة حتاول توظيف مناذج قياسية خمتلفة، باستخدام منهج التكامل املشترك وتصحي
وهذا املنهج مل . البانل، وذلك لالستفادة من املعلومات والبيانات الزمنية واملقطعية معاً ملتغريات منوذج الدراسة

تأخذ به الدراسات السابقة، مما يمكّن من تاليف السلبيات والقصور يف املعاجلة القياسية، اليت ظهرت يف تلك 

    . الدراسات املشار إليها سابقاً

    

                                                   
(31) Mohd. Amin, R., Hamid, Z., and Md. Saad, N., Economic Integration Among the Members of the League of 

Arab States: An Empirical Evidence,” Journal of Economic Cooperation, 26, 3 (2005) 77-102. 
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  :واقع التجارة البینیة للدول اإلسالمیة - ٤

متتلك مقومات كافية للتكامل  –أعضاء منظمة املؤمتر اإلسالمي  –كما أوضحنا سابقا أن البلدان اإلسالمية 
االقتصادي، من طاقات بشرية وموارد طبيعية وإمكانات مادية، إضافة إىل امتدادها اجلغرايف االستراتيجي، غري أن 

وبالنظر إىل حجم التجارة اخلارجية . ومات مل تنعكس على واقع التعاون االقتصادي السيما التجارة البينيةهذه املق
، حيث كان % ٦.٨، جند أا تطورت مبعدل منو بلغ )م٢٠٠٦-م١٩٧٠(للدول اإلسالمية خالل فترة الدراسة 

، وهي الفترة اليت )١شكل(و ) ١جدول انظر (مليار دوالر  ٨٥.٤م بنحو ١٩٧٠عام ادين مستوى هلا يف 

قيمة سجلتها التجارة اخلارجية للبلدان األعضاء كانت يف  يف حني أعلى. شهدت انطالق منظمة املؤمتر اإلسالمي

واد دوالر، وذلك نظرا لتصاعد األسعار اليت شهدا أسواق النفط وامل نتريليو ١.٤م، إذ جتاوزت ٢٠٠٤عام 

)٣٢(األساسية والزراعية، إضافة إىل اخنفاض قيمة الدوالر األمريكي أمام العمالت الرئيسة
وعلى حنو مشابه، . 

مليار دوالر،  ٨.٤م بنحو ١٩٧٠سجل أيضا مستوى التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية أدىن قيمة يف عام 

  .مليار دوالر ٢٢٢م حيث جتاوز ٢٠٠٤وكان أعلى مستوى يف عام 

  .)٣٣(مختارة للتجارة الخارجیة للدول اإلسالمیة إحصاءات: ١جدول 

  إجمالي التجارة الخارجیة  التجارة مع العالم الخارجي  التجارة البینیة  اإلحصاءات

 )م١٩٧٠( ٨٥٣٧٩ )م١٩٧٠( ٧٦٩٧٣  )م١٩٧٠( ٨٤٠٦ األدنى

  )م٢٠٠٤( ١٤٣٠٥٠١ )م٢٠٠٤( ١٢٠٧٥٢٢  )م٢٠٠٤( ٢٢٢٩٧٩  األعلى

  ٣٣٧٢٥٤ ٢٨٩٥٣٨  ٤٩٠٢٤ انحراف معیاري

  ٦٥ ٦٤  ٧٩ التشتت% 

  ٦.٨ ٦.٧  ٧.٨ النمومعدل 

ومبقارنة سلوك التجارة البينية للدول األعضاء بتجارا مع بقية دول العامل، جند أن حجم التجارة بني الدول 
، ومع ذلك فان %) ٦.٧(األخرى وهو أعلى من معدل منو جتارا مع الدول %)  ٧.٨(اإلسالمية ينمو مبعدل 

مستوى التجارة البينية للدول اإلسالمية يبدو أكثر تذبذباً واقل استقراراً، حيث نلحظ أا تتقلب خالل فترة 

  %). ٦٤(، بينما تظهر جتارا مع بقية الدول تذبذباً اقل نسبياً %) ٧٩(الدراسة حول متوسطها مبعدل 
  .)٣٤()م٢٠٠٦ –م ١٩٧٠(بینیة والخارجیة للدول اإلسالمیة خالل الفترة تطور حجم التجارة ال:  ١شكل      

                                                   
(32)  Islamic Center for Development of Trade (ICDT), Report On Trade Among the Member States of the 

Organization of the Islamic Countries, Organization of the Islamic Conference, 2006.   
 واالجتماعی ة والت دریب لل دول اإلس المیة     اإلحصاءات محس وبة لل دول اإلس المیة خ الل فت رة الدراس ة ومستخلص ة م ن بیان ات مرك ز األبح اث االقتص ادیة            )  ٣٣(

)SESRTCIC :((http://www.sesrtcic.org/stat_ind.php) 
  .نفس المرجع )٣٤(
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بني  والصادراتوبأخذ جانيب التجارة البينية يف احلسبان، ال يظهر هناك اختالف كبري بني حجم الواردات 

حيث يكشف السلوك الزمين لكل من الواردات  ،)٢شكل  انظر(خالل فترة الدراسة  الدول اإلسالمية

ات البينية عن جتانس نسيب بينهما من حيث القيمة خالل فترة الدراسة، إال انه رغم ذلك وحبساب والصادر

متوسط القيمة، ومقاييس التشتت لكل منها، تبدو الواردات البينية أعلى من الصادرات، حيث بلغ متوسط 

ما أن الواردات رغم مليار دوالر، ك) ٣٠.٦(مليار دوالر، بينما بلغ متوسط الصادرات ) ٣١.٣(الواردات 

يف حني تقلبت %) ٨٠.٤(تفوقها النسيب على الصادرات فإا تبدو أكثر تذبذباً، حيث تقلبت بنسبة قدرها 

  %). ٧٧.٧(الصادرات بنسبة اقل وقدرها 
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()م٢٠٠٤-١٩٧٠(الفترة  لتطور الواردات والصادرات البینیة واجمالي التجارة البینیة للدول اإلسالمیة خال: ٢شكل 
٣٥(   

  

ورغم اجلهود املبذولة لدفع عجلة التعاون التجاري بني الدول اإلسالمية، األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، 

واختاذ العديد من القرارات لرفع معدل التجارة البينية، ال تزال معدالت التجارة البينية تتراوح يف نطاق ضيق منذ 

م، حيث كان ٢٠٠٦م وحىت ١٩٧٠ ملعدالت التبادل التجاري منذ املسار الزمين ٣ويكشف شكل . نشأة املنظمة

وهو أدىن % ٦.٩م عند ١٩٧٥يف أوائل السبعينيات، إال انه هبط بشكل حاد يف عام % ١٠مستقراً عند معدل 

مستوى يسجله خالل فترة الدراسة، ورمبا يعزى ذلك االخنفاض املفاجئ إىل أزمة النفط الدولية يف تلك الفترة، 

كل ارتفاع أسعار البترول عبئاً على الدول األعضاء املستهلكة للبترول، مما أدى إىل اخنفاض مستوى حيث ش

مث بعد ذلك، بدا يف النمو ولكن بتذبذب يف نطاق ضيق حىت عام . التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية
أعلى مستوى م، وهو ٢٠٠٤يف % ١٥.٩م إىل ٢٠٠٣يف % ١٣.١م، حيث ارتفع بشكل ملحوظ من ٢٠٠٤

يصله معدل التبادل التجاري البيين، وذلك نظراً الخنفاض قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت الرئيسة، مع 

دولة من  ٣٠ارتفاع أسعار بعض السلع األولية يف األسواق الدولية، حيث تشري أحدث التصنيفات الدولية إىل أن 

دولة تعتمد على الصادرات النفطية و  ١٦سلع األولية، منها الدول األعضاء تعتمد بشكل كبري على قطاعات ال

)٣٦(دولة تعتمد على سلع أولية غري نفطية وغالباً ما تكون زراعية ١٤
.  

                                                   
  .نفس المرجع )٣٥(

، الوض ع االقتص ادي ف ي البل دان األعض اء بمنظم ة       )SESRTCIC(مركز األبح اث اإلحص ائیة واالقتص ادیة واالجتماعی ة والت دریب لل دول اإلس المیة        ) ٣٦(
  . مؤتمر اإلسالمي، مجلة التعاون االقتصادي بین الدول اإلسالمیة، مرجع سابقال
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الصادرات الواردات التجارة البینیة



  عابد العبدلي/د  ھج تحلیل البانل باستخدام من اإلسالمیةمحددات التجارة البینیة للدول 
  م٢٠١٠/ ھـ١٤٣١، )١(عدد) ١٦(مجلد جدة، ، ، البنك االسالمي للتنمیةللبحوث والتدریب اإلسالميالمعھد دراسات اقتصادیة اسالمیة، مجلة 

 

  ٤٣من  ١٤صفحة 

  :كاآلتيالبحث  إلى اإلشارةعند االقتباس الرجاء 
  عابد العبدلي/محددات التجارة البینیة للدول االسالمیة باستخدام منھج تحلیل البانل، د

  م٢٠١٠/ ھـ١٤٣١، )١(عدد) ١٦(ك االسالمي للتنمیة، جدة، مجلد مجلة دراسات اقتصادیة اسالمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البن

www.drabid.net/paper5.pdf 

  

  .)٣٧()م٢٠٠٤-١٩٧٠(تطور معدل التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة خالل الفترة :  ٣شكل 

  

، فقد هيمنت ٤شكل  يوضحالمية، فكما لدول اإلسات صادرات وهذا اهليكل السلعي تؤيده إحصاءا

من إمجايل صادراا خالل تلك %  ٥٠صادرات السلع األولية على صادراا خالل العقد املاضي، بل مل تقل عن 

ووفقاً لدراسة حديثة حول اهليكل السلعي %.  ٧٥م، إىل ١٩٩٢الفترة، ووصلت يف بعض السنوات، مثل 
ن قطاع الزراعة يشغل نسبة كبرية من النشاط االقتصادي ألغلب الدول، القتصاديات الدول اإلسالمية، اتضح أ

%  ٤٠، يف حني أن % ٦٠حيث يبلغ يف بعض الدول نصيب القيمة املضافة لقطاع الزراعة يف الناتج احمللي حنو 

 يف بعض%  ٩٠من السكان، يف املتوسط، يعتمدون يف معيشتهم على الزراعة، وهذه النسبة تصل أحياناً إىل 

)٣٨(الدول
.  

ولعل هذا التماثل االقتصادي النسيب لكثري من الدول اإلسالمية يقدم تربيراً وجيهاً لتدين التبادل التجاري البيين، 

وهذا . إذ إنه يف ظل غياب التنوع االقتصادي وامليزة النسبية تنخفض حوافز التبادل التجاري بني البلدان اإلسالمية

تلكه هذه الدول من ثروات طبيعية بقدر ما يدل على غياب التخطيط يف الواقع ال يعكس حقيقة ما مت

  . االستراتيجي الستغالل هذه الثروات، وعلى رأسها ثروة رأس املال البشري والذي يعادل تقريبا ربع سكان العامل

                                                   
  .، مرجع سابق)SESRTCICمركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة  إحصاءات من البیانات مستخلصة) ٣٧(

(38) Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRTCIC), 
Information Series On OIC Countries: AGRICULTURE, Organization of the Islamic Conference, March 2007. 
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نسبة التجارة البینیة من اجمالي التجارة الخارجیة



  عابد العبدلي/د  ھج تحلیل البانل باستخدام من اإلسالمیةمحددات التجارة البینیة للدول 
  م٢٠١٠/ ھـ١٤٣١، )١(عدد) ١٦(مجلد جدة، ، ، البنك االسالمي للتنمیةللبحوث والتدریب اإلسالميالمعھد دراسات اقتصادیة اسالمیة، مجلة 

 

  ٤٣من  ١٥صفحة 

  :كاآلتيالبحث  إلى اإلشارةعند االقتباس الرجاء 
  عابد العبدلي/محددات التجارة البینیة للدول االسالمیة باستخدام منھج تحلیل البانل، د

  م٢٠١٠/ ھـ١٤٣١، )١(عدد) ١٦(ك االسالمي للتنمیة، جدة، مجلد مجلة دراسات اقتصادیة اسالمیة، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البن

www.drabid.net/paper5.pdf 

 .)٣٩()م٢٠٠٣- م١٩٩٠(نسبة السلع األولیة والمصنعة في صادرات الدول اإلسالمیة خالل الفترة : ٤شكل 

 

وعلى صعيد أكثر الدول فاعلية يف التجارة البينية، جند دوال تتصدر قائمة الدول من حيث نسبة جتارا مع 

، أن عشراً من الدول األعضاء، وهي ٢حيث نالحظ يف جدول . الدول األعضاء إىل إمجايل جتارا اخلارجية

ون والكامرون وإيران، تصدرت الدول، األردن وباكستان وبوركينافاسو وعمان ومايل والبحرين ومصر وسريالي

م، وقد جاءت يف ٢٠٠٦م و٢٠٠٥من حيث نسبة جتارا البينية إىل إمجايل جتارا اخلارجية، خالل األعوام 

املقدمة األردن مث باكستان مث بوركينافاسو، من حيث أعلى معدل تبادل جتاري مع الدول األعضاء األخرى 

% ٦٨إىل % ٣٤ارا مع الدول اإلسالمية من إمجايل جتارا اخلارجية بني خالل العامني، حيث تراوحت نسبة جت

ومع ذلك فان هذه النسب العالية لبعض الدول . م٢٠٠٦يف عام % ٦٥و % ٣٩م، وبني ٢٠٠٥يف عام 
  .األعضاء ال تنطوي على قيمة التبادل التجاري، وإمنا تدل على تدين إمجايل حجم التجارة اخلارجية هلذه الدول

                                                   
 .ع سابق، مرج)SESRTCIC(البیانات مستخلصة من إحصاءات مركز األبحاث االقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة )  ٣٩(
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  . )٤٠(م٢٠٠٦م و ٢٠٠٥أعلى عشر معدالت تبادل تجاري بین الدول اإلسالمیة لعامي : ٢دول ج

  م ٢٠٠٦  م ٢٠٠٥

 التجارة البینیة%  الدولة  الترتیب التجارة البینیة%  الدولة الترتیب

 ٦٥  األردن  ١ ٦٨  األردن  ١

 ٤٧ باكستان  ٢ ٤٩ باكستان ٢

 ٣٩  بوركینافاسو  ٣ ٣٤ بوركینافاسو ٣

 ٢٩ مالي  ٤ ٣٠  عمان  ٤

 ٢٩ عمان  ٥ ٢٨  مالي  ٥

 ٢٥ البحرین  ٦ ٢٦  البحرین  ٦

 ١٩ سیرالیون  ٧ ٢٠  مصر  ٧

 ١٨ مصر  ٨ ١٩  سیرالیون  ٨

 ١٦ الكامرون  ٩ ١٥  الكامرون  ٩

 ١٥ إیران  ١٠ ١٥ إیران ١٠

  

  :نموذج الدراسة - ٥

ددات التجارة البينية للدول اإلسالمية، باستخدام حتليل كما أشرنا يف املقدمة، أن الدراسة دف إىل تقدير حم

بيانات البانل، وتوظيف منهج التكامل املشترك وتصحيح اخلطأ لبيانات البانل للكشف عن ما إذا كان هناك 

د ويف البداية الب. عالقة توازنية بني حجم التجارة البينية وحمدداا، وما تنطوي عليه من آثار طويلة وقصرية املدى

  .    من تسليط بعض الضوء على منهج ومناذج البانل املستخدمة يف هذه الدراسة

  :أھمیة نماذج البانل. ٥/١

ألا تأخذ يف  يف الدراسات االقتصادية، نظراً خصوصاً كبرياً اكتسبت مناذج البانل يف اآلونة األخرية اهتماماً

بيانات عينة ء، الكامن يف على حد سوا دات املقطعية،اثر تغري الزمن و اثر تغري االختالف بني الوح االعتبار

اخل، املرصودة عرب ...مثل الدول أو األسر أو السلع ،املشاهدات املقطعية يواملقصود ببيانات البانل ه. الدراسة

ات بيانات البانل يف دمج بيان تتمثلويف هذه الدراسة،  .، أي دمج البيانات املقطعية مع الزمنيةفترة زمنية معينة

م إىل ١٩٧٠عرب فترة زمنية متتد من  دولة، ١٨، وعددها )البعد املقطعي(عينة مأخوذة من الدول اإلسالمية 

، مبفردهاأو البيانات املقطعية  مبفردهاويتفوق حتليل البانل على حتليل البيانات الزمنية ). البعد الزمين(م ٢٠٠٦

[Hsiao:2003 and Klevmarken:1989] بالعديد من االجيابيات، ويلخص كل من
)٤١(

  :البانل، ومنها حتليل فوائد 

                                                   
  .نفس المرجع) ٤٠(

(41) Hsiao C., Analysis of panel Data, Cambridge University Press, Cambridge, 2003. ; Klevmarken, N. A., Panel 
Studies: What can we learn from them? Introduction, European Economic Review, 33, 1989,  pp.523-529   
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التحكم يف التباين الفردي، الذي قد يظهر يف حالة البيانات املقطعية أو الزمنية، والذي يفضي إىل نتائج  -١

  .متحيزة

وبالتايل إمكانية احلصول  ،املقطعية أو الزمنية اليت يف أكثر من تلك ،تتضمن بيانات البانل حمتوى معلومايت -٢

اقل حدة من بيانات  تكون مشكلة االرتباط املشترك بني املتغريات أنذات ثقة أعلى، كما  تقديراتعلى 

السالسل الزمنية، ومن جانب آخر، تتميز بيانات البانل عن غريها بعدد اكرب من درجات احلرية وكذلك 

 .بكفاءة أفضل

 ليت قد ختفيها البيانات املقطعية، كما أا أيضاا ،إمكانية أفضل لدراسة ديناميكية التعديل توفر مناذج البانل -٣

من خالل  ميكن ومن جهة أخرى،. مثل البطالة والفقر ،مناسبة لدراسة فترات احلاالت االقتصادية تعترب

)٤٢(بيانات البانل الربط بني سلوكيات مفردات العينة من نقطة زمنية ألخرى
. 

، الناجتة عن خصائص )omitted variables(ملهملة احلد من إمكانية ظهور مشكلة املتغريات ا تسهم يف -٤
 يف االحندارات املفردة )biased estimates(متحيزة  تقديراتاملفردات غري املشاهدة، واليت تقود عادة إىل 

)٤٣(
.  

بعدم التجانس أو االختالف غري "وتربز أمهية استخدام بيانات البانل يف أا تأخذ يف االعتبار ما يوصف 

)unobserved heterogeneity" (امللحوظ
)٤٤(

ويف هذه الدراسة، . اخلاص مبفردات العينة سواء املقطعية أو الزمنية 

اخلاصة بكل ) individual effects(فان منهج البانل سوف يأخذ يف االعتبار تلك االختالفات أو اآلثار الفردية 

والثقافة واملوقع اجلغرايف وغريها من اخلصائص  دولة من الدول اإلسالمية، مثل احلالة االقتصادية احمللية واللغة
املقطعية، اليت تنفرد ا كل دولة على حدة، واليت تؤثر بدورها يف سلوك وحجم التبادل التجاري بني الدول 

كما ميكننا أيضا األخذ يف . اإلسالمية، ولكنها تكون ثابتة يف األجل القصري أو على األقل خالل فترة الدراسة
املشتركة بني الدول اإلسالمية، واليت تتغري عرب الزمن مثل التطور ) time effects(ثار الزمنية احلسبان اآل

  .التكنولوجي واملؤسسي وتغير السياسات االقتصادية والتجارية وغريها

                                                   
  : مزید من التفاصیل  حول ایجابیات استخدام بیانات البانل انظر على سبیل المثاللالطالع على  ) ٤٢(

Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed. John Wiley & Sons, Ltd. 2005 pp.4-9. 
(43) Dimitrios A. and Stephen G. Hall, Applied Econometrics: A modern approach, 1st ed. Palgrave Macmillan, 

2007, p.344.    
، عدم التجانس غیر الملحوظ )unobserved component(المكون غیر الملحوظ : ھناك عدد من المصطلحات مستخدمة في الدراسات التطبیقیة مثل) ٤٤(

)unobserved heterogeneity( المتغیر المستتر ،)latent variable(  
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  ):  Static Panel: البانل الساكن(طرق التقدیر و البانل نموذجمتغیرات . ٥/٢

للدول اإلسالمية كمتغري تابع، ) الواردات+ الصادرات (ر إمجايل التجارة البينية إلغراض الدراسة، فقد مت اختيا

وتغطي الدراسة الدول أعضاء . بينما مت إدراج العديد من املتغريات االقتصادية الكلية كمحددات للتجارة البينية

)٤٥(دولة ١٨منظمة املؤمتر اإلسالمي، املتوافرة بياناا، وعددها 
)٤٦()م٢٠٠٦-م١٩٧٠(، خالل الفترة 

وعليه . 

  : يصبح منوذج البانل الساكن حملددات التجارة البينية للدول إسالمية على النحو اآليت

).........(.......... 1ittiit9it8it7

it6it5it4it3it2it1it

εγμTRWβPOPβCURβ

MPWβXPWβGOVβGDPβEXCβCPIβaTRD

++++++
++++++=

  

معلمة متثل  )α(، و (t)يف الفترة الزمنية  (i)لوغاريتم إمجايل التجارة البينية للدولة اإلسالمية  )TRDit(حيث 
لوغاريتم تذبذب سعر صرف عمالت ) EXCit(لوغاريتم مؤشر األسعار،  )CPIit(القاطع العام يف النموذج، و

الدول اإلسالمية مقابل الدوالر األمريكي، ومت قياسه باالحنراف املعياري ألسعار صرف العمالت مقابل الدوالر 

اإلنفاق احلكومي كنسبة من الناتج اإلمجايل، ) GOVit(ايل، لوغاريتم الناتج احمللي اإلمج) GDPit(يف السنة، 

)XPWit ( ، لوغاريتم صادرت الدولة اإلسالمية إىل بقية دول العامل)MPWit ( لوغاريتم واردات الدولة اإلسالمية

نمو معدل ال )POPit(احلساب اجلاري للدولة اإلسالمية كنسبة من الناتج احمللي، ) CURit(من بقية دول العامل، 

)٤٧(لوغاريتم إمجايل حجم التجارة اخلارجية للدولة اإلسالمية إىل بقية العامل) TRWit(السكاين، 
ووحدة قياس . 

اآلثار أو ) iμ(ومتثل . باملليون دوالر أمريكي) TRDit ،GDPit ،XPWit ،MPWit ،TRWit(متغريات النموذج 
، واليت تتفاوت من دولة إسالمية ألخرى، لكنها تظل )cross-section effects(االختالفات املقطعية غري امللحوظة 

غري امللحوظة واملشتركة ) time effects(إىل اآلثار أو االختالفات الزمنية ) tγ(ثابتة خالل الفترة الزمنية، و تشري 

ون مستقال احلد العشوائي للنموذج مع الفروض التقليدية، ويك) itε(بني الدول إسالمية، واليت تتغري عرب الزمن، و 

it~IID(0,σε: ((وموزعا بشكل متماثل
2ε(.  عدم التجانس "وينصب منوذج البانل يف كيفية التعامل مع هذه اآلثار أو

)٤٨(، إذ إن إمهاهلا يقود إىل تقديرات متحيزة وغري متسقة"غري امللحوظ
 – ولذا، يتم التعامل مع هذه اآلثار. 

 fixed effects(يف مناذج البانل إما كآثار ثابتة باستخدام منوذج اآلثار الثابتة   –) tγ(والزمنية ) iμ(املقطعية 

model( أو كآثار عشوائية باستخدام منوذج اآلثار العشوائية ،)random effects model.(  

                                                   
 البحرین، بوركینافاسو، الكامرون، مصر، اندونیسیا، إیران، األردن، مالیزیا، مالي، المغرب، نیجیریا، عمان، باكستان، سیرالیون، تونس، الجزائر،: الدول ھي )٤٥(

  .تركیا، أوغندا
 .ع سابق، مرج)SESRTCIC(بیانات الدراسة مستمدة من إحصاءات مركز األبحاث االقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة  )٤٦(

  . انھ ال یتوافر بیانات كافیة عن الدول وكذل عبر فترة الدراسة إالھناك متغیرات ھامة في تحدید التجارة البینیة مثل الضرائب والقیود الجمركیة، ) ٤٧(

(48) William H. Greene, ECONOMETRIC ANALYSIS: Chapter 13 Model for Panel Data, 5th. ed. Prentice Hall, 
2002. p. 258. 
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  ):Fixed Effects Model(نموذج اآلثار الثابتة . ٥/٢/١

كقواطع تعرب عن ) tγ(أو الزمنية ) iμ(، يتم التعامل مع اآلثار املقطعية )FEM(يف منوذج اآلثار الثابتة 
أي أن  -م ٢٠٠٦-م١٩٧٠وهي فترة الدراسة  –أو الزمنية  - وهي الدول اإلسالمية  –االختالفات الفردية 

، وذلك )كل سنة(إسالمية، أو حسب كل فترة زمنية النموذج يسمح بوجود قواطع تتفاوت حسب كل دولة 

من اجل احتواء العوامل واآلثار غري امللحوظة، سواء أكانت ذات بعد مقطعي أم زمين، واليت يف الواقع هي 

ولتقدير هذه القواطع أو الثوابت تستخدم ).TRD(متغريات غري ملحوظة، إال أا تؤثر يف حجم التجارة البينية 

ويعتمد منوذج اآلثار الثابتة على . لتمثيل السنوات) t-1(لتمثيل الدول وعدد ) n-1(ة بعدد متغريات صوري
افتراض، مفاده أن هذه اآلثار اخلاصة بالدول، أو تلك اخلاصة بالسنوات مرتبطة باملتغريات التفسريية أو على األقل 

cov(Xit,µ)وهي حمددات التجارة البينية  –بإحداها  i and γt) ≠0).  

  ):Random Effects Model(نموذج اآلثار العشوائیة . ٥/٢/٢

µ(مع اآلثار املقطعية ) REM(، يتعامل منوذج اآلثار العشوائية )FEM(على خالف منوذج  i ( والزمنية)γt ( على

ر املقطعية والزمنية هي متغريات أا معامل عشوائية، وليست معامل ثابتة، ويقوم هذا االفتراض على أن اآلثا

، وتضاف كمكونات عشوائية يف حد اخلطأ العشوائي )finite(عشوائية مستقلة بوسط يساوي صفر وتباين حمدد 

وهو عدم ارتباط اآلثار العشوائية مع متغريات النموذج : ويقوم هذا النموذج على افتراض أساسي. للنموذج

منوذج اآلثار الثابتة يفترض أن كل دولة أو كل سنة تأخذ قاطعاً خمتلفاً، يف  ، فان)FEM(ومبقارنته مع . التفسريية
ويف حالة وجود كال . حني أن منوذج اآلثار العشوائية يفترض أن كل دولة أو كل سنة ختتلف يف حدها العشوائي

 error components(اخلطأ اآلثار الزمنية واملقطعية يف منوذج اآلثار العشوائية، فيشار إليه أحيانا كنموذج مكونات 

model ( أو مكونات التباين، نظراً الن اآلثار العشوائية يتم تضمينها داخل حد اخلطأ العشوائي، ولذلك يصبح

  :كالتايل) ١(حد اخلطأ العشوائي يف منوذج 

)....(.......... 2ittiit νγµε ++=  

)~),((:أن حتقّق هذه املكونات الفروض التالية) REM(ويفترض منوذج  
2

0 μi σIIDμ ،)),(~(
2

0 γt σIDDγ ،

)),(~( 20 νit σIDDνوأن تكون مستقلة عن بعضها، وكذلك غري مرتبطة باملتغريات التفسريية ، :cov(Xit, µi and 

γt) = 0 .  
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عادة البدء بالتأكد من وجود تلك اآلثار غري امللحوظة  والختيار طريقة التقدير املناسبة لبيانات الدراسة، يتم
)unobserved heterogeneity( مبعىن هل هناك فعال اختالفات بني الدول اإلسالمية ،)µ i ( أو عرب الفترات الزمنية

بقاطع لكل دولة ، وهنا يتم اختبار النموذج )REM(و ) FEM(؟ من اجل تطبيق طرق تقدير البانل )γt(للدراسة 

  ) H0: μ1= μ 2….= μ N(): قاطع مشترك(مقابل منوذج بقاطع مشترك، وفرض العدم هو افتراض التجانس 

  :وفق الصيغة) F(إحصائية  م، ويتم اختبار فرض العدم باستخدا)H0: γ1= γ2….= γT(: وبالنسبة لآلثار الزمنية 

...(3)K)........N1,NT~F(N
K)N)/(NTR(1

1))/(NR(R
F

2

FE

2

CC

2

FE −−−
−−−

−−
=  

)(حيث  2

FER معامل التحديد لنموذج اآلثار الثابتة، و)( 2

CCR ويف . معامل التحديد لنموذج القاطع املشترك

ار اختب مباستخدا) REM(، تتم املفاضلة بينه وبني منوذج اآلثار العشوائية )FEM(حالة معنوية منوذج اآلثار الثابتة 

)Hausman test( ،وينصب االختبار على ما إذا كان هناك ارتباط بني املتغريات التفسريية واآلثار غري امللحوظة ،

) consistent(بان مقدرة اآلثار العشوائية متسقة : )H0(وحتديداً خيترب مقدرات النموذجني يف ظل فرض العدم 

ويستخدم االختبار . مقدرة اآلثار العشوائية غري متسقةبان : )H1(، مقابل الفرض البديل )efficient(وكفأه 

X(اليت هلا توزيع ) H(إحصائية 
  :، وفق الصيغة التالية)k(، بدرجة حرية )2

[ ] )..().........(~)ˆˆ()ˆ()ˆ()ˆˆ( 42
1

kXVarVarH REFEREFEREFE ββββββ −−′−=
−

 

ذا كانت قيمة اإلحصائية كبرية فهذا يعين أن الفرق بني املقدرتني معنوي، وعليه ميكن رفض فرض العدم فإ

ر العشوائية متسقة، والقبول بنموذج اآلثار الثابتة، أما إذا كانت القيمة صغرية وغري معنوية، القائل بان اآلثا

  .فيكون منوذج اآلثار العشوائية هو األنسب

  ):Dynamic  Panel: البانل الحركي(تصحیح الخطأ للبانل نموذج . ٥/٣

ة طويلة األجل، كما هو شائع يف العالقات يف حالة أن التجارة البينية مرتبطة مبحدداا يف إطار عالقة توازني

االقتصادية، فان النموذج املناسب للتقدير هو منوذج تصحيح اخلطأ لبيانات البانل، وذلك لقياس ديناميكية العالقة 

اآلثار الثابتة  -ويعاب على مناذج البانل . وحتديد اآلثار قصرية وطويلة املدى بني التجارة البينية وحمدداا
السيما يف إطار النماذج احلركية، أا تفترض تساوي معامل ميل النموذج بينما يعبر عن االختالفات  –ئية والعشوا

غري انه يف الدراسات االقتصادية، تتطلب مناذج بيانات البانل السماح مبزيد . املقطعية أو الزمنية من خالل القاطع

نل الديناميكية، وذلك للحصول على تقديرات متسقة، من التفاوت يف معامل النموذج، السيما يف مناذج البا
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)Pesaran and Smith(ويشري كل من . تعكس السلوكيات املتباينة ملفردات العينة
)٤٩(

أن تطبيق فرضية الدمج أو  

 Bias of" (بتحيز معلمات امليل غري املتجانسة"تساوي امليول يف مناذج البانل الديناميكية تقود إىل مشكلة توصف 

heterogeneous slope parameters  ( فضي إىل تقديرات غري متسقة نظراً لعدم جتانس معلمات امليل، حىتواليت ت

)Pesaran, Shin and Smith: 1999(وقد قدم كل من . يف حالة العينات الكبرية
)٥٠(

طريقتني للتعامل مع التحيز  

 Mean Group(ية، ومها مقدرة وسط اموعة الناتج عن امليول غري املتجانسة يف مناذج البانل الديناميك

Estimator ( ًواختصارا)MGE( موعة املدجمةومقدرة وسط ا ،)Pooled Mean Group Estimator ( ًواختصارا

)PMGE(
)٥١(

.  

و ) MGE(ولتقدير منوذج البانل الديناميكي حملددات التجارة البينية للدول اإلسالمية باستخدام مقدرة 

)PMGE(البداية صياغة النموذج يف إطار  ، يتم يف)ARDL (كالتايل   :  

∑ ∑
= =

−− +++′+=
p

j

q

j

ittijtiijjtiijit XTRDTRD
1 1

5)....(..........,, εγµδλ  

متجه حمددات التجارة البينية ويشمل ) Xi,t(و) t(يف الفترة الزمنية ) i(التجارة البينية للدولة  ) TRDit(حيث 

، )١(كما يف منوذج  )CPIit, EXCit, GDPit, GOVit, XPWit, MPWit, CURit, POPit, TRWit: (املتغريات التفسريية

'δ(، و)scalars(ثوابت ) λij(ومعلمات املتغري التابع املبطئ زمنياً 
ij ( متجه معلمات املتغريات التفسريية)Xi,t( ،

الحتواء االختالفات بني الدول، كما ميكن أيضا اخذ اآلثار الزمنية  )iµ(وميكن أن يؤخذ يف احلسبان اآلثار الثابتة 

)γt( ويشري . يف االعتبار)εit(  إىل حد اخلطأ العشوائي، ويفترض أن يكون موزعاً عرب الدول)i ( والفترات الزمنية

)t (بشكل متماثل ومستقل)εεit ~ IID(0,σ
وميكن . ميكن أن تتباين من دولة ألخرى) p,q(وفترات اإلبطاء ). 2

  :كالتايل) VECM system(يف شكل نظام متجه منوذج تصحيح اخلطأ ) ٥(وذج إعادة صياغة من

∑ ∑
−

=
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−
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(49) Pesaran, M.H. and R. Smith, Estimation of long-run Relationships from Dynamic Heterogeneous Panels, 

Journal of Econometrics, 68, pp. 79-113. 1995. 
(50) Pesaran, M.H., Y. Shin and R. Smith, Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels,  

Journal of the American Statistical Association, 94, pp.621-34. 1999. 
وكذلك طریقة المتغیرات المساعدة أو ما یشار إلیھا ـب ) Exogenous variables(ھناك أیضا طریق أخرى مقترحة مثل إضافة متغیرات مستقلة ) ٥١(

)Generalized Methods of Moment) (GMM( الطرق تھدف إلى التعامل مع مشكلة ارتباط المتغیر التابع المبطأ على یمین المعادلة مع ، وھذه
ویعاب على ھذه المقدرات انھ في حالة عدم تماثل معالم میول النموذج لكل الدول في العینة، فإنھا تقود إلى تقدیرات ). ARDL(اآلثار الثابتة في نموذج 

  : مثالانظر على سبیل ال. مظللة وغیر متسقة

Pesaran, M.H., Y. Shin and R. Smith, 1999, op cit. 
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) βi(معلمة تصحيح اختالل التوازن، أو سرعة تعديل التجارة البينة حنو عالقتها التوازنية، و) θi(حيث  

*δ(معلمات املدى الطويل، و
i (موعة . معلمات العالقة الديناميكية يف املدى القصريوتعترب تقديرات وسط ا

)MG ( موعة املدمجووسط ا)PMG ( امن الطرق احلديثة والشائعة يف مناذج بيانات البانل الديناميكية، إذ إ

يانات املقطعية والزمنية الكبرية، باإلضافة إىل مناسبة يف حتليل البانل الديناميكي، السيما يف حالة العينات ذات الب

أن الطريقتني تتميزان خباصية التكيف مع العالقة التوازنية على املدى الطويل، وكذلك مع عملية التعديل 

)٥٢(الديناميكية غري املتجانسة
لكل دولة ) ٦(يتم تقدير منوذج ) MG(وللحصول على تقديرات وسط اموعة . 

، مث اخذ متوسط املعامل املقدرة، وهي معلمات املدى الطويل والقصري وحد تصحيح اخلطأ، إسالمية على حده
  :وفق التايل
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إىل أن طريقة وسط ) Pesaran and Smith: 1995(ويشري كل من . اإلسالميةعدد الدول تشري إىل ) N(حيث 

ذج البانل، كما أا تسمح ملعامل النموذج، وهي القاطع، تعطي تقديرات متسقة لوسط معامل منو) MG(اموعة 

ومعلمات املدى القصري واملدى الطويل، وحدود تصحيح اخلطأ، وتباينات حد اخلطأ، بان تتفاوت حسب كل 

)٥٣(دولة
أا ال تأخذ يف احلسبان إمكانية أن بعض معلمات النموذج قد تكون ) MG(غري انه يعاب على . 

)Pesaran and et al: 1999(عرب الدول، لذلك اقترح كل من ) متجانسة(متساوية 
)٥٤(

طريقة وسط اموعة  

، اليت تسمح بتفاوت كل معامل النموذج، )MG(وهي طريقة جتمع بني طريقة وسط اموعة ) PMG(املدمج 

، اليت )RE(عشوائية أو ال) FE(، مثل طريقة اآلثار الثابتة )pooled estimation(وطريقة التقدير املدمج التقليدية 

يف ) PMG(وتتلخص طريقة وسط اموعة املدمج . تقيد ميول النموذج وتسمح فقط بتفاوت القاطع لكل دولة

أا تفرض قيد التجانس على معلمات املدى الطويل، أي أا متساوية لكل الدول، بينما تسمح بتفاوت معلمات 

  :كالتايل) ٦(تباينات حد اخلطأ، ومع هذا القيد يصبح منوذج املدى القصري، وحدود تصحيح اختالل التوازن، و
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(52) Pesaran, M.H., Y. Shin and R. Smith, 1999, op cit. 
(53) Pesaran, M.H., Smith, R., 1995, op cit.  
(54) Pesaran, M.H., Y. Shin and R. Smith, 1999, op cit. 
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من ناحية حتظى ) PMG(متساوية عرب جمموعة الدول، وبذلك فان  )β(حيث تصبح معلمات املدى الطويل 

دمج  عنالنامجة  ،)inconsistency(بكفاءة التقدير املدمج، ومن ناحية أخرى تتالىف مشكلة عدم االتساق 

)٥٥(العالقات الديناميكية غري املتجانسة
يتم تقدير ) PMGE(وللحصول على مقدرات وسط اموعة املدجمة . 

  :واحتساب املقدرات وفق التايل) ٧(منوذج 
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) Hausman(، نستخدم اختبار )PMGE(، ووسط اموعة املدجمة )MGE(وللمفاضلة بني مقدرة وسط اموعة 

متسقة وأعلى كفاءة ) PMGE(لفحص فرضية جتانس معلمات املدى الطويل، ففي ظل هذا الفرض تكون مقدرة 

وصياغة إحصائية االختبار . ، اليت ال تفرض قيودا على معلمات املدى الطويل)MGE(من مقدرة ) ذات تباين اقل(

  :كالتايل
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kXqqqH ~ˆ)ˆvar(ˆ
−′=  

q)ˆ(حيث  مصفوفة التغاير املناظرة، وميكن حساا  var(q)ˆ((، و)PMG(و ) MG(متجه الفرق بني مقدرات   

X(وإحصائية االختبار موزعة كمتغري ). PMG(و ) MG(كفرق بني مصفوفات التغاير ملتجه معلمات كل من 
2 (

  . دد القيود املفروضةع) k(حيث ) k(بدرجات حرية 

  :جذر الوحدة والتكامل المشترك لبیانات البانل اختبارات. ٥/٣/١

قبل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لبيانات البانل، البد أوالً من فحص جذر الوحدة لبيانات البانل، ومن مث 

االختبارات املطورة  عدد من وقد ظهر حديثاً. التحقق من وجود تكامل مشترك بني التجارة البينية وحمدداا

 Levin, Lin and): هي ، وأكثرها استخداماً)panel unit root tests(لتحليل وفحص جذر الوحدة لبيانات البانل 

Chu test: 2002 - LLC) ، )Breitung test: 2000( ،Hadri test: 2000( ،)Im,Pesaran and Shin test: 2003 - 

IPS( ،)Fisher-type tests using ADF and PP tests-Maddal and Wu:1999 and Choi: 2001 tests.(  وتتفوق

 time series unit(على اختبارات جذر الوحدة للسالسل الزمنية الفردية اختبارات جذر الوحدة لبيانات البانل 

root tests( ا تتضمن احملتوى املعلومايت املقطعي والزمين معاً، األمر الذي يقود إىلنتائج أكثر دقة من ، نظراً أل
)٥٦(اختبارات السالسل الزمنية الفردية

ولالختصار، سوف يتم استخدام اختبارات جذر الوحدة األكثر شيوعاً، . 

                                                   
(55) Dimitrios A. and Stephen G. Hall, 2007, op cit. 

(56)  Ibid, p.366 ; John Thornton and Olumuyiwa S. Adedeji (2006), Saving, Investment and Capital Mobility in 
African Countries, Journal of African Economies, Vol. 16. No. 3. pp. 393–405. 
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ويعتمد كال . للكشف عن خواص السالسل الزمنية ملتغريات البانل) IPS: 2003(و ) LLC: 2002(وهي 

الصيغة ) LLC(،  ويأخذ اختبار ) DF or ADF(وسعة فولر أو صياغتها امل-االختبارين على معادلة احندار دكي

  :التايل
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و  )αi(من خالل املعلمتني ) two-way fixed effects(يأخذ يف احلسبان اآلثار الثابتة املقطعية والزمنية  حبيث

)θt( .جذر وحدة مشترك  وخيترب النموذج فرضية وجود عملية)common unit root process( وبالتايل يفترض أن ،

تكون متجانسة عرب الدول، ويصبح فرض العدم بوجود جذر وحدة مشترك ) ρ(معلمة املتغري املبطأ لفترة واحدة 

)H0: ρ = 0( مقابل الفرض البديل بعدم وجود جذر وحدة مشترك ،)H1: ρ < 0 .( إال أن سلبية اختبار)LLC (

ليسمح بتفاوت ) LLC(وسع اختبار ) IPS(لتكون متجانسة عرب الدول، لذا فان اختبار ) ρ(تكمن يف انه يقيد 

  :عرب الدول، ويأخذ االختبار الصيغة التالية) Yi,t-1(معلمة املتغري 

∑
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1 9).......(,,, µδφρα  

، مما يسمح بتفاوت القيم املعلمية وتباينات البواقي )i(لة منفصلة ملتغري كل دو) ADF(ويتم إجراء احندارات 

، والبديل هو انه ) H0: ρi = 0 for all i(ويصبح فرض العدم هو أن كل املتغريات غري ساكنة . وطول فترات االبطأ

أن يكون عدد ) IPS(ويفترض اختبار ). H1: ρ <  0 for at least one i(يوجد على األقل متغري واحد ساكن 

) ADF(من االحندارات الفردية ) t(املشاهدات الزمنية متساوي لكل لدول، ويتم احلصول على متوسط إحصائية 

∑: املنفصلة ملتغري كل دولة وفق الصيغة =
= N

i iρt
N

t
1

1
)(  

دول اإلسالمية وحمدداا، هناك اختبارات حديثة وللتحقق ما إذا كان هناك تكامل مشترك بني التجارة البينية لل

 Maddala)و ) Kao test: 1999(و) Pedroni: 1999, 2004(مطورة لفحص التكامل املشترك لبيانات البانل، ومنها 

and Wu: 1999) . وسوف نقتصر على اختبار)Pedroni(جراجنر -، والذي يعد اختباراً موسعاً الختبار اجنل

عدداً من االختبارات للتكامل املشترك لبيانات البانل، تسمح بتباين القواطع ) Pedroni(ويقدم  للتكامل املشترك،
  :ومعلمات االجتاه عرب الدول وفق الصيغة التالية

)........(... ,,,, 102211 titMiMitiitiiiiit exxxty ++++++= βββδα  
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متثل اآلثار ) δi(و) αi: (واملعلمات) I (1)(متكاملة من الدرجة األوىل ) x(و ) y(يفترض أن تكون  حيث
مث فحص رتبة تكاملها لكل دولة ) ١٠(ويتم احلصول على بواقي االحندار من . الفردية وآثار االجتاه على التوايل

  :كاآليت
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مقابل  -) ρi=1(عدم وجود تكامل مشترك  -عدة إحصاءات لفحص فرض العدم ) Pedroni(ويقترح 

باختبار البعد ) Pedroni(لكل الدول، واليت يصفها  1 for all i > (ρi = ρ))(فرضية التجانس : بديلتني مها فرضيتني

لكل دولة،  ρi < 1 for all i) (الداخلي، أو إحصائية البانل، وتشمل أربعة إحصاءات، وفرضية عدم التجانس  

)٥٧(الث إحصاءاتويصفها باختبار البعد البيين، أو إحصائية اموعة، وتشمل ث
 .  

  :نتائج التقدیر. ٥/٤

  ):١(حملددات التجارة البينية، كما يف منوذج ) Static Model(يف البداية مت تقدير منوذج البانل الساكن 
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يفة وقد ظهر بعض املتغريات غري معنوي، وبعضها بإشارات سالبة، ولذا جلأنا إىل بناء عدة مناذج باستخدام تول

خمتلفة من املتغريات االقتصادية الكلية، وذلك لتحديد املتغريات الكلية ذات األمهية يف التجارة البينية للدول 
  :اإلسالمية، وأصبح النموذج املقدر

)......(.............................. 12
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) TRW(و إمجايل التجارة مع العامل اخلارجي ) POP(و السكان ) CUR(ومت استبعاد متغري احلساب اجلاري 

واآلثار الثابتة املزدوجة ) Pooled OLS(، ومت تقديره بثالثة طرق، وهي طريقة الدمج )GOV(واإلنفاق احلكومي 
)Two way fixed effects ( واآلثار العشوائية ذات االجتاه الواحد)One way random effects( وجدول ،)٣ (

  .  الثةيعرض نتائج تقدير منوذج البانل السكن باستخدام الطرق الث

                                                   
  :للمزید حول تفاصیل االختبار انظر) ٥٧(

-Pedroni, P., Critical Values for  Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with Multiple Regressors, Oxford 
Bulletin of Economics and Statistics, Special issue, November, 61, pp.653-70.  1999. 

- Pedroni, P., Panel  Cointegration: asymptotic and  finite sample properties of pooled times series tests with an 
application to the PPP hypothesis, Econometric Theory, 20,  pp.597-625. 2004. 
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  ) InTRDit: المتغیر التابع(نتائج تقدیر النموذج الساكن لمحددات التجارة البینیة للدول اإلسالمیة )  ٣(جدول 

  المتغیرات التفسیریة

 (Method of estimation)طــریقة التقــدیر 

POOLED 

OLS  

TWO WAY FIXED  

EFFECTS(1)  
ONE WAY RANDOM  

EFFECTS(EGLS)(2)  

  )constant(القاطع 
-1.886 

(-7.220) *** 

4.364 

(6.947) *** 

-2.824 

(-7.284)*** 

InCPI it  
0.180 

(8.207) *** 

-0.116 

(-4.782) *** 

-0.099 

(-4.150)*** 

InEXC it  
-0.118 

(-9.563) *** 

-0.011 

(-0.683) 

0.010 

(0.556) 

InGDP it  
0.510 

(6.856) *** 

0.305 

(3.890) *** 

0.703 

(11.137)*** 

InXPW it  
0.205 

(4.145) *** 

-0.042 

(-1.653) * 

-0.330 

(-6.361)*** 

InMPW it  
0.202 

(2.484)** 
-0.117 

(-1.784)* 
-0.046 

(-0.586) 

h) test(   χ2 (6) = 16.976 (0.009)*** 

)δi(  C.S. E) test(  F(17,607)  = 121.659  (0.000)*** - 

)γt(  (T. E) test F(36,607)  = 10.237  (0.000)*** - 

)δi(  var. - - 0.7209 

var. (εit)  - - 0.2791 

Log likelihood -925.48 -393.19 - 

Adj. R2 0.73 0.94 0.70 

F 365.188 184.48 319.77 

D.W 0.11 0.40 0.32 

S.E 0.9755 0.4574 0.564 

No. of Obs 666 666 666 

  .%١معنوي عند *** ، %٥عنوي عند م **% ١٠معنوي عند   *
  .بین األقواس  )t(إحصائیة  -

(1) Both period and cross-section effects. 
(2) Only cross-section random effects. Swamy and Arora estimator of component variances 
 (h) test: Hausman Test. 
(C.S.E) test: cross-section effects test. 
(T.E) test: time effects test.  

، نلحظ أن الطريقة األفضل لتقدير منوذج البانل الساكن هي طريقة )٣(وعلى ضوء نتائج التقدير يف جدول 

معنوية، وبالتايل رفض ) F(جند أن إحصائية ) pooled(اآلثار الثابتة املزدوجة، فباملقارنة مع طريقة التقدير املدمج 

، مما يشري إىل أمهية تضمني اآلثار املقطعية )٣انظر صيغة االختبار رقم (جانس قواطع الدول فرض العدم القائل بت

)δi ( واآلثار الزمنية)γt (وباستخدام اختبار . يف النموذج)Hausman test) ( للمفاضلة بني منوذج اآلثار ) ٤صيغة رقم

 fixed(متسقة، وبالتايل تصبح مقدرة اآلثار الثابتة الثابتة واآلثار العشوائية، جند أن مقدرة اآلثار العشوائية غري 

effects ( هي األنسب، إضافة إىل حتسن بعض اإلحصاءات، مثل معامل التحديد املعدل)واخلطأ املعياري %) ٩٤
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إال أن النماذج تعاين من مشكلة ) ٠.٤٠(، ومع أن هناك حتسناً يف إحصائية داربون واتسون )٠.٤٥(للنموذج 

  . موجب ارتباط تسلسلي

وعلى ضوء نتائج تقدير منوذج اآلثار الثابتة، جند أن معدل التضخم، والناتج احمللي اإلمجايل، والصادرات إىل 

التجارة البينية للدول  حجمالعامل اخلارجي، وكذلك الواردات من العامل اخلارجي، متثل حمددات رئيسية يف 

ارتفاع معدل  يؤديمع اإلشارة املتوقعة، حيث ) InCPI( املستهلكونالحظ معنوية مؤشر سعر . اإلسالمية

التجارة البينية، وحتويل الطلب على التجارة اخلارجية مع الدول  حجماألسعار يف الدول اإلسالمية إىل اخنفاض 

إىل اخنفاض %) ١(ارتفاع التضخم يف املتوسط بنسبة  يؤدي، إذ ومع ذلك فان اثر التضخم ليس مرناً. األخرى

والذي ميثل  ،)InGDP(وبالنسبة للناتج احمللي %). ٠.١١(البينية للدول اإلسالمية بنسبة ال يتجاوز التجارة  حجم

) ٠.٣١( ، حيث يبلغ أثره تقريباًهو غري مرن ايضاًًو ،له تأثري اجيايب على التجارة البينية ،حجم النشاط االقتصادي

هلا تأثري سليب ) InXPW(ية مع دول العامل اخلارجي ومن ناحية أخرى، جند أن التجارة اخلارجية للدولة اإلسالم. 
متفاوت على التجارة البينة للدول اإلسالمية، ويبدو جانب الواردات للدولة اإلسالمية من العامل اخلارجي 

)InMPW (ًا من العامل اخلارجي بنسبة  ن زيادةإ، إذ له تأثري اكرب نسبياوارد)ا %) ١يصاحبها اخنفاض يف جتار

، بينما صادراا للعامل اخلارجي ختفّض معدل جتارا البينية بنحو %)٠.١١(ية مع الدول اإلسالمية بنحو البين

وهذا من ناحية رمبا يعكس تدين معدل التبادل التجاري بني البلدان اإلسالمية، واستحواذ التبادل %).  ٠.٠٤(

  .لدولة اإلسالمية من ناحية أخريالتجاري مع دول العامل األخرى على إمجايل التجارة اخلارجية ل

وملعرفة مدى سكون متغريات النموذج، فقد مت اختبار جذر الوحدة باستخدام اختبارات جذر الوحدة لبيانات 

يعرض نتائج اختبار مستوي ) ٤(وجدول . السابقة) ٩(و ) ٨(كما يف صيغيت ) LLC test(و ) IPS test(البانل 

ن عن عدم وجود دليل على سكون متغريات البانل، حيث يتضح عدم رفض وتكشف نتائج االختباري. املتغريات

والواردات من العامل اخلارجي ) InGDP(فرض العدم القائل بوجود جذر الوحدة، ماعدا متغري الناتج احمللي 

)InMPW ( فكانت نتائج االختبارين متضاربة، حيث ظهرا ساكنني يف اختبار)LLC( بينما غري ساكنني يف ،

  .، وطاملا أن احد اختبارين أشار بعدم سكوما، فيمكن لنا معاملتهما بأما متغريين غري ساكنني)IPS(اختبار 

  .باستخدام اختبارات جذر وحدة البانل  لمستوى متغیرات البانل اختبارات جذر الوحدة )٤(جدول 

  المتغیر
IPS test LLC test 

  القیمة االحتمالیة  معلمة االختبار  القیمة االحتمالیة  معلمة االختبار

In TRD 3.80828 -  0.9998 0.02075 -  0.4917 

InCPI  1.36053 -  0.9132 3.51064 - 0.9998 
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InEXC  -0.85232 0.1970 3.72656 - 0.9999 

InGDP  -0.36324  0.4618 -3.50241 0.0002 

InXPW  1.46383 0.9284 -0.09862 0.5393 

InMPW  -0.68271  0.7526 -3.03127 0.0012 

IPS test: Null: Unit root (assumes individual unit root process) 

LLC test:  Null: Unit root (assumes common unit root process) 

  .معادالت االختبارات تضمنت على ثابت واجتاه -
  ) AIC(ار سبة بطريقة آلية وفقا ملعيامت اختيار فترات االبطأ املن -

، نالحظ أن إحصائية االختبارين للفروق األول )٥جدول (وبفحص الفرق األول ملتغريات البانل، كما يف 

، أي رفض فرض العدم القائل بوجود جذر وحدة يف سلسلة البانل، وقبول الفرض % ١للمتغريات معنوية عند 

، )I(1)(متغري البانل متكاملة من الدرجة األوىل وعليه ميكن أن نستنتج أن سلسلة . البديل بسكون متغريات البانل

  . )I(0)(بينما فرقها األول متكامل من درجة الصفر 

  .باستخدام اختبارات جذر وحدة البانل لفروق متغیرات البانلالوحدة  اختبارات جذر) ٥(جدول 

  المتغیر
IPS test LLC test 

  لقیمة االحتمالیةا  معلمة االختبار  القیمة االحتمالیة  معلمة االختبار

∆In TRD  -21.7459 0.0000 -23.4507 0.0000 

∆InCPI  -9.11364 0.0000 -6.21503 0.0000 

∆InEXC  -12.4399 0.0000 -6.66269 0.0000 

∆InGDP  -9.64060  0.0000 -10.8214 0.0000 

∆InXPW  -12.2849 0.0000 -13.1442 0.0000 

∆InMPW  -15.2160 0.0000 -15.0907 0.0000 

 

وبعد التأكد من أن كل متغري من متغريات البانل متكامل من الدرجة األوىل، فان ذلك يقودنا يف اخلطوة التالية 
إىل التحقق من وجود تكامل مشترك بني متغريات البانل، أي وجود عالقة توازنية طويلة املدى بني التجارة البينية 

وبتطبيق اختبار بدروين للتكامل املشترك، كما يف معادلة . اسةوحمدداا عرب الدول اإلسالمية خالل فترة الدر

وتكشف كل إحصاءات االختبار عن دليل قوي على وجود ). ٦(، حصلنا على نتائج االختبار يف جدول )١١(

تكامل مشترك، حيث تشري إحصاءات االختبار إىل رفض فرض العدم، القائل بعدم وجود تكامل مشترك عند 

وعليه ميكن القبول بالفرضيتني البديلتني سواء %. ٥عند ) Panel rho(ماعدا إحصائية ، %١مستوى معنوي 

، أو فرضية عدم التجانس بوجود تكامل )ρi=ρ)<1 for all i(فرضية التجانس بوجود تكامل مشترك لكل الدول 

  .  )ρi<1 for all i(مشترك فردي لكل دولة 
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  اختبار التكامل المشترك لبیانات البانل باستخدام اختبار بدروني) ٦(جدول 

Pedroni Residual Cointegration Test 

  القیمة االحتمالیة  االختبار إحصائیة  االختبار

(within-dimension)  معلمة االنحدار الذاتي)ρ(المشتركة  

Panel v-stat -2.964617 0.0049 

Panel rho-stat 2.391765 0.0228 

Panel pp-stat -2.969608 0.0049 

Panel ADF-stat -3.857822  0.0002 

Group mean cointegration tests (between-dimension)  معلمة االنحدار الذاتي)ρi (الفردیة  

Group rho-stat 3.235505 0.0021 

Group pp-stat -3.642012 0.0005 

Group ADF-stat -4.077482 0.0001 

مؤشر سعر : وحمدداا، وهي) InTRD(ويف ظل وجود تكامل مشترك بني التجارة البينية للدول اإلسالمية 
وصادرا للعامل اخلارجي ) InGDP(والناتج احمللي اإلمجايل ) InEXC(وتباين أسعار الصرف ) InCPI(املستهلك 

)InXPW (ا العامل اخلارجي وواردا)InMPW( فان اخلطوة التايل هي تقدير منوذج تصحيح اخلطأ لبيانات البانل ،

)ECM ( خالل فترة الدراسة)ومن مث احلصول على مقدرات وسط )٦(باستخدام معادلة ) م٢٠٠٦-م١٩٧٠ ،

علمات املدى ملعلمات منوذج تصحيح اخلطأ، وهي م) PMG(ومقدرات وسط اموعة املدجمة ) MG(اموعة 

وبتقدير منوذج تصحيح اخلطأ حملددات التجارة البينية للدول اإلسالمية، . الطويل والقصري ومعلمة سرعة التعديل
  ).٧(وبعد حساب مقدرات وسط اموعة ووسط اموعة املدجمة، حصلنا على النتائج كما يف جدول 
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: المتغیر التابع) (PMG(و ) MG(ات التجارة البینیة للدول اإلسالمیة باستخدام نتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ لمحدد) ٧(جدول 
∆InTRDit(  

1 2 3 4 

  المتغیرات

  طریقة التقدیر
  (2)(X2) :الفردي) h(اختبار

  )PMG(وسط المجموعة المدمجة   )MG(وسط المجموعة 

 .t(  h-stat. Prob(إحصائیة   قیمة المعلمة  )t(إحصائیة   قیمة المعلمة
  المدى الطویل تقدیرات

InCPIit-1 0.2245 0.5096 -0.0683 -2.8832*** 0.1228 0.9404 

InEXCit-1 -0.7444 -0.1150 -0.0751 -4.5050*** 0.3581 0.8360 

InGDPit-1 -0.0846 -0.0690 0.3875 5.4786*** 0.1050 0.9488 

InXPWit-1 0.4707 0.6641 -0.2211 -5.1888*** 0.2697 0.8738 

InMPWit-1 0.1049 0.0351 0.6561 9.0475*** 0.0543 0.9732 

 10.267 0.11384  (5)(X2) :المشترك ) h(اختبار 

  )ECT(صحیح الخطأ معامل حد ت

TRDit-1 -0.4974 -2.198** -0.1623 4.6631*** 

  المدى القصیر تقدیرات

∆InTRDit-1  - 0.099 - 0.704 - 0.1470 4.2234*** 

∆InCPIit-1 - 0.232 - 0.226 -0.2139 -2.7465*** 

∆InEXCit-1 0.069 0.013 -0.1672 -2.2615** 

∆InGDP it  0.253 0.343 0.2494 2.8482*** 

∆InXPWit-1 - 0.019 - 0.026 -0.0129 -1.6531* 

∆InMPW it-1  0.033 0.067 0.0460 0.9971 

 ***constant( - 0.7798 - 0.4359 0.4662 4.2234(  القاطع

Adj. R2 0.290 0.312 

S.E 0.252304 0.236417 

F  2.1918*** 2.1211*** 

Autocorrelation (Q-Stat)  No up to 2nd lag No up to 3rd lag 

Estimated Parameters  270 203 

  %.١٠معنوي عند %. * ٥معنوي عند %. ** ١معنوي عند *** 

يعرض وصف املتغريات التفسريية يف املدى القصري ) ١(عمود : نتائج التقدير كالتايل) ٧(حيث يوضح جدول 

) MG(يعرض تقديرات وسط اموعة ) ٢(والطويل، وحد تصحيح اخلطأ، وإحصاءات النموذج املقدر، وعمود 

احملسوبة للمعلمات ) t(يف األجلني القصري والطويل، ومتوسط معلمة تصحيح اخلطأ املقدرة، مع إحصاءات 

، وهي متوسط مقدرات الدول يف األجل )PMG(رض مقدرات وسط اموعة املدجمة يع) ٣(املقدرة، وعمود 

. احملسوبة) t(القصري وكذلك تقدير معلمة تصحيح اخلطأ، وتقديرات األجل الطويل املشتركة للدول، مع قيم 

قارنة بني الفردية واملشتركة لتقديرات املدى الطويل، وذلك للم) Hausman tests(يعرض اختبارات ) ٤(وعمود 

  ).  PMG(و احملسوبة بطريقة ) MG(تقديرات األجل الطويل احملسوبة بطريقة 

، ووسط اموعة )٢(وعلى ضوء نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ باستخدام طريقيت وسط اموعة، عمود 

ة من مقدرات تظهر متسقة وأكثر كفاء) PMGEs(، نلحظ أن مقدرات وسط اموعة املدجمة )٣(املدجمة، عمود 

سواء الفردية أو املشتركة فشلت يف رفض فرض ) h test(، حيث جند أن اختبارات )MGEs(وسط اموعة 
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العدم القائل بتجانس معلمات املدى الطويل للدول اإلسالمية، إضافة إىل عدم معنوية مقدرات وسط اموعة، 
ملدى الطويل للدول اإلسالمية متجانسة، بينما تقديرات ماعدا معلمة تصحيح اخلطأ املقدرة، مما يعين أن تقديرات ا

. املدى القصري وتصحيح اخلطأ غري متجانسة، وتتفاوت من دولة ألخرى، وميكن التعبري عنها مبتوسط التقديرات

هي األفضل يف تقدير منوذج تصحيح اخلطأ حملددات التجارة البينية للدول ) PMG(وبناء على ذلك، تصبح طريقة 

ويشري معامل التحديد املعدل إىل أن املقدرة التفسريية الكلية ). م٢٠٠٦-م١٩٧٠(ية، خالل فترة الدراسة اإلسالم

) Q-stat(كما تكشف ). ARDL(، وهذه النسبة تعد جيدة يف مناذج تصحيح اخلطأ يف إطار %٣١للنموذج تبلغ 

ومبا أن متغريات النموذج حمولة إىل  .عدم وجود ارتباط تسلسلي يف بواقي االحندار حىت إىل ثالث فترات ابطأ
كما تظهر . قيمها اللوغاريتمية، فان التقديرات متثل مرونات التبادل التجاري للدول اإلسالمية بالنسبة حملدداا

يف املدى القصري معنوي عند ) XPW(، بينما الصادرات للعامل اخلارجي %١معنوية عند ) PMG(مقدرات 

ويظهر معامل حد . يف املدى القصري ظهر غري معنوي) MPW(ىل العامل اخلارجي ، ماعدا اثر الواردات إ%١٠
وباإلشارة السالبة املتوقعة، مما يدل على أن النموذج يتضمن آلية تعديل، أو % ١تصحيح اخلطأ معنوي عند 

من فترة  تصحيح خطأ التوازن، حيث تبلغ نسبة تصحيح اختالل توازن قيمة التجارة البينية للدول اإلسالمية،

كما يالحظ أن . سنوات يف املتوسط ٦، وهذا يعين أن سرعة التعديل تستغرق حنو %١٦.٢٣ألخرى، ما يعادل 
التجارة البينية للدول اإلسالمية غري مرنة مع أي من حمدداا، سواء يف املدى القصري أو الطويل، وهذا رمبا يدل، 

البلدان اإلسالمية، وتواضع نسبة جتارا البينية مقارنة مع  كما سبق، على مدى تدين معدل التبادل التجاري بني

  :وميكن تفسري نتائج النموذج وفقاً للتايل. إمجايل جتارا اخلارجية

والذي يعرب عن معدل التضخم يف الدول اإلسالمية، نالحظ ) InCPI(بالنسبة ملؤشر لوغاريتم سعر املستهلك 

، يف %١ري بني البلدان اإلسالمية، إذ يؤدي التغري يف معدل التضخم بنسبة انه يؤثر سلباً على معدل التبادل التجا

، بينما ينخفض هذا األثر %٠.٢١املدى القصري، إىل اخنفاض معدل التبادل التجاري البيين للدول األعضاء بنحو 

حدد للتجارة ورغم اخنفاض اثر التضخم، إال انه معنوي ويعتد به كم%. ٠.٠٧على املدى البعيد ليصل إىل حنو 

م، حيث تصاعدت ٢٠٠١البينية للدول اإلسالمية، السيما أن الدول األعضاء شهدت ضغوطاً تضخمية منذ 

يف املتوسط يف عام % ٣٦، يف املتوسط، إىل %٦موجات التضخم يف الدول األعضاء يف تلك السنة من 

باب الرئيسة الخنفاض معدل منوها م، ويعترب استمرار ارتفاع نسبة التضخم يف الدول األعضاء احد األس٢٠٠٦
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)٥٨(مقارنة بالدول النامية، كما أن لذلك آثاراً سلبية على املقدرة التنافسية لصادراا يف األسواق العاملية
، السيما 

  .يف أسواق الدول اإلسالمية مما ينعكس سلباً على أداء التجارة البينية للدول األعضاء

، فهو )InEXC(ت احمللية للدول اإلسالمية مقابل الدوالر األمريكي وبالنسبة ألثر تقلّب سعر صرف العمال

أيضاً سليب على التجارة البينية للدول اإلسالمية، حيث تشري نتائج التقدير إىل أن زيادة التذبذب يف أسعار صرف 

لقصري، بنحو تؤدي إىل اخنفاض التجارة البينية، يف املدى ا% ١عمالت الدول اإلسالمية مقابل الدوالر بنسبة 

ويف الواقع أن هناك %. ٠.٠٨يف املتوسط، ويتالشي هذا األثر على املدى البعيد، حبيث يصبح حنو % ٠.١٧

تذبذباً كبرياً يف أسعار صرف عمالت الدول اإلسالمية مقابل الدوالر األمريكي، فلو أخذنا على سبيل املثال 
نالحظ هذا التقلب الكبري، حيث ) ٨( جدول كما يف) م٢٠٠٦-م٢٠٠٤(بيانات أسعار الصرف خالل الفترة 

، ) ١٣١٢٧٤(، ) ٢٢٥٨١.٣(جند سعر صرف عمالت دول مثل موزنبيق ونيجرييا مقابل الدوالر بنحو 

، ) ٠.٣٨(، ) ٠.٢٩٥(على التوايل، يف حني أن سعر صرف عملة الكويت وعمان ال تتجاوز ) ١٣٢٢٧٤(

 البلدان اإلسالمية، الذي جتاوز نسبته خالل الفترة بنحو ، وهذا يف الواقع يعكس معدل التذبذب بني)٠.٣٨(

٣٠٠   .%  

  .)٥٩()م٢٠٠٦- م٢٠٠٤(سعر الصرف عمالت الدول اإلسالمیة مقابل الدوالر األمریكي خالل  إحصاءات) ٨(جدول    

  م ٢٠٠٦  م ٢٠٠٥  م ٢٠٠٤  إحصاءات

  ٨٧٤٨.٨١٣  ٤١٣٨.٨٦٢  ١١٤٥.٣٦٤  متوسطال

  )نیجیریا( ١٣٢٢٧٤  )نیجیریا( ١٣١٢٧٤  )موزنبیق( ٢٢٥٨١.٣  علىاأل

  )عمان( ٠.٣٨  )عمان( ٠.٣٨  )الكویت( ٠.٢٩٥  ىدناأل

  ٣٠٩٧٢.٣٢  ١٩٥٤٠.١١  ٣٥٥٩.٨٧  نحراف معیارياال

  % ٣٥٤  % ٤٧٢  % ٣١١  التذبذب نسبة

غري أن املتمعن يف سياسات سعر الصرف، اليت تتبناه الدول اإلسالمية، جيد مربراً منطقياً هلذا التذبذب يف 

، نالحظ )٩(فحسب البيانات املتاحة كما يف جدول . عدالت أسعار صرف عمالا مقابل الدوالر األمريكيم

دولة ال تضع قيودا على سعر صرف  ١١أن اغلب الدول اإلسالمية تتبىن أنظمة سعر صرف خمتلفة، فمنها 

دولة أخرى،  ١٥ض والطلب، وعمالا، مثل تركيا وسرياليون واليمن وغريها، وإمنا تتحدد وفقاً لظروف العر

مثل اجلزائر واندونيسيا وإيران وغريها، تتبىن نظام التعومي املدار، حبيث تتدخل عندما يصل سعر الصرف إىل 

                                                   
  .١٦األداء االقتصادي واھم القضایا التنمویة المؤثرة في الدول األعضاء، ص -ھـ ١٤٢٧: البنك اإلسالمي للتنمیة، التقریر السنوي) ٥٨(

  :)SESRTCIC(اث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة مركز األبح )٥٩(

(http://www.sesrtcic.org/stat_ind.php)  
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دولة إسالمية أخرى، مثل مصر والسعودية واملغرب وغريها، تفضل ربط  ١٣يف حني أن . مستويات غري مرغوبة

  .لية رئيسية مثل الدوالر األمريكي أو الفرنك الفرنسي أو اليورو الحقاًعمالا بسعر صرف ثابت مقابل عملة دو

  .)٦٠()م٢٠٠٥( في عام  اإلسالمیة الدولفي  سعر الصرف تصنیفات أنظمة) ٩(جدول   

  %  عدد الدول  نظام سعر الصرف

  ٢٨,٢  ١١  )Independent floating(نظام التعویم الحر 

  ٣٨,٥  ١٥  )Managed floating(نظام التعویم المدار 

  ٣٣,٣  ١٣  ) Pegged exchange rate(نظام ربط سعر الصرف 

  ١٠٠  ٣٩  إجمالي عدد الدول

ورغم انه، على مستوى التحليل النظري، يوجد غموض يف طبيعة العالقة بني تذبذب سعر الصرف والتجارة 

ى املستوى التطبيقي، توجد ، غري انه عل)٦١(البينية، وان طبيعة واجتاه العالقة يعتمد على مصدر هذا التذبذب

ففي دراسة موسعة لكل . دراسات تطبيقية متعددة تؤكد األثر السليب لتذبذب سعر الصرف على التجارة البينية

)Klein and Shambaugh: 2004(من 
)٦٢(

ذا الصدد، وجدوا أن هناك عالقة عكسية ومعنوية إحصائياً بني مدى  
، يف حني أن اثر سعر الصرف الثابت كان اجيابياً على التبادل تذبذب سعر الصرف وحجم التجارة البينية

  . التجاري بني الدول

، على التجارة البينية، فتظهر نتائج )InGDP(أما بالنسبة ألثر األداء االقتصادي، ممثالً بالناتج احمللي اإلمجايل 

احمللي الكبري من شانه تعزيز تقسيم العمل،  التقدير متفقة مع فرضية االرتباط االجيايب بني املتغريين، إذ إن االقتصاد

)٦٣(ومن مث تنوع السلع واخلدمات، مما يؤدي إىل توفري فرص أفضل للتبادل التجاري بني الدول
وتشري النتائج . 

يف الناتج احمللي اإلمجايل يصاحبه، يف املدى القصري، زيادة يف التجارة البينية بنسبة % ١إىل أن الزيادة بنسبة 

، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه %٠.٣٩بينما على املدى البعيد يزداد هذا األثر حىت يصل إىل ، %٠.٢٥

)٦٤(الدراسات السابقة حول اثر حجم النشاط االقتصادي على التجارة البينية
 .  

                                                   
(60)  The World Bank, World Development Indicators: 2006, The Unites States of America, 1st Printing, April 

2006. pp 282-284. 
(61)  Bacchetta, Philippe and Eric van Wincoop, Does Exchange-Rate Stabil-ity Increase Trade and Welfare?, 

American Economic Review 90(5) December, 1093-1109. (2000) ; Sercu, Piet and Raman Uppal, Exchange Rate 

Volatility and International Trade: A General Equilibrium Analysis, European Economic Review 47, (2003) 
(62)  Klein, Michael and Jay C. Shambaugh, Fixed Exchange Rates and Trade, National Bureau of Economic 

Research, Working Paper 10696, August 2004. 
(63)  Giles, J.A. and Williams, C.L., Export-Led Growth: A Survey of the Empirical Literature and Some 

Noncausality Results, Part 1, Journal of International Trade and Economic Development, 9, 261-337. 2000 ; 
Giles, J.A. and Williams, C.L., Export-Led Growth: A Survey of the Empirical Literature and Some 
Noncausality Results, Part 2, Journal of International Trade and Economic Development, 9, 445-470. 2000. 

(64)  See: Gairuzazmi M. Ghani, (2007), op cit. 
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تضح ، وا)InMPW(وكذلك الواردات منه ) InXPW(وأخرياً، هناك متغريان مها الصادرات إىل العامل اخلارجي 

أما معنويان وهلما تأثري على حجم التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية، مع أننا حاولنا استخدام متغري التجارة 

وبتقسيمها إىل متغريين كصادرات . مع العامل اخلارجي، غري انه مل يكن معنوياً) الصادرات والواردات(اخلارجية 

بالنسبة لصادرات . ارجي، ظهر من نتائج التقدير أمهية كل منهماإىل العامل اخلارجي وكواردات من العامل اخل

، فتشري النتائج أن هلا أثراً سلبياً على تبادهلا التجاري مع الدول )InXPW(الدولة اإلسالمية إىل العامل اخلارجي 

الدول ماعدا (اإلسالمية، ففي املدى القصري، تؤدي زيادة صادرات الدول اإلسالمية إىل العامل اخلارجي 

، بينما يف املدى البعيد %٠.٠١٣، إىل اخنفاض جتارا البينية مع الدول اإلسالمية بنحو %١بنسبة ) اإلسالمية

، وميكن تفسري هذه العالقة بان الصادرات إىل العامل اخلارجي تلعب دوراً تنافسياً مع %٠.٢٢تنخفض بنحو 

وعلى . ؤدي إىل اخنفاض التجارة البينية مع الدول األعضاءجتارا للدول اإلسالمية من خالل اثر املزامحة، مما ي

وجتارا ) InMPW(خالف ذلك، تكشف نتائج التقدير عن عالقة اجيابية بني واردات الدولة من العامل اخلارجي 
ولة البينية مع الدول اإلسالمية، إال أن هذا األثر ظهر معنوياً فقط يف املدى الطويل، حيث تؤدي زيادة واردات الد

، وهذا ميكن %٠.٦٦العضو من العامل اخلارجي، على املدى الطويل، إىل زيادة جتارا مع الدول اإلسالمية بنسبة 

تفسريه بان جزء من مكونات التجارة البينية للدول اإلسالمية يعتمد على مستلزمات ومواد يتم استريادها من 

ريها من املدخالت واملستلزمات، اليت يتم تصنيعها مث إعادة العامل اخلارجي، مثل املواد اخلام والسلع الوسيطة وغ

وعادة عمليات إعادة التصدير تستغرق وقتاً حىت يتم إعادة تصديرها، ولذلك . تصديرها إىل الدول اإلسالمية

  . نالحظ أن اثر هذه املدخالت على التجارة البينة ال تكون يف املدى القصري وإمنا يظهر أثرها على املدى البعيد

وعلى ضوء ما تقدم، ميكن االستنتاج بان التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية يتحدد جياباً حبجم االقتصاد 

، بينما يتأثر سلباً بكل من )InMPW(ووارداا من العامل اخلارجي ) InGDP(احمللي ممثال بالناتج احمللي اإلمجايل 
، وصادراا إىل العامل )InEXC(ف عمالا احمللية ، ومعدل التذبذب يف سعر صر)InCPI(معدالت التضخم 

كما أن التجارة البينية ترتبط مع حمدداا بعالقة آنية ديناميكية يف املدى القصري، وعالقة ). InXPW(اخلارجي 
من اختالل توازن معدل التجارة % ١٦.٢٣توازنية على املدى البعيد، مما يعين أن هناك آلية تصحيح تقدر بنحو 

 ٦نية، من فترة ألخرى، حنو قيمتها التوازنية يف املدى البعيد، وتستغرق سرعة تعديل هذا التصحيح تقريباً البي
  .سنوات يف املتوسط

ومع ذلك البد من األخذ يف االعتبار أن هذه النتائج مقيدة حبدود هذه الدراسة، من حيث حجم العينة والفترة 
، وعليه ال ميكن اجلزم حبصر حمددات التجارة البينية يف هذه املتغريات الزمنية، وكذلك بنوعية البيانات املتاحة
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فقط، فهناك عوامل أخرى، رمبا ال تقل أمهية عن عوامل الدراسة، واليت مل نتمكن من إدراجها لعدم توافر بيانات 

ها الدول اإلسالمية ولعل أبرز هذه العوامل، على سبيل املثال، القيود والضرائب اجلمركية اليت تفرض. كافيه عنها

على جتارا اخلارجية عموماً، وتكاليف املواصالت ونقل السلع والبضائع بني املوانئ التجارية، والبنية التحتية 

للحركة التجارية، مثل جاهزية وطاقات املواين التجارية، ووسائل االتصال السريعة، والقيود على حركة وانتقال 

ولو أخذنا على سبيل املثال . األموال واأليدي العاملة ساإلسالمية، السيما رؤو عوامل اإلنتاج فيما بني األقطار

، )١٠انظر جدول (م عن القيود اجلمركية اليت تفرضها البلدان اإلسالمية ٢٠٠٤بعض البيانات املتاحة خالل 

% ١٣األولية بلغت  ومقارنتها بالدول األخرى، جند أن متوسط التعريفة اجلمركية يف الدول اإلسالمية على السلع

، وهذه املعدالت تفوق بكثري تعريفات السلع األولية %١٢من إمجايل الضرائب، وعلى السلع املصنعة حنو 

) ٢.٩و  ١.٥(ودول االحتاد األوريب ) ٢و  ١.١(واملصنعة يف الدول األخرى، مثل الواليات املتحدة األمريكية 

متثل عقبات مجركية تعيق تدفق التجارة البينية بني الدول  وهذه النسب. على التوايل) ١.٧و  ٢.٥(واليابان 
اإلسالمية، كما تكشف إحصاءات التعريفة اجلمركية أن هناك تبايناً كبرياً فيما بني الدول اإلسالمية، مما يعكس 

ة حنو اختالف سياساا التجارية وأهدافها االقتصادية، حيث بلغت نسبة التباين يف التعريفات على السلع األولي

  %. ٥٤، والسلع األولية حنو %٥٦

)نسب مئویة -متوسط التعریفات المرجحة( اإلسالمیةم للدول ٢٠٠٤الحواجز التعریفیة العام ) ١٠(جدول   
)٦٥(

.  

  السلع المصنعة  السلع األولیة  الجمركیة ةالتعریف إحصاءات

  ١١.٩  ١٣.٠٧  متوسط

  ٦.٤  ٧.٣  انحراف معیاري

  % ٥٤  % ٥٦  تشتتال% 

  )لیبیا( ٢٩  )عمان( ٣١.٦  ىاألعل

  )تركمانستان( ١.١  )إیران( ٠.٩  األدنى

  دول أخرى

  ٢  ١.١  الوالیات المتحدة

  ٢.٩  ١.٥  األوربياالتحاد 

  ١.٧  ٢.٥  الیابان

والكشف عن معوقاا حباجة إىل دراسة  ،موضوع حتديد التجارة البينية للدول اإلسالمية أناجلدير بالذكر، و

يف االعتبار كافة البيانات عن املتغريات االقتصادية الكلية والعوامل التنظيمية لكافة  تأخذيث حب ،شاملة وتفصيلية

، مما أدقبشكل  هاالدول األعضاء، وذلك من اجل تشخيص وضع التجارة البينية هلذه الدول، ومعرفة سلوك

                                                   
  ): SESRTCIC(مركز األبحاث اإلحصائیة واالقتصادیة واالجتماعیة والتدریب للدول اإلسالمیة ) ٦٥(

(http://www.sesrtcic.org/stat_ind.php)  
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توافر البيانات الكافية ملثل ولذلك فان عدم  .ميكّن من وضع توصيات ومقترحات مبنية على دراسة دقيقة وشاملة

هذه وما . أي جهود حبثية تتصدى ملثل هذا املوضوع أمامفانه حبد ذاته يشكل عقبة تقف  ،هذه الدراسات

يف ظل البيانات املتاحة عن  ،الدراسة إال حماولة للكشف عن حمددات التبادل التجاري بني الدول اإلسالمية

      .اول خمتلف العوامل االقتصادية األخرى املؤثرة يف جتارة األقطار اإلسالميةالدول، واليت مل تكن بالقدر الكايف لتن

  :النتائج - ٦

، )م٢٠٠٦-م١٩٧٠(سعت هذه الدراسة إىل تقدير حمددات التجارة البينية للدول اإلسالمية خالل الفترة 

قد حاولت الدراسة استخدام ما و. على تبادهلا التجاري إجياباً أو وذلك من اجل الكشف عن العوامل املؤثرة سلباً

. للمتغريات االقتصادية الكلية املتاحة عن الدول اإلسالمية لبيانات الزمنية واملقطعيةاحملتوى املعلومايت ل ميكن من

منهج حتليل بيانات البانل للحصول على نتائج أكثر دقة باستخدام  توظيف التقنيات القياسية احلديثةوقد مت 

تناولت الدراسة هذا اجلانب من  ،اإلسالمية وتكاملها اقتصاديا األمةضرورة وحدة  يللتأصوكمدخل . وكفاءة

وقد دلت النصوص . واليت متثلت يف النصوص الشرعية من القران العظيم والسنة النبوية املطهرة ،الناحية الشرعية

لك اجلانب االقتصادي، وان مبا يف ذ حياااإلسالمية يف خمتلف جوانب  األمةهو وحدة  األصل أنالشرعية على 

عليه  وأكدت، هو خمالف ملا جاءت به تفرقها وتشرذمها إىل كيانات خمتلفة يف هويتها وانتمائها واقتصاداا

مما يفرقهم، فدينهم واحد،  أكثرما جيمعهم  إن، بل الشريعة اإلسالمية من متاسك وترابط وتعاون فيما بينهم

وحدة وقد أشارت الدراسة إىل . مصريهم واحدتارخيهم واحد وم واحدة، وونبيهم واحد، وكتام واحد، وقبلته

املعمورة،  أقطارالدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة وحىت امتدادها يف اغلب  نشأةاإلسالمية عرب تارخيها منذ  األمة

نت حيث كا ،على مساحات جغرافية واسعة ليس هلا مثيل صور التكامل القتصاديضربت أروع  وكيف

دون قيود وعقبات سياسية  ،األقاليم اإلسالمية اكرب سوق جغرافية بني تتنقل يف ةالبضائع والسلع واأليدي العامل

 أشارتوجبانب الدوافع الدينية والتارخيية،  .اقتصادية، حىت أصبح لدى املسلمني اكرب املراكز واملوانئ التجارية أو

ربع سكان العامل، والثروات  واليت متثل تقريباً ،اقات البشرية اهلائلة، مثل الطالدراسة إىل وجود مقومات اقتصادية
مساحة العامل، وامتالكها ما  إمجايلمن % ٢٠الطبيعية اهلائلة والكامنة يف مساحات جغرافية شاسعة متتد على حنو 

اليت متتلكها  ،ملاديةاوعن اإلمكانيات االقتصادية  املوارد االقتصادية األساسية يف العامل، فضالًمن % ٣٠يعادل 

ينبغي العمل على  اًتصادياق اًمطلبمما جيعل التكامل االقتصادي على اقل تقدير  الدول اإلسالمية يف العصر الراهن،

   . حتقيقه
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اليت تناولت موضوع التجارة البينية للدول اإلسالمية، يتضح  ،الدراسات السابقة أدبياتوعلى ضوء استعراض 

ومع ذلك، فهناك دراسات حمدودة تناولت التجارة البينية . أمهيته البالغةا اجلانب رغم يف هذ هناك قصوراً أن
مثل دول جملس التعاون ودول جامعة الدول العربية ودول  ،إقليمي أساسللدول اإلسالمية، بعضها كان على 

يف منهج  اسات التطبيقيةوقد تباينت هذه الدر .اإلسالمي منظمة املؤمتر على مستوى اآلخر وبعضها ،إفريقيامشال 

وكذلك من حيث املتغريات  ،حيث حجم العينة والفترة الزمنية للدراسةالدراسة والتحليل، كما تباينت من 
التبادل  أنتوصلت إىل  أا إال ،ورغم تباين هذه الدراسات التطبيقية. اليت وظفتها يف مناذج التقدير ،االقتصادية

 اإلسالميوكذلك حبجم متويل بنك التنمية  حبجم النشاط االقتصادي، جياباً يتأثرالتجاري بني الدول األعضاء 

التبادل التجاري  يتأثر، بينما األفرادمتوسط دخول  إىل باإلضافةلربامج الصادرات والواردات يف الدول األعضاء، 

ك ظهر يف بعض احلكم والصراعات السياسية، وكذل أنظمةبتكاليف النقل والشحن واملواصالت، ونوعية  سلباً
ومن خالل استعراض واقع التجارة البينية للدول . اإلقليميلعضوية الدولة يف التكتل  سليب أثرالدراسات 

السيما  ،واقعها الراهنمتتلكه وتتميز به البلدان اإلسالمية ال يتناسب و ما أن عن اإلسالمية، كشفت الدراسة

، بينما اجلزء %١٣- ١٠عند  تتراوحت التبادل التجاري بينها تزال معدال فمنذ عقود ال معدالت جتارا البينية؛

احملتوى السلعي لصادرات الدول  أن الحظناكما . من جتارا اخلارجية يكون من نصيب العامل اخلارجي األكرب

%  ٥٠يعادل  هذه املواد ما أحياناًمثل املنتجات البترولية والسلع الزراعية، ومتثل  ،األوليةتركز يف املواد ياألعضاء 

األعضاء، األمر الذي ، وهذا يف الواقع يعكس طبيعة هيكل النشاط االقتصادي احمللي للدول %٧٥ وأحياناً

يكرس  أن هذا الواقع ، يف حنيبينها التبادل التجاري امليزة النسبية يف الدول األعضاء، ومن تدين يضعف فرص

   .ا الدول الصناعيةاعتماد اقتصادياا على أسواق العامل اخلارجي وحتديد

فقد قامت الدراسة بتوظيف منهج حتليل البانل  وفيما يتعلق بتقدير حمددات التجارة البينية للدول األعضاء،

، وذلك لالستفادة من دولة ١٨ومشلت ) م٢٠٠٦- م١٩٧٠(، خالل الفترة الزمنية لتقدير حمددات التجارة البينية

وقد مت استخدام تقنيات قياسية تتناسب مع بيانات البانل،  .دول اإلسالميةالبيانات املقطعية والزمنية املتاحة عن ال
لبيانات البانل، وحتديدا  اخلطأالثابتة والعشوائية، وكذلك طرق حديثة لتقدير مناذج تصحيح  اآلثارمثل مقدرات 

يدية يف تقدير ، واليت تتالىف سلبيات الطرق التقل)PMG( ووسط اموعة املدجمة )MG( طريقة وسط اموعة

 ،مت استخدام بعض االختبارات احلديثة لفحص سكون املتغريات وللتحقق من خواص متغريات البانل. مناذج البانل

وبعد عدة حماوالت لتقدير حمددات التجارة البينة باستخدام املتغريات االقتصادية . وكذلك فحص تكاملها املشترك

الثابتة  اآلثارو ) Pooled OLS(طريقة الدمج : ستخدام ثالثة طرق وهيالبانل الساكن با منوذجالكلية، مت تقدير 
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، واتضح من )One way random effects(العشوائية ذو االجتاه الواحد  اآلثارو )Two way fixed effects(املزدوجة 

والزمنية للدول على عدم جتانس اخلصائص املقطعية  الثابتة الزمنية واملقطعية، دليالً اآلثارذلك ضرورة تضمني 
) InCPI( املستهلكمبؤشر سعر  األعضاء تتحدد سلباً )InTRD( التجارة البينية للدول أنكما اتضح . اإلسالمية

وكذلك حجم واردا من  ،)InXPW(للعام اخلارجي  صادرااوحجم ) InEXC(وتذبذب سعر الصرف لعمالا 
، )InGDP( اإلمجايلبالناتج احمللي  ممثالً ،نشاطها االقتصاديحبجم  إجياباًتتحدد ، بينما )InMPW(العامل اخلارجي 

كانت اقل من الواحد،  املروناتتلك  نإ إذمن هذه املتغريات،  أليومع ذلك مل تكن التجارة البينية مرنة بالنسبة 
 إجراءوبعد  .جتارا اخلارجية إمجايلورمبا يعزى ذلك إىل تدين حجم التجارة البينية للدول اإلسالمية نسبة إىل 

املتغريات متكاملة من الدرجة  أنتبني  ،وكذلك فحص التكامل املشترك ،اختبارات جذر الوحدة ملتغريات البانل

متغري  أناتضح  ،متكاملة من الدرجة الصفر، وباستخدام اختبارات التكامل املشترك األوىلوفروقها  ،األوىل

ولذلك . مشتركة، مما يتضمن وجود عالقة توازنية على املدى البعيدعالقة تكاملية ب حدداتهرتبط مبيالتجارة البينية 

ووسط ) MG(لبيانات البانل باستخدام طريقيت وسط اموعة  اخلطأمت تقدير العالقة باستخدام منوذج تصحيح 

ى يف املد الدينامكيةالعالقة  حول أدقنتائج  للحصول على ،)ARDL(منوذج  إطار، يف )PMG(اموعة املدجمة 

وكشفت نتائج التقدير باستخدام طريقة . تصحيح اخلطأ تقدير معلمةإىل  إضافةوالعالقة التوازنية،  ،القصري
)PMG ( التجارة البينية للدول اإلسالمية  أنعن)InTRD(،مبقدار  إجياباً تتأثر ، يف املدى القصري)عند %) ٠.٢٥

 عند تغري معدالت التضخم احمللي%) ٠.٢١(مبقدار  اًوسلب ،%)١(مبقدار  )InGDP( الناتج احمللي االمجايلتغري 

)InCPI( بنسبة )اصرف  أسعارتذبذب يف %) ١( التغري مبقدارعند %) ٠.١٧(، وبنحو %)١احمللية  عمال

 بنسبة) InXPW(عند تغري صادراا للعامل اخلارجي %) ٠.٠١٣(، وبنحو )InEXC( مقابل الدوالر األمريكي

، وبوارداا بنحو %)٠.٣٩(بنحو  الناتج احمللي اإلمجايل حبجم إجياباً تتأثرالطويل، فهي بينما على املدى %). ١(
 أسعارومعدل تذبذب %) ٠.٠٧( بنحو على املدى البعيد بكل من معدل التضخم سلباً تتأثر، بينما %)٠.٦٦(

مع  ةج متفقوقد ظهرت هذه النتائ%). ٠.٢٢(وبصادراا للعامل اخلارجي بنحو %) ٠.٠٨(بنحو  الصرف
وقد قامت هذه الدراسة باستخدام أقصى قدر . ومؤيدة لبعض الدراسات التطبيقية املماثلة ،املنطق االقتصادي

 سنة، مع توظيف التقنيات القياسية ٣٦ممكن من البيانات املتاحة عن الدول اإلسالمية وعرب فترة زمنية ممتدة عرب 

    .  التجارة البينة وحمددااملعاجلة البيانات وتقدير العالقة بني احلديثة
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   :نتائج الدراسة ميكن استخالص بعض التوصيات واملقترحات، وأمهها على ضوءو

حنو  أوىلكمرحلة  ،بني الدول اإلسالمية هوضرورة تفعيل ،للتعاون االقتصاديالبالغة  األمهيةعلى  التأكيد .١
تعترب  اليت ،اإلسالمية األمةوحدة باالقتصادي  التعاون والتكامل مفهوم التكامل االقتصادي املنشود، وربط

لكرمي والسنة النبوية املطهرة، يف القران ا عديدةنصوص شرعية  أكدت وحثت عليه ، حيثدينياً متطلباً

 ساطعاً عنواناً ، لكواوثقافياً وسياسياً اإلسالمية اقتصادياً األمةوحدة واستحضار التجربة التارخيية الفريدة ل

تفوقها السياسي واالقتصادي واحلضاري على  أسرارمن  سالمية عرب مراحلها التارخيية، وسراًللحضارة اإل

متتلك  ،يف وقتها الراهن ،اإلسالمية األقطار أنعلى  التأكيدوجبانب ذلك، البد من  .األممغريها من 
حتقيق  ميكنها من ما ،الرأمساليةاالقتصادية، من الطاقات البشرية واملوارد الطبيعية والثروات  املقومات

التجارة معدالت  وأعلى ،درجات التعاون االقتصادي أقصىعن حتقيق  املأمول، فضالًتكاملها االقتصادي 

وحدة  - فاهيمهذه املغرس  وأمهها، التدابري الالزمة لذلك البد من اختاذولتفعيل هذه املفاهيم،  .البينية

هذه املفاهيم يف  إدراجالقادمة من خالل  األجيال يف نفوس - اإلسالمية وتكاملها االقتصادي األمة

 التعليمة يف ااالت برامج تواصل وتعاون وإجياداملقررات التعليمية يف مؤسسات التعليم العام والعايل، 

  .   التربية ومسئويل واألساتذةبني هذه املؤسسات يف الدول األعضاء على مستوى الطلبة  يةتربوالو

املعنية بتعزيز التعاون والتكامل االقتصادي بني الدول اإلسالمية، مثل بنك التنمية  تفعيل دور املؤسسات .٢
اإلسالمي واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة له، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والغرفة 

التكامل االقتصادي بني الدول دف تعزيز التعاون و نشئت مجيعهاًاإلسالمية للتجارة والصناعة، واليت قد أُ

وفتح قنوات االستثمار يف خمتلف  ،من خالل يئة البيئة الالزمة وتعزيز ومتويل التجارة البينية ،اإلسالمية

 .ااالت يف الدول األعضاء

 ،والدراسات التطبيقية يف جمال التعاون والتكامل االقتصادي للدول اإلسالمية األحباثاملزيد من  إجراء .٣

ولتحقيق ذلك، البد من توفري قاعدة بيانات . اليت حتول دون ذلك ،قشة وحتليل املعضالت االقتصاديةومنا

وجود بعض هذه البيانات يف مراكز رغم ، واإلسالميشاملة ودقيقة عن اقتصاديات العامل  إحصاءاتو

غري وغريها،  اإلسالميمية وبنك التن اإلسالميمثل منظمة املؤمتر  ،إسالمياملعنية بالعامل  واألجهزة األحباث

االقتصادية، واغلب هذه البيانات مستخلصة من  األنشطةكافة  لوال تشمبيانات غري كافية  أا

 يف الدول األعضاء حبصر مؤشراا االقتصادية اإلحصاءتقوم مراكز  أنولذلك البد . الدولية اإلحصاءات

 .وجعلها متاحة للباحثني
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العمل  أوالومن مث التكامل املنشود فيما بني البلدان اإلسالمية، ينبغي  ،صاديويف جمال تفعيل التعاون االقت .٤

على ارض  اإلرادةواآلليات اجلادة لتفعيل هذه  اإلجراءاتالسياسية لذلك، مث اختاذ  اإلرادة إجيادعلى 

نظمة هناك العديد من التوصيات والقرارات املتخذة على مستوى القيادات حتت مظلة م أن رغمو. الواقع
وكذلك وجود  ،اجلادة اإلرادةمل ترى النور بعد، ولعل السبب يكمن يف غياب  أا إال، اإلسالمياملؤمتر 

ولذلك البد من اختاذ . ، واليت حتول دون تفعيل هذه القراراتهاغري وأ اقتصادية والقيود سواء العقبات

كافة احلواجز  إزالة، وذلك من خالل حترير النشاط التجاري بني الدول األعضاء: وأمههاحازمة  إجراءات
، والعمل على تفعيل اليت تعترض تدفق السلع واخلدمات بني أسواق الدول اإلسالمية ،والقيود اجلمركية

كفالة وكذلك  .م٢٠٠٩الذي اعتمده وزراء التجارة واملزمع تطبيقه يف عام " التجارية األفضليةنظام "
اليت تعترض  ،كافة العقبات والقيود إزالة من خالل ،إلسالميةوضمان حرية حركة رأس املال بني الدول ا

 وإجيادصرف العمالت،  أسعاروالعمل على تقليص تذبذب  .واالستثمارات البينية األموالتدفق رؤوس 

  . ملدفوعات التبادالت التجارية مستقرة سعر صرف بيئة

الدورة االستثنائية الثالثة ملؤمتر القمة  الذي ناقشته" برنامج العمل العشري"ورد يف  تفعيل ما العمل على .٥

 .اإلسالمية مبكة املكرمة، السيما فيما يتعلق بالتعاون االقتصادي بني الدول األعضاء
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