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 ادلستخلص

 ادلستخلص

، إضافًة إىل بعض اؼبتغَتات GGEIيهدؼ ىذا البحث إىل دراسة أتثَت االقتصاد األخضر من خالؿ مؤشر االقتصاد األخضر العاؼبي 
صيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل يف األخرى اؼبستقلة على غرار األداء البيئي، واالستثمار، والصادرات، على النمو االقتصادي متمثاًل يف ن

، وذلك ابستخداـ بياانت مقطعية، وقد مت بناء مبوذجُت، 2020الدوؿ اإلسالمية، من خالؿ إجراء دراسة ربليلية قياسية خالؿ الفًتة 
ل إضافة متغَت وففي يبّثل أثر النموذج األوؿ مشل صبيع الدوؿ يف العامل اليت تضمنت مؤشر االقتصاد األخضر العاؼبي، والنموذج الثاين مش

تصادية، مع االقتصاد األخضر يف الدوؿ اإلسالمية مقارنًة ابلدوؿ غَت اإلسالمية، وقد مت بناء النموذجُت بناًء علميًّا متوافًقا مع النظرية االق
د عالقة معنوية ذات دالالت إحصائية مراعاة الدراسات السابقة يف ىذا اعبانب، وقد توفلت النتائج اؼببنية على النموذج األوؿ إىل وجو 

تج احمللي للمتغَتات اؼبستقلة يف الدراسة على النمو االقتصادي، حيث أثبتت أف االقتصاد األخضر يؤثر اتثَتًا إهبابيًّا على نصيب الفرد من النا
تدىور األداء البيئي فإنو ينعكس سلًبا على النمو اإلصبايل، فالزايدة يف االقتصاد األخضر يتبعها زايدة يف النمو االقتصادي دبعّدؿ أكرب، أما 

صبايل االقتصادي؛ بسبب ارتباطها بعالقة طردية، كذلك أتثَت صبيع اؼبتغَتات اؼبستقّلة األخرى إهبااًب على نصيب الفرد من الناتج احمللي اإل
خضر يف الدوؿ اإلسالمية مقارنًة بغَتىا من الدوؿ األخرى والنمو االقتصادي، مع تفاوت أتثَتىا. أما النموذج الثاين فقد ظهر بو االقتصاد األ

غَت معنوي، وليس لو دالالت إحصائية، ونرّجح أف يكوف ذلك بسبب حداثة اؼبشروع، واالعتماد على الوقود األحفوري يف العديد من 
يف الدوؿ اإلسالمية، وغَتىا من احملددات اليت األنشطة االقتصادية، وارتفاع تكاليف التحوؿ األخضر، إضافًة إىل ضعف التكنولوجيا اػبضراء 

 تقف موقف النقيض من االقتصاد األخضر.

Abstract 

This research aims to study the impact of the green economy through the Global Green Economy Index 
(GGEI), in addition to some other independent variables such as environmental performance, investment 
and exports, on the economic growth represented by the per capita GDP in Islamic countries, by 
conducting an analytical analysis for a standardized study during 2020 using cross-sectional data. Two 
models were built. The first model included all countries in the world that included the Global Green 
Economy Index. The second model included the addition of a descriptive variable that represents the 
impact of the green economy in Islamic countries compared to non-Islamic countries. The two models 
were built on scientific foundations compatible with economic theory, taking into account previous studies 
in this aspect. The results based on the first model concluded that there is a statistically significant 
relationship with the statistical indicators of the independent variables in the study of economic growth, as it 
proved that the green economy has a positive effect on the per capita share of the economy. of GDP, the 
increase in the green economy is followed by an increase in economic growth at a greater rate, and a 
deterioration in environmental performance as it negatively affects economic growth. Because of their 
direct relationship, all other independent variables also have a positive effect on per capita GDP and 
economic growth, with varying effects. As for the second model, the emergence of a green economy in 
Islamic countries compared to other countries is not significant and has no statistical effect. It is likely that 
this is due to the newness of the project, the high costs of green technology, the dependence on fossil fuels 
in Islamic countries, and other determinants that conflict with the green economy. 

 
 مقدمة:
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ربقيقو، كونو يعد مقياًسا يعرب عن  إىليعترب النمو االقتصادي منذ القدـ ىدفاً تسعى كافة الدوؿ 
، ورفاىية اؼبعيشةد، افر دخل األكياف الدولة، و مدى النشاط االقتصادي للدوؿ، ولو انعكاسات على  

يبهد للوفوؿ إىل ربقيق التنمية ولذلك فإف ربقيق معدالت مبو اقتصادية مرتفعة يف األجل الطويل 
الدوؿ اإلسالمية؛ كوف غالبيتها يصّنف ضمن السيما  ؼبختلف الدوؿ، األخَت ىاجًسايبثل اؼبستدامة، و 
 .الدوؿ النامية

العاؼبية اؼبمتدة خالؿ لعديد من األزمات استجابًة لوقد برز حديثًا مفهـو االقتصاد األخضر، 
القروف األربعة اؼباضية، واليت دفعت العلماء والباحثُت االقتصاديُت إىل إجراء ربليل عميق للنماذج 

غبالية، وتوضيح مدى قدرهتا على ربقيق الرفاىية االقتصادية، والعدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية ا
والبفاض معدالت النمو تراكم الديوف، اؼبستدامة؛ بسبب ما أسفرت عنو تلك األزمات اؼبتعددة من 

والتلوث، قر، ، وزايدة حدة الف، وسوء توزيع الدخلوارتفاع معدؿ البطالةاالقتصادي ؼبستوايت متدنية، 
على ؾباِؿ الدوؿ ابلغ . وقد حظي موضوع االقتصاد األخضر بعد ذلك ابىتماـٍ وُشّح اؼبوارد الطبيعية

اؼبتقدمة، وقاـ العديد من الباحثُت االقتصاديُت بتناوؿ ىذا اؼبوضوع بشكٍل استثنائي، واعتربوه البديل 
 واليتاضيع اليت يتطرؽ ؽبا ىذا االقتصاد اعبديد، لالقتصاد التقليدي، ويرجع ىذا االىتماـ إىل اؼبو اؼبناسب 

ناىض العديد من اؼبظاىر السلبية يف االقتصاد التقليدي، مثل التلوث البيئي، وسوء استخداـ اؼبوارد ت
وغَتىا من اؼبشكالت االقتصادية، إضافًة  ،الطبيعية، واالعتماد على الطاقة اليت تُنتج من الوقود األحفوري

  .، وإعادة توزيع الدخلتتعلق خبفض البطالة، واغبد من الفقر إىل أىدافو اليت

 :الدراسةمشكلة 
إف تصاعد األزمات اؼبالية والبيئية، والكوارث اؼبناخية، واالقتصاد التقليدي الذي عِمد إىل الوفوؿ 

 السلبية للنمو االقتصادي عن طريق استهالؾ أكرب قدٍر فبكن من الطاقة اإلنتاجية؛ متجاىاًل بذلك اآلاثر
ومع ظهور وسائل بديلة للطاقة . اؼبًتتبة على ىذا االستهالؾ الكبَت للطاقة على اجملتمع والبيئة واالقتصاد؛

التقليدية مثل الطاقة اؼبتجددة أبنواعها، واىتماـ العامل ابؼبناخ، فإف ذلك يوحي لنا أبننا أماـ ثورة فناعية 
لو آاثر اقتصادية البحث: ىل االقتصاد األخضر سيكوف  قد تكوف الثالثة، ومن ىنا أييت سؤاؿ –جديدة 

، وابلتايل سيقودان إىل النمو االقتصادي وربقيق التنمية اؼبستدامة يف الدوؿ إهبابية على اقتصادايت الدوؿ
 اإلسالمية؟
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 :الدراسةأمهية 
 أنبيتهما فبا يلي:الدراسة تكتسب 

  يف  يبّينت أثره على النمو االقتصاداالقتصاد األخضر، و ندرة الدراسات العربية اليت تناولت موضوع
 .الدوؿ اإلسالمية

  إف تبياف أثر االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي من األوجو اؼبتنوعة، ومعرفة األثر الذي يبكن أف
وتطبيقو ىبّلفو يف األجلُت القصَت والطويل، يبكن أف يوّجو اؼبسؤولوف يف الدوؿ اإلسالمية للعمِل بو، 

ها، على ؾباؿ أوسع، واالستفادة من خربات الدوؿ اؼبتقدمة يف ىذا اعبانب، دبا يتوافق مع ظروف
 .عن الدوؿ اؼبتقدمة اؼبختلفة والبيئية السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتركيبتها

  الدوؿ اإلسالمية يف إف النفط يعدُّ مورًدا اقتصاداًي انضًبا، وىو أحد اؼبوارد اليت سبتاز هبا العديد من
الوقِت الراىن، ويساىم بشكٍل كبَت ومؤثر يف الناتج احمللي اإلصبايل ؽبا، وابلتايل فإف دراسة موضوع 
االقتصاد األخضر يُنم عن فهم عميق، ووعي دبستجدات العصر، إضافًة إىل دوره يف إهباد البدائل 

انبتو يف وضع السياسات االقتصادية يف اػبضراء الدائمة للموارد االقتصادية اؼبعرضة للنضوب، ومس
 .مرحلِة ما بعد النفط، للحفاظ على اغبد األدىن من التوازف بعد التعرض للصدمة

 أىداف الدراسة:
 على النحو التايل: عدد من األىداؼالدراسة اغبالية إىل ربقيق  ىتسع

 .استعراض االقتصاد األخضر يف النظرايت االقتصادية 
  االقتصاد األخضر والنمو االقتصادي.ربليل العالقة بُت 
 النمو االقتصادي يف االقتصاد العاؼبيعلى  أتثَت االقتصاد األخضرمدى  قياس. 
  النمو االقتصادي يف الدوؿ اإلسالميةعلى  أتثَت االقتصاد األخضرمدى قياس. 

 :الدراسةمنهجية 
طبيعة مع ابعتبارىا تتالءـ  ،واؼبنهج القياسيالتحليلي سوؼ تعتمد الدراسة على اؼبنهج الوففي 

ومناسبة يف ربقيق أىدافها، والتحقق من فرضيات الدراسة، فضاًل على أف اؼبنهج القياسي سوؼ ، اؼبشكلة
لدراسة وذلك ؛ البياانت اؼبقطعية ؼبتغَتات الدراسةابستخداـ  اؼبتعدديساىم يف تقدير مبوذج االكبدار 
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 الربامجابستخداـ وذلك ، قدرهتا يف التأثَت على اؼبتغَت التابع، وقياس مدى العالقة بُت متغَتات الدراسة
 .اؼبالئمةاإلحصائية 

 الدراسات السابقة:
( دراسة بعنواف "االقتصاد األخضر ودوره يف ربقيق التنمية اؼبستدامة"، 2022)أجرى عبد اغبميد 

امة، إىل جانب قياس أثر وقد ىدفت الدراسة إىل ربليل العالقة بُت االقتصاد األخضر والتنمية اؼبستد
االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي، واستخدـ الباحث نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل  

وأجرى ، EPIومؤشر األداء البيئي ، GGEIكمؤشرًا للنمو االقتصادي، ومؤشر االقتصاد األخضر العاؼبي 
، وخلصت الدراسة إىل وجود عالقة طردية بُت دولة حوؿ العامل 110على  2018الدراسة خالؿ العاـ 
لى عينة ع أقيمتالنمو االقتصادي. زبتلف دراستنا اغبالية عن الدراسة السابقة أبهنا و االقتصاد األخضر 

، حديثةعلى بياانت اعتمدت كما أف دراستنا اغبالية وبّينت األثر اإلحصائي على الدوؿ اإلسالمية،  ، أكرب
 .، وأمشل ؼبفهـو االقتصاد األخضرأقرب إىل الواقع أفبحتوأساليبها، حبيث  معاعب يقةطر وـبتلفة يف 

أسس وخصائص االقتصاد األخضر يف االقتصاد ( دراسة بعنواف "2021)أجرى الكبيسي كما 
من خالؿ وقد ىدفت الدراسة إىل إبراز دور االقتصاد اإلسالمي يف تعزيز االقتصاد األخضر ، "اإلسالمي

قيم التعزيز عرب العناية الواجبة ابلبيئة واؼبعاملة اؼبثلى للموارد الطبيعية، ومن خالؿ رعاية التنمية اؼبستدامة 
خلصت الدراسة البحثية إىل أف االقتصاد اإلسالمي وقد  وإفدار أحكاـ الشريعة وفقلها. ية،اإليبان

. وزبتلف الدراسة السابقة عن دراستنا اغبالية ةيضيف الكثَت لالقتصاد األخضر من حيث اؼبؤلفات العلمي
يف منهج الدراسة، وأسلوهبا، كما أف الدراسة السابقة َتعٌت أبسس وخصائص االقتصاد األخضر يف 

 االقتصاد اإلسالمي، ومل تتناوؿ أثر االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي يف الدوؿ اإلسالمية.

عنواف " أثر االقتصاد األخضر على النمو والتنمية دراسة بب (2019)بداير وآخروف  قاـ كاًل منو 
لتحقق من على ادراسة قياسية على ؾبموعة من الدوؿ اؼبتقدمة والنامية"، وعمدت الدراسة  –اؼبستدامة 

ربانمج األمم اؼبتحدة للبيئة، وقد استخدـ الباحث اؼبنهج الوففي لدور االقتصاد األخضر على النمو طبًقا 
النمو و القتصاد األخضر أببعاده ا عالقة طردية بُتلقياسي، وخلصت الدراسة إىل وجود او  التحليلي

. زبتلف دراستنا اغبالية عن الدراسة عكسيةما عدا بُعد القيادة واؼبناخ، فكانت العالقة  ،االقتصادي
ة، إضافًة اإلسالمي إسالمي، وتقيم الدراسة على الدوؿ منظورٍ السابقة أبهنا تدرس االقتصاد األخضر من 
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وبياانت الدراسة حديثة، خالؼ الدراسة السابقة اليت  مبوذجنا القياسي متوافق مع النظرية االقتصادية، إىل
، وقد أختلف أساليب صبع البياانت بُت الفًتتُت، وأفبحت أكثر 2017اعتمدت على بياانت من العاـ 

 مشواًل وتضميًنا.
 :صاديةقتاالنظرايت االقتصاد األخضر يف ال -1

 نظرية ادلوارد ادلستنفذة: 1-1
(، وذلك من خالؿ 1931)من خالؿ العامل االقتصادي ىوتلينغ ظهرت نظرية اؼبوارد اؼبستنفذة 

وقد أتت نظريتو على  مقالتو اليت نشرىا يف ؾبلة االقتصاد السياسي بعنواف "اقتصادايت اؼبوارد اؼبستنفذة".
إىل أف اؼبشكلة االقتصادية يف  أعقاب االىتمامات البالغة من االقتصاديُت الكالسيك، الذين أشاروا

( يف استخالص نظرية 1798)قياـ مالتوس  ىذه الفرضيةاألفل ىي مشكلة ندرة اؼبوارد، وقد توّلد عن 
وارتفاع معدؿ النمو السكاين بوتَتة أسرع  ،السكاف، حيث ذكر أبف تناقص الغلة يعود إىل ندرة األراضي

( الذي تناوؿ موضوع الريع التفاضلي للسلع 1817)ريكاردو  من معدؿ النمو الغذائي. وتبعو يف ذلك
حيث تناولوا ؿبدودية اؼبوارد، ونّبو  ارؿ منجر، وولياـ والراس، وولياـ جيفونسكالزراعية. وأتى من بعدنبا  

، أو إهباد يف اؼبستقبلاغبصوؿ على اؼبوردين هدد ياألخَت إىل ؿبدودية ـبزوف اػبشب والفحم يف إقبلًتا، فبا 
 . (Burgenmeier, 2005). ؽبما البدائل الفعالة

دد على  وقد ظهر االقتصاد األخضر بعد ذلك ليجدد اؼبخاوؼ اليت طرحها مالتوس مسبًقا، ويش
كفاءة استخداـ اؼبوارد الطبيعية من جانب، واحملافظة على البيئة من جانٍب آخر، حيث يشَت إىل أف 

رتفاع ااالستخداـ اؼبفرط للموارد الطبيعية ينعكس على بقائها، إضافًة إىل ما يًتتب على ذلك من 
افظة على البيئة جبميع مكوانهتا ينّبو إىل احملو مستوايت التلّوث، كالتلّوث الناتج عن األنشطة النفطية، 

ذلك  ويتأتى .اغبيوية وغَت اغبيوية، ومن ذلك التجمع اإليكولوجي، والتنوّع اإلحيائي، واؽبواء، واؼباء، والًتبة
اليت هُتلك البيئة، وتستنفد بديلة لألنشطة خضراء أنشطة تغيَت اؼبسار االقتصادي، ومباشرة من خالؿ 

 اؼبوارد.

 اخلارجيةنظرية اآلاثر  1-2
اليت يتأثر هبا طرؼ مل يكن لو حق االختيار يف ذلك،  يقصد ابآلاثر اػبارجية التكاليف أو الفوائد

اػبارجية  اآلاثر، وترتبط )الوفورات اػبارجية(، أو سلبيًّا )التبذيرات اػبارجية( إهباابً  وقد يكوف ىذا التأثر
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ارجية يف سوؽ ىو نوع من أنواع فشل نظاـ . إف وجود اآلاثر اػببسلوكيات اؼبنتجُت أو اؼبستهلكُت
السوؽ، وىي أحد مسببات عدـ كفاءة السوؽ، فعندما توجد اآلاثر اػبارجية فإف السوؽ اغبرة لن تكوف 
سوقًا تنافسية يف ىذه اغبالة ولن ربقق أفضلية بريتو )الكفاءة االقتصادية(؛ كوهنا ال تعكس التكاليف 

 .(2007)آؿ الشيخ،  اغبدية اغبقيقية
 EKCفرضية منحىن كوزنتس البيئي  1-3

تفسَت العالقة بُت عدـ مساواة الدخل ونصيب الفرد واستخدـ يف بداايتو ل ُعرؼ منحٌت كوزنتس
لتعبَت عن منحٌت  من اهناية اؼبطاؼ يف اليت استطاعت تضافرت اعبهود فقد  ى ذلكلمن الدخل. وع

ف مستوايت التلوث تتزايد إ حيثوالدخل القومي، البيئي كوزنتس يف تفسَت العالقة بُت مستوى التلوث 
على خلفية الذي وبدث  التناقص، ومن مث تبدأ يف نقطٍة مامع زايدة الدخل القومي، إىل أف تصل إىل 

اإلشباع اؼبادي، وربّوؽبم الزباذ خطوات كبو اؼبطالبة حالة الدخل؛ نظَت وفوؿ اجملتمع إىل مستوايت ارتفاع 
 (:1-1) شكليتضح من الكما . فضلة أببيئة نظيفة، وذات جود

 
 
 

 التلّوث البيئي                  
    MAX         

 

 
 
 
 
 
 

 x1            الدخل القومي         

 (1-1شكل رقم )

 وكاف أوؿ من اعتمد على منحٌت كوزنتس للكشف عن العالقة بُت االقتصاد والبيئة نبا
(Grossman and Kruger, 1991) ، وقدما رأاًي يقوؿ أبف العالقة بُت اآلاثر البيئية ومستوى النمو

، حيُث يتزايد التلّوث البيئي مع زايدة Uاالقتصادي يرسم يف اؼبدى القصَت على شكل مقلوب حرؼ 
كما . يف الشكل أعاله، ومن مث يبدأ يف التناقص مع زايدة الدخل x1الدخل، إىل أف يصل إىل النقطة 
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األنشطة االقتصادية ربسن بدورىا البيئة وتقلل من التلوث، ما هبعل ضباية البيئة على اؼبستوى أشارا إىل أف 
والتحوؿ كبو  ،الدويل ربقق مبًوا وتراكًما سريًعا لرأس اؼباؿ؛ إذا تضافرت اغبكومات كبو زبفيض التلوث

حقق التنمية االقتصادية االنتشار العاؼبي السلعي اؼبستمد من الدوؿ النامية، ما وبسن من أوضاعها وتت
 (.2020)كيحلي ورضباف،  اؼبستدامة

 (Hypothesis Pollution Havenفرضية مالذ التلوث )ىجرة الصناعة ادللوثة  1-4
تركز فرضية مالذ التلّوث على الفرؽ يف جودة السياسات البيئية كأساس لتحديد اؼبيزة النسبية يف 

الصناعات اؼبلوثة هتاجر من اؼبناطق اليت تفرض سياسات التجارة الدولية، وتنطلق ىذه الفرضية من كوف 
بيئية فارمة إىل اؼبناطق ذات األنظمة البيئية األقل فرامة، حيث يبيل األشخاص األكثر ثراًء اىل اؼبطالبة 

، وبناًء على ذلك فإف قوانُت أكثر فرامة، وشراء سلع خضراء ابىظة الثمن وترسيخجبودة بيئية أفضل، 
اؼبتقدمة ستعمل على هتيئة فناعات نظيفة لتحقيق تلك اؼبطالبات، بينما ال تصدر الدوؿ النامية الدوؿ 

ذات الدخل اؼبنخفض قوانُت بيئية، أو تصدر قوانُت ىّشة وقابلة لالخًتاؽ، ما هبعل فناعاهتا ذات أثر 
ؽبا أتثَت فعلي على  وقد وجدت العديد من الدراسات اؼبتخصصة أبف السياسات البيئية. سليب على البيئة

ومن ىنا يتبُّت لنا أبف  .(Aliyu, 2005) تدفقات التجارة واالستثمار، وابلتايل على النمو االقتصادي
الدوؿ النامية ومن ضمنها العديد من الدوؿ اإلسالمية تواجو فعوبة كبَتة يف وضع السياسات الالزمة 

صناعة اؼبلّوثة من الدوؿ اؼبتقدمة إليها من إلجراء التحواّلت كبو االقتصاد األخضر؛ بسبب ىجرة ال
ربت ضغوط داخلية ؽبا أولوايت  –جانب، وطموحاهتا يف ربقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي 

من جانٍب آخر، أما ابلنسبة للدوؿ اإلسالمية الغنية، فإف ىذه  –ذبعل الدخل مقدمًّا على البيئة النظيفة 
من ىذا  ةالدخل لديها مرتفع نسبيًّا. وهبدر ابلذكر أبف نسبة كبَت  الضغوطات لن سبارس عليها، كوف

االرتفاع يف الدخل تفسره األنشطة االقتصادية، واؼبمارسات اليت تعمل على زايدة معدؿ التلّوث البيئي، 
عطًفا على الصناعات التحويلية اليت يكوف النفط  مثل الصناعات النفطية من التنقيب واإلخراج والتكرير،

ما هبعل مهمة  عنصرًا هبا، إضافًة إىل االستخدامات الكثيفة لوسائل النقل التقليدية اليت تعتمد على النفط،
 جهود مكثفة، وفًتة زمنية طويلة.إىل التحّوؿ كبو االقتصاد األخضر ربتاج 

 حدود النمو )النهاية احملتومة(. منوذج 1-5
رت منظمة اندي روما مبوذًجا اقتصادايًّ قاـ إبنشاءه فريًقا من األساتذة واػبرباء االقتصاديُت أفد
، وقد ُعرؼ ابسم تقرير حدود النمو، حيث قاـ ىذا 1972يف العاـ  ماساتشوستس للتكنولوجيامن معهد 
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من جديد، مع  النموذج على أعقاب نظرية السكاف ؼبالتوس، وأعاد ذبديد اؼبخاوؼ اليت بثها مالتوس
كالتطور التكنولوجي، واألبعاد البيئية. فكانت الفرضية الرئيسة يف ،  إدخاؿ متغَّتات جديدة يف الدراسة

. (1973هللا،  )عبد النموذج ىي أف إمكانية ربقيق مبو غَت ؿبدود على كوكٍب ؿبدود اؼبوارد أمر مستحيل
وتضّمن التقرير وجود حدوًدا للنمو، وعندىا يؤوؿ األمر إىل هناية ؿبتومة للنمو االقتصادي؛ نتيجًة الستنفاد 

ابلرغم من أف ىذه الدراسة تعًتؼ بوجود بدائل أكثر تفاؤاًل  اؼبوارد الطبيعية، والطاقة، وأهنيار النظاـ العاؼبي.
حبجة أف ىذه البدائل لن ربوؿ دوف وقوع الكارثة، وأّف إال أهنا رفضت إدخاؿ ىذه البدائل يف االعتبار، 

أقصى ما تستطيع ربقيقو، ىو أتجيلها بعض الوقت، ولذلك ينبغي أف تعمل اإلنسانية اآلف وقبل فوات 
، اؼبرجع السابق) 1975األواف على الوفوؿ دبعدؿ مبو السكاف والناتج الصناعي إىل الصفر يف عاـ 

1973.) 

 النمو االقتصاديو  القتصاد األخضرا حتليل العالقة بني -2
النمو االقتصادي على أنو عملية تتضمن تغَتات عميقة تعمل على زايدة الطاقة اإلنتاجية يفهم 

ولكن ىذه الزايدة اؼبستمرة يف الطاقة اإلنتاجية قد . (1991)اؼبغايرة،  لالقتصاد القومي زايدة مستمرة
يًتّتب عليها آاثرًا عكسية، فعوًضا عن التقدـ اؼبستمر اؼبأموؿ من ىذه العملية، سوؼ يؤدي ذلك إىل 
وجود تبذيرات اقتصادية، تتمّثل يف عدـ الكفاءة يف استخداـ اؼبوارد الطبيعية اؼبدخلة يف العملية اإلنتاجية 

الحات داخلية ؼبا خّلفتو الزايدة يف الطاقة اإلنتاجية الصناعية على مرِّ السنوات السابقة من جانب، وإف
من جانٍب آخر. إف النمو االقتصادي الذي يستبعد البعد البيئي من مدخالتو، سيؤدي إىل زايدة انبعااثت 

ة ظاىرة التغَت اؼبناخي، والعديد من مظاىر التدىور البيئي، كذلك تزايد حد الكربوف، والنفاايت أبنواعها،
وهتديد التنوع اإلحيائي، وتدىور النظم اإليكولوجية. وال نغفل عن البعد االجتماعي الذي لطاؼبا مت ذباىلو 
يف مدخالت األنشطة االقتصادية اليت تستهدؼ الوفوؿ إىل درجات عالية من النمو. حيث إف النمو 

يدفعها اجملتمع دوف أف يكوف لو حق االختيار يف ذلك،  االقتصادي اؼبطلق يًتّتب عليو تكاليف اجتماعية 
كما يؤدي إىل انعداـ العدالة االجتماعية؛ نتيجًة الستنفاد اؼبوارد الطبيعية من قبل اعبيل اؼبعافر على 

األوبئة واألمراض، والكوارث حدة حساب األجياؿ اؼبستقبلية، والبفاض معدؿ الرفاىية على خلفية تزايد 
األعافَت كحبة لظاىرة التغَت اؼبناخي، واليت تؤدي إىل تزايد حدة الفقر، ووتَتة التفقَت،  اؼبناخية اؼبصا

بصورة مستمرة توافر  معدؿ النمو االقتصادييتطلب ربقيق الزايدة يف ابلتايل فإنو و والفيضاانت وكبو ذلك، 
 .االقتصاد األخضرعدة عوامل، من أبرزىا 



>8>: 
 

االقتصاد أنبية ( UNEP)هبا برانمج األمم اؼبتحدة للبيئة والتنمية  وقد أظهرت األحباث اليت قاـ
ابلنسبة للنمو اؼبستداـ لإلنتاجية يف العامل، كما أظهرت اؼبنتدايت والنقاشات اإلقليمية اليت نظمتها  األخضر

أف ويف مشاؿ إفريقيا،  ،آسياويف شرؽ وغرب  أمريكا الالتينية، وأوراب،يف  االقتصاد األخضراؼبنظمة حوؿ 
 .احمللية ذات أنبية؛ لنجاح جهود التنمية على اؼبدى الطويل يف ـبتلف أكباء العامل االقتصاد األخضرنوعية 

النمو و االقتصاد األخضر  عالقة قوية بُتوجود العلمية عن أثبتت العديد من الدراسات  وقد
 .(2019)بداير، ودراسة  ،(2022، ومن ذلك دراسة )عبد اغبميد، االقتصادي

 على النمو االقتصادي عديدة، وأقل ما يقال االقتصاد األخضرن اآلاثر النامجة عن تطبيق إ
، ومن ىذه اآلاثر ما ةادلستدام االقتصاديةالتنمية و  التقدم واالزدىار، إىلتقودان إجيابية، و أبهنا  عنها
 يلي:

  حتسني البنية التحتية 2-1
يف ربسُت البنية التحتية للدوؿ، وذلك من خالؿ  تساىم االقتصاد األخضرإف تطبيق مفاىيم 

 ،كبو االستثمار يف البٌت التحتيةتوجيو موارد الدولة و  زبفيض اإلنفاؽ اغبكومي على اؼبشاريع التقليدية،
. وقد أشار تقرير االقتصاد األخضر العريب "أفد" إىل األخضر سياسات التحوؿوتطويرىا دبا يتوافق مع 

هود على تعزيز القدرات اليت سبّكن من تطوير السياسات اؼبصممة لالستفادة القصوى من ضرورة تركيز اعب
إذ أف ىذا األمر يساىم يف ربسُت البٌت التحتية، ويعمل على نشوء  االستثمار يف البنية التحتية البيئية.

اػبضراء.  ألبنيةاو ، مشاريع تساىم يف أتمُت العديد من الوظائف اػبضراء، مثل مشاريع الطاقة اؼبتجددة
 ربفيز النمو االقتصاديوابلتايل 

  تنمية القطاعات احمللية ادلتنوعة 2-2
عدة من خالؿ بشكٍل فعاؿ،  زايدة معدالت النمويساىم يف  االقتصاد األخضرإف تطبيق مبادئ 
ودعم القطاعات  ،وتنويع مصادر الدخل اػبضراء، جذب االستثمارات األجنبيةجوانب، ومنها 

وتبٍت مشاريع خضراء جديدة، اليت لديها قصور يف العمل داخل الدوؿ،  اػبضراء والصناعاتاالقتصادية، 
 ي.ويؤثر على النمو االقتصاد، يف تنمية القطاعات احمللية اؼبتنوعة وصبيع ذلك يساىم

اؼبشاريع اػبضراء،  عدد من إف االقتصاد األخضر يساىم يف إحداث تنوع اقتصادي من خالؿوابلتايل ف
 (.2021)أسية وأضبد،  طاقات اؼبتجددة، وإنشاء السدود، والنقل اؼبستداـمثل ال
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 رختفيض الفق 2-3
الفقر ظاىرة قديبة جًدا وآفة اجتماعية خطَتة، عرفتها صبيع اجملتمعات البشرية عرب العصور 

وثقافية، وليس شبة تعريف  ،وسياسية ،واجتماعية ،اقتصادية ،اؼبختلفة، وىي معقدة وذات جوانب متعددة
)ضيف،  مشًتؾ بينها، ولكن اعبانب اؼبشًتؾ حوؿ ىذه الظاىرة يدور حوؿ مفهـو "اغبرماف النسيب"

قد دعى االقتصاد األخضر إىل اتباع السياسات واألنشطة االقتصادية اليت ربد من الفقر، مثل و  .(2012
ألنشطة االقتصادية اليت تفضي إىل فيانة رأس اؼباؿ العدالة االجتماعية، وضماف الرفاه البشري، والقياـ اب

تزايد حدة الفقر،  وتسهم يفالتغَت اؼبناخي، اليت تسبب ظاىرة الطبيعي، واغبد من عمليات التلوث البيئي، 
قطاع ك ،ذات الصلة ابلتخفيف من وطأة الفقراػبضراء عدد من القطاعات  يوجدوتَتة التفقَت. تسارع و 

واألمن الغذائي لصاحل اؼباليُت من  ،والعمالة ،لتنمية االقتصاديةيف ا فاعاًل قطاعاً الذي يعدُّ مصائد األظباؾ 
ر بػ دّ  دراسة حديثة لليونيب أّف النظم اإليكولوجية الساحلية والشعاب اؼبرجانية توفّر نسبة تقُّت تبو البشر. 
من الربوتينات % ٠٥ابإلضافة إىل باليُت نسمة،  ٣من مصائد األظباؾ يف العامل، والغذاء لنحو % ٠٥

إف التخفيف من حدة . (2010)األمم اؼبتحدة،  ةالناميف مليوف آخرين يف البلدا ٠٥٥واؼبعادف لػ  اغبيوانية
التوظيف،  تتجّلى يفالفقر كما دعى إليو االقتصاد األخضر لو عوائد إهبابية على النشاط االقتصادي اإلصبايل، 

النمو االقتصادي.  تنعكس علىواؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة، والعديد من األنشطة اليت  والطلب الكلي، ورأس اؼباؿ،
 .لالقتصاد األخضر يف زبفيض الفقر الفّعاؿاألثر  Lucas (2015) د أثبتوق
 ادلوارد الطبيعيةسالمة  2-4

فيو، لقد أشار تقرير كبو اقتصاد أخضر أبف االقتصاد األخضر يقدر رأس اؼباؿ الطبيعي ويستثمر 
شبكات أماف أفضل،  حيث تتم ضباية خدمات النظاـ اإليكولوجي بصورة أفضل، فبا يؤدي إىل توافر

ودخل أعلى لألسر يف اجملتمعات الريفية الفقَتة، وأف أساليب الزراعة الصديقة للبيئة تعمل على ربسُت 
كالزراعة، والغاابت،   ،انتهاوفي، إف سالمة اؼبوارد الطبيعيةحيث  .احملافيل بشكٍل كبَت ؼبزارعي الكفاؼ

واغبفاظ واؼبياه العذبة، والبحَتات، وما ربتويو من كائنات حية وثروات، يساىم يف زايدة اؼبظاىر اغبيوية، 
، وأتمُت وتعزيز االقتصاد األخضراإليكولوجي، وىو ما يساىم يف االستدامة االقتصادية،  النظاـعلى 

 ريفية، وصبيع ذلك يسهم يف النمو االقتصادي اؼبستداـ.ال ، السيما يف اؼبناطقالوظائف الالئقة

 إعادة توزيع الدخل 2-5
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، وربت ىذا اؽبدؼ العريض تقع ياالجتماع اإلنصاؼيهدؼ االقتصاد األخضر إىل ربقيق 
، وعدـ بُت أفرادىا تساوي الفرصالعدالة داخل اجملتمعات، و مسؤوليات االقتصاد األخضر يف ربقيق 

ي صناعنشاط الأفحاب الثروة الذين اكتسبوا ثرواهتم من خالؿ ال ف. إالدخوؿيف مستوايت تفاوت ال
اجملتمع، زادت أرفدهتم من ىذه العملية،  يفالسلبية  الوفوراتالعديد من  يعمل على إخراجي ذال ،الكثيف

تطبيق من خالؿ ، إىل وقف ىذه اؼبؤثرات السلبية يف الدعوةاالقتصاد األخضر  وىنا تقع مسؤوليات
الدولة  فبا يزيد من إيرادات، اؼبلّوثةاألنشطة  اليت تفرض علىالضرائب البيئية ك،  الضريبيةياسات اؼبالية الس
، إلنفاؽ اغبكومي التحويليكا ،اؼبختلفةة يابلصور اإلنفاق إعادة توزيعها يف اجملتمعبدورىا ؛ لتستطيع اؼبالية

)األمم  النتائج الرئيسة يف تقرير كبو اقتصاد أخضروتتمثل إحدى  .أو الدعم على اؼبنتجات مرتفعة األسعار
ا ينعكس على النمو فب. أف االقتصاد األخضر يدعم النمو، والدخل، وفرص العمل (2011اؼبتحدة، 

 االقتصادي.

 عناصر اإلنتاج  كفاءة 2-6
كفاءة عنافر اإلنتاج )العمل، ورأس اؼباؿ،  سيساىم يفإف التحوؿ إىل االقتصاد األخضر 
على توفَت العديد من الوظائف الالئقة، نظَت ما يتسبب بو والتكنولوجيا(، حيث يعمل االقتصاد األخضر 

ىذا التحوؿ من تفعيل العديد من اؼبشاريع والنشاطات يف القطاعات االقتصادية اػبضراء. وقد أشار تقرير 
( أف االقتصاد األخضر يدعم النمو، والدخل، وفرص العمل، وأشار UNEPية )برانمج األمم اؼبتحدة للبيئ

يف عدد من القطاعات اؽبامة كالزراعة واؼبباين والغاابت والنقل، ستتوفر من خالؿ االقتصاد األخضر إىل أنو 
ص، ، مقارنة بنهج العمل اؼبعتاد، من خالؿ االستثمارات اليت أتيت من القطاع اػباوظيفية الئقةفرص 

اؼبادي  ف توظيف رأس اؼباؿإضافًة إىل أ. (2011)األمم اؼبتحدة،  والسياسات العامة، واالستثمار العاـ
شري شرط حيوي وضروري لالنتقاؿ إىل االقتصاد األخضر، وينبغي أف يتوجو تعزيز القدرات كبو والب

لية التحّوؿ كبو االقتصاد إحداث فارؽ يف عمقادرة على الفنية الكوادر وال اؼبعدات التأكيد على توفَت
ىناؾ حاجة إىل استثمارات تكميلية يف رأس اؼباؿ، دبا يف ذلك اؼبعرفة ذات الصلة إف حيث  .األخضر

واؼبهارات التقنية الالزمة لضماف االنتقاؿ السلس إىل مسار أكثر استدامة  ،ابلتخضَت، ومهارات اإلدارة
لعبت التكنولوجيا دورًا رئيًسا يف عمليات النمو واالنتاج، وأعدىا  كما  .(2011)األمم اؼبتحدة،  للتنمية

علماء االقتصاد إحدى عوامل اإلنتاج، ابإلضافة إىل رأس اؼباؿ، والعمل، واألرض، أي أف ؽبا أتثَتًا رئيًسا 
ارد . وبناًء على ذلك فإف التكنولوجيا اػبضراء اليت تستخدـ أبسلوب وباف  على اؼبو يف الناتج اإلصبايل
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الطبيعية والبيئة، واليت تسمح ابلتقليل من كمية النفاايت والتلوث الناجم عن عمليات اإلنتاج واالستهالؾ 
 ستعمل بدورىا على التأثَت يف الناتج اإلصبايل أيًضا، كما أهنا ستعمل على التقليل من الوفورات السلبية،

التدريب على ىذه التقنيات، والعمل عليها،  االستثمار يف رأس اؼباؿ البشري من خالؿستساىم يف قباعة و 
 يف زايدةويساىم صبيع ذلك وجذب االستثمارات األجنبية، وتصدير ىذه التقنيات إىل العامل اػبارجي، 

 النمو االقتصادي. معدؿ

 ادلايل التمويلاحلصول على  2-7
عملية التحوؿ كبو االقتصاد األخضر أفبح ضرورًة  اؼبايل من أجل سبويل اؼبنح والدعمإف اغبصوؿ على 

ال مناص عنها، السيما مع ؿبدودية اؼبيزانيات العامة للدوؿ، وتضاعف فرص اإلنفاؽ على زبضَت 
 القطاعات االقتصادية. فبا يستوجب إفالح أساليب التمويل اغبالية، وإفالح اإلعاانت.

مبائية، والوكاالت اليت تقدـ اؼبنح حيث فرضت العديد من مؤسسات التمويل، والبنوؾ اإل
واؼبساعدات، كصندوؽ اؼبناخ األخضر، وبرانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي، وبرانمج األمم اؼبتحدة للبيئة، 

معايَتًا ؿبددة تتعلق ابالقتصاد األخضر لتقدًن ومنظمة األمم اؼبتحدة لألغذية والزراعة، والبنك الدويل، 
اؼبايل اؼبطلوب لذلك، ويف حاؿ انتهاؾ ىذه اؼبعايَت فإف ىذه اؼبؤسسات اؼبنح واؼبساعدات والتمويل 

والوكاالت اإلمبائية سبتنع عن تقدًن اؼبنح والتمويل الذي يعمل على التحوؿ إىل االقتصاد األخضر. ويف ىذا 
اعبديدة للتمويل سبنح آمااًل كبَتة يف ربقيق  +REDDالصدد فإف فندوؽ اؼبناخ اآلخضر وآليات 

أثبتت العديد من  وقدويل الالـز على نطاؽ واسع لعملية االنتقاؿ الفعاؿ إىل االقتصاد األخضر. التم
( 2020، وقابوسو بلهوشات)الدراسات األثر اإلهبايب للتمويل على النمو االقتصادي، ومن ذلك دراسة 

ما بّينت ك  .قتصادياليت أشارت إىل وجود عالقة سببية ابذباه واحد من التمويل اؼبصريف إىل النمو اال
 ( األثر اإلهبايب للتمويل األخضر على النمو االقتصادي يف الصُت.2022، ودويف رماش)دراسة 

 احلوكمة الدولية  2-8
االقتصاد األخضر وابلتايل النمو االقتصادي. حيث إف اغبوكمة من  تعمل اغبوكمة على تعزيز

خالؿ مبادئ مثل الشفافية، واؼبساءلة، وؿباربة الفساد، وفاعلية اغبكومة، تتيح إدارة اؼبوارد الطبيعية 
بكفاءة، واغبفاظ على التنوع اإلحيائي والنظاـ اإليكولوجي من التدىور، كذلك اغبد من ظاىرة التغَّت 

كما أف   اخي الناذبة عن انبعاث غازات االحتباس اغبراري على خلفية النشاط االقتصادي التقليدي.اؼبن
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مبدأ اإلفصاح ومبدأ اؼبشاركة عندما تعمل هبا الشركات واؼبشاريع الصناعية فإهنا تكشف ما مدى إسهامها 
للحد  ، واؼبنظمات البيئية؛يف عمليات التلوث، وابلتايل فإهنا تعمل ربت التوفيات من اؼبؤسسات اغبكومية

الدراسات أبف اغبوكمة تسهم يف ربقيق العديد من وقد أثبتت  من تلك الكميات اؼبنتجة يف حاؿ زايدهتا.
يساىم يف زايدة معدالت النمو  ةتطبيق اغبوكمة اعبيد، حيث أثبتت دراسة "اؼبالكي" أبف النمو االقتصادي

 .(2020)اؼبالكي،  زايدة التأثَت يف األجل الطويل، مع القصَت والطويل ُتاالقتصادي يف األجل

 التجارة الدولية  2-9
يبكن أف يكوف لنظاـ التجارة الدولية أثر ملموس على أنشطة االقتصاد األخضر من حيث تذليل 
السبل أو اعًتاضها أماـ السلع والتكنولوجيات واالستثمارات اػبضراء، ورد يف تقرير برانمج األمم اؼبتحدة 

إىل أف اؼبفاوضات مع منظمة التجارة العاؼبية، اليت هتدؼ إىل تقليص اغبدود  (و اقتصاد أخضركب)للبيئة 
التعريفية وغَت التعريفية اؼبفروضة على السلع واػبدمات البيئية، يبكن أف تسهم يف عملية االنتقاؿ إىل 

ولية يبكن أف يؤدي لزايدة االقتصاد األخضر. وخلصت دراسة أعدىا البنك الدويل إىل أف ربرير التجارة الد
% يف حجم التجارة للسلع واػبدمات البيئية. وسيسمح نظاـ التجارة الدولية للدوؿ 13تصل إىل 

)األمم  ابالستغالؿ اؼبستداـ ؼبيزاهتا النسبية يف اؼبوارد الطبيعية، اليت تفيد كاًل من البلد اؼبصدر واؼبستورد
 الدولية، واتباعلتجارة االقتصاد األخضر يتطلب ربرير اوابلتايل فإف التحوؿ إىل  .(2011اؼبتحدة، 

سياسات تسهيلية، ستعمل بطبيعة اغباؿ يف زايدة معدؿ التجارة الدولية بُت الدوؿ يف السلع واػبدمات 
البيئية، مثل إلغاء التعاريف اعبمركية يف ىذا النوع من السلع واػبدمات، وتسهيل عمليات االستَتاد 

ن اإلجراءات اليت ستعمل على زايدة معدالت النمو االقتصادي، السيما إذا كانت والتصدير، وغَتىا م
 ىذه التسهيالت تسَت وفق خطة اقتصادية.

 أثر االقتصاد على األخضر على النمو االقتصادي -3
وحىت تعطى إف أحد األنشطة األساسية ألي علم ىو االختبار اؼبنظم للنظرية يف مواجهة الواقع. 

العالقات االقتصادية مضمواًن عمليًّا يتوّجب اختبارىا كميًّا، وذلك من خالؿ استخداـ نظرايت واختبارات 
نموذج ال بناءمن خالؿ االقتصاد القياسي؛ لتقدير حجم العالقة، والتنبؤ ابلظواىر االقتصادية، وذلك 

واختبار الفرضيات اإلحصائية لتحديد كفاءة  ، وصبع البياانت، وإجراء الدراسة،اؼبالئم للدراسة قياسيال
، وفيما يلي سنقـو ببناء مبوذجُت، األوؿ لقياس النموذج، وتبياف العالقة الفعلية بُت اؼبتغَتات يف النموذج
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أثر االقتصاد األخضر على النمو االقتصاد يف االقتصاد العاؼبي، والثاين لقياس أثر االقتصاد األخضر على 
 .يف الدوؿ اإلسالمية على وجو اػبصوصالنمو االقتصادي 

 معلومات النموذج: 3-1
 متغريات الدراسة 3-1-1

أبف تكوف متغَتات الدراسة موافقة للنظرية االقتصادية، حىت يكوف النموذج أكثر   لقد أعتنينا 
كفاءة ومصداقية يف الدراسة، وقد سبق للباحثُت يف ىذا اعبانب استخداـ عدة مباذج اقتصادية، منها 
س النموذج البسيط الذي يدرس أثر االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي، والنموذج اؼبتعدد الذي در 

أثر أبعاد االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي، وكذلك النموذج الذي استخدـ مؤشر االقتصاد 
األخضر ومؤشر األداء البيئي وبُّت أثرىا على النمو االقتصادي، وصبيعها مباذج جّيدة، واستخدمت يف 

كما متغَتات، وىي   العديد من الدراسات العلمية، ويف دراستنا ىذه استخدمنا مبوذًجا مكّوف من طبسة
 :يلي

 ادلتغري التابع: 
 .النمو االقتصادي 

 ادلتغريات ادلستقلة:
 .االقتصاد األخضر 
 .األداء البيئي 
 .االستثمار 
 .الصادرات 

 

 منوذج الدراسة: 3-1-2

                                            
 حيث إف:

Ln (GDP).النمو االقتصادي : 
Ln (GGEI).االقتصاد األخضر : 

Ln (EPI).األداء البيئي : 
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Ln (INV).االستثمار : 
Ln (EXP) :صادرات.ال 

𝑒( حد اػبطأ العشوائي للمعادلة :erorr term والذي نفًتض أبف بياانتو موزعو توزيًعا طبيعيًّا بوسط ،)
 حسايب يساوي ففر، وتباين اثبت.

              
 :االقتصادية أبف يكوفوتتوقع النظرية 

      

     
           

      

    
           

      

    
           

      

    
   

 

 بياانت الدراسة ومصادرىا: 3-1-3
دولة متقدمة وانمية، للعاـ  132( لعدد Cross Sectional Dataمت صبع بياانت مقطعية )

، ومت صبعها من خالؿ ىيئات ومؤسسات دولية، كالبنك الدويل، وجامعة ييل ابلوالايت اؼبتحدة 2020
، دولة كوهنا الدوؿ اليت أكتملت بياانهتا 132، ومت أختيار Dual Citizen LLCاألمريكية، وشركة 

 وكاف صبع البياانت كما يلي: .دولة إسالمية 35منها 
 النمو االقتصادي GDP:  مؤشر نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايلومت استخداـ. 
  االقتصاد األخضرGGEI:  ومت استخداـ اؼبؤشر الذي أفدرتو شركةDual Citizen LLC"". 
  األداء البيئيEPI:  مركز ييل للقانوف والسياسة البيئيةومت استخداـ اؼبؤشر الصادر عن. 
  االستثمارINV الصادر عن البنك الدويل اؼباؿ الثابت: ومت استخداـ مؤشر إصبايل تكوين رأس. 
  الصادراتEXP: لسلع واػبدمات الصادر عن البنك الدولة من ا ومت استخداـ مؤشر فادرات

 الدويل

 :Model Specificationتوصيف النموذج  3-2
قبل أف نبدأ يف إجراء االكبدار الذي وبدد عالقة اؼبتغَت التابع ابؼبتغَتات اؼبستقلة يف النموذج، 
هبب أف نتحقق من مدى كفاءة النموذج الذي مت ربديده، وىل صبيع اؼبتغَتات اؼبستقلة ذات األنبية مت 

كن استخداـ عدد من يبو إدراجها يف النموذج، أي أننا مل هنمل متغَتات مستقلة مهمة يف النموذج، 
، (Ramsey's Reset Testاالختبارات اليت تكشف عن وجود خطأ يف ربديد النموذج، ومنها اختبار )
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وذلك  الذي يعدُّ اختبارًا عاًما يكشف عن وجود خطأ يف ربديد النموذج دوف ربديد مصدر ىذا اػبطأ، 
 كما يلي:
 

 
 (1-3شكل رقم )

 (EViewsعلى الربانمج اإلحصائي: ) ادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد

 ويبكن فياغة الفرضيات كما يلي:

H0.ال يوجد خطأ يف ربديد النموذج : 
H1.يوجد خطأ يف ربديد النموذج : 

( تساوي Probability( أبف القيمة االحتمالية لالختبار )1-3يتضح يف الشكل رقم )
فرض العدـ، وابلتايل فإف النموذج ال  ، أي أننا ال نستطيع أف نرفض0.05(، وىي أكرب من 0.6325)

 يعاين من مشكلة خطأ يف ربديد النموذج، وال يوجد متغَتات مت إنباؽبا يف بناء النموذج.

 :Molticollinearityاالرتباط ادلتعدد  3-3
اليت نصت عليها نظرية  إجراء االكبدار التحقق من ربقيق صبيع الفروض الكالسيكية،البد قبل 
(، ومنها عدـ وجود ارتباط اتـ بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة Gauss-Markov Theoremجاوس ماكروؼ )

يف مبوذج اؼبتغَتات اؼبستقلة  عبارة عن قياس قوة العالقة بُت وىيف النموذج، وقياس االرتباط بُت اؼبتغَتات 
، يف النموذج. يوجد العديد من االختبارات اليت ربدد مدى قوة االرتباط بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة االكبدار
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 - Variance Inflation Factorيف فحص االرتباط أبنواعو ) ةظهر كفاءالشائع الذي ياالختبار  ومنها

VIF من خالؿ اؼبعادلة التالية:  ̂ (، ويقيس معامل تضخم التباين للمعلمة اؼبقدرة للمتغَت اؼبستقل 

      ̂    
 

      
 

ك داللة فإف ذل        إذا كانت قيمة معامل تضخم التباين اؼبقدرة  وتنص الفرضية أبنو
 .األخرى اؼبتغَتات أحد، ويقاؿ للمتغَت أنو مرتبط خطيًّا بدرجة كبَتة مع 0.9أكرب من على وجود ارتباط 

يف حالة وجود ارتباط اتـ بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة يف النموذج من الصعب قياس األثر الفردي ويف 
 :يليكما  (VIFويبكن فحص معامل تضخم التباين ) متغَّت مستقل على اؼبتغَت التابع. لكل

 
 (2-3شكل )

 (EViewsادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي: )

 الفرضيات كما يلي:تصاغ و 
H0.ال يوجد ارتباط متعدد بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة يف النموذج : 
H1 متعدد بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة يف النموذج.: يوجد ارتباط 

أبف ، قبد (2-3الشكل )كما يف ( لكل متغَت  VIFحساب معامل تضخم التباين )من خالؿ 
 .نموذجالفبا يبنحنا داللة قوية على عدـ وجود ارتباط متعدد بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة يف  ،    ̂      

 :Homoskedasticity جتانس التباين 3-4
تباين قيم حد اػبطأ  أبف، (Gauss-Markov Theoremنظرية جاوس ماكروؼ ) تفًتض

 . وتصاغ رايضًيا كما يلي: اثبتة العشوائي حوؿ وسطو عند كل قيمة من قيم اؼبتغَت اؼبستقل
         [       |   ]     
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أف قّيم اؼبتغَت التابع مقابل قّيم  أيأيخذ رقم موجب اثبت،      مقابل كل      قيمة تباين ويعٍت أف 
 عدـ ذبانسيعاين من مشكلة  نموذجالف يعٍت أوإسقاط ىذا الفرض  اؼبتغَت اؼبستقل ؽبا نفس التباين.

 .التباين
يوجد العديد من االختبارات اليت تكشف عن مشكلة عدـ ذبانس التباين يف مبوذج االكبدار، 

 :كما يلي ئوإجرا والذي يبكن(. Breusch-Pagan-Godfreyومنها اختبار )

 
 (3-3شكل )

 (EViewsادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي: )

 على النحو التايل: الفرضياتويبكن فياغة 
H0:   

  
 
  

 
    

 
    

H1:   
  

 
  

 
    

 
   

( تساوي ops*R-squared(، تبُّت أبف قيمة )3-3) الشكل يفبناًء على النتائج 
(، يتضح أبهنا أقل 0.0187( اليت تساوي )Probabilityوعند أخذ القيمة االحتمالية )، 11.82369

(، أي أنو H1(، وال نستطيع أف نرفض الفرض البديل )H0نرفض فرض العدـ )سأننا  يعٍت، 0.05من 
ىنالك معلمة واحدة على األقل زبتلف عن الصفر، وابلتايل يوجد لدينا مشكلة عدـ ذبانس التباين 

(Heteroskedasticity). 
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ومن ذلك  وقد أوجد علماء االقتصاد القياسي العديد من اغبلوؿ لتصحيح األخطاء اؼبعيارية،
 اؼبصحح يف االكبدار الرئيس الحًقا.سيتم إدراج النموذج . (White's Standars Errorsطريقة )

 اختبار التوزيع الطبيعي: 3-5
( موزًعا توزيًعا طبيعيًّا متماثاًل حوؿ وسطو اغبسايب   تفًتض الدراسة أبف حد اػبطأ العشوائي )

عند كل قيمة للمتغَت اؼبستقل، وتتمّثل أنبية ىذا الفرض الكالسيكي يف أغراض االستدالؿ اإلحصائي، 
ىذه الفرضية من خالؿ إجراء اختبار اؼبدرج فحة واختبار الفروض للمعلمات اؼبقدرة، ويبكن التحقق من 

 ( كما يلي:EViewsابستخداـ فيغة االختبار يف برانمج ) (Histogram of Residuals) التكراري

  
 (4-3شكل رقم )

 (EViewsادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي: )

 ويبكن فياغة الفروض على النحو التايل:
H0 قيمة للمتغَت اؼبستقل( موزًعا توزيًعا طبيعيًّا متماثاًل حوؿ وسطو عند كل   ): حد اػبطأ. 
H1 ( غَت موزًعا توزيًعا طبيعيًّا متماثاًل حوؿ وسطو عند كل قيمة للمتغَت اؼبستقل  ): حد اػبطأ. 

(، وعند أخذ 0.8529( يساوي )jarque-Beraأبف اختبار )يتضح ( 4-3الشكل ) من
فإننا ال نستطيع أف نرفض فرض (، وبذلك 0.6528أهنا تساوي ) تبُّت ( Probabilityالقيمة االحتمالية )

موزًعا توزيًعا طبيعيًّا متماثاًل حوؿ وسطو عند كل قيمة للمتغَت  (  )ونقرر أبف حد اػبطأ العشوائي . العدـ
 اؼبستقل.

 :النتائجاالحندار الرئيس وحتليل  3-6



>99; 
 

 
 (5-3شكل )

 (EViewsادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي: )

                                                    

              

وذلك بعد تصحيح األخطاء ، النموذج أعاله العالقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة واؼبتغَت التابع يوضح
( Fاختبار )من خالؿ قيمة ف .أواًل  قبل البدء يف ربليل النتائج ينبغي علينا اختبار الفرضيات .اؼبعيارية

حصائي إ( وىي قيمة مرتفعة دبستوى داللة 113.85)أبهنا تساوي  تبُّت ( 5-3اؼبوجودة يف الشكل )
، وىذا يعٍت أف ىنالك على األقل معلمة ميل يف معادلة االكبدار ال (0.05أقل من )وىو ، (0.0000)

فبا يعٍت أف العالقة بُت اؼبتغَتات اؼبستقلة واؼبتغَت التابع عالقة معنوية وذات داللة إحصائية،  تساوي ففر.
وأف النموذج يبكن االعتماد عليو يف عملية التنبؤ بنصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل دبعلومية اؼبتغَتات 

 .اؼبستقلة األخرى
وىذه النسبة  ،(0.77) ( بلغAdjusted R-squaredاؼبعدؿ )معامل التحديد قبد أبف كذلك 

مسانبة اؼبتغَتات اؼبستقلة يف أي أّف حداث أثر على اؼبتغَت التابع، إنسبة مسانبة اؼبتغَتات اؼبستقلة يف  سبّثل
 متضّمنة يفإىل متغَتات أخرى غَت  يعود% 23وما نسبتو ، %77حداث أثر على اؼبتغَت التابع بلغت إ
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 أبف اؼبقدرة التفسَتية معنوية إحصائًيا، ويبكن االستدالؿ هبا أكّدت( Fإحصائية )مبوذج الدراسة، كما أف 
 .على مسانبة اؼبتغَتات اؼبستقلة يف التأثَت على اؼبتغَت التابع

 اآليت:يظهر لنا ومن النموذج 
أف العالقة  تعٍتإشارة موجبة، و (، وىي      بلغ ) (     ) االقتصاد األخضرمعامل 

أف الزايدة يف مؤشر عالقة طردية، أي  احمللي اإلصبايلوزايدة نصيب الفرد من الناتج  االقتصاد األخضربُت 
قيمة ومن خالؿ ، للدولة اإلصبايلاحمللي الناتج يؤدي لزايدة نصيب الفرد من  االقتصاد األخضر العاؼبي

( دبستوى داللة احصائي 2.5532بلغت ) يالح  أهنااالقتصاد األخضر اؼبقابلة ؼبتغَت  (tاختبار )
     وىذا يعٍت أبف معامل متغَت االقتصاد األخضر ، (0.05)مستوى معنوية أقل من  ، وىي(0.0119)

نصيب %، أي أنو يوجد عالقة اكبدار بُت االقتصاد األخضر و 95ىبتلف معنوايًّ عن الصفر بدرجة ثقة 
 .0.05))عند مستوى داللة  مؤثرة احصائياً  عالقة هماالعالقة بين، و الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل

%، ارتفع نصيب الفرد من 10( تعٍت أنو كلما ارتفع االقتصاد األخضر بنسبة 1.374واؼبعلمة )
% مع ثبات العوامل األخرى، ومت استخداـ النسب اؼبئوية 13.74الناتج احمللي اإلصبايل يف اؼبتوسط بنسبة 

الذي حوؿ األثر اغبدي إىل أثر نسيب، ويعترب األثر مرتفع نسبيًّا، ولكن نظرًا الستخداـ اللوغاريتم الطبيعي 
إذا أخذان يف االعتبار أف مؤشر االقتصاد األخضر تضّمن العديد من األبعاد االقتصادية كالعدالة 

يف زايدة نصيب الفرد غالًبا واغبوكمة، والصحة البيئية، فإهنا تصب  االجتماعية، واألسواؽ واالستثمارات
 اإلصبايل ن الناتجم

األداء أف العالقة بُت  تعٍتإشارة موجبة، و (، وىي      بلغ ) (    ) األداء البيئيمعامل 
 األداء البيئيأف الزايدة يف مؤشر عالقة طردية، أي  اإلصبايل احمللي وزايدة نصيب الفرد من الناتج البيئي

 يالح  أبهنا( tخالؿ قيمة اختبار )ومن ، للدولة اإلصبايلاحمللي الناتج يؤدي لزايدة نصيب الفرد من 
وىذا يعٍت ، (0.05)مستوى معنوية أقل من  ، وىي(0.0005( دبستوى داللة احصائي )3.566بلغت )

%، وبذلك نتيقن من وجود 95ىبتلف معنوايًّ عن الصفر بدرجة ثقة      أف معامل متغَت األداء البيئي 
العالقة عالقة اكبدار بُت متغَت األداء البيئي ومعدؿ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل، وكذلك فإف 

 .0.05))عند مستوى داللة  عالقة مؤثرة احصائياً بُت اؼبتغَتين 
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%، ارتفع نصيب الفرد من الناتج 10( تعٍت أنو كلما ارتفع األداء البيئي بنسبة 1.726واؼبعلمة )
% مع ثبات العوامل األخرى، ويعترب األثر مرتفع نسبيًّا أيًضا، 17.26احمللي اإلصبايل يف اؼبتوسط بنسبة 

ولكن إذا أخذان يف االعتبار أف مؤشر األداء البيئي قد تضّمن العديد من اؼبوارد الطبيعية اؼبختلفة، واليت 
االقتصادية، مثل اؼبوارد اؼبائية، والزراعية، واغبيوانية، وجودة اؽبواء وغَت تدخل بشكٍل رئيس يف العملية 

 ذلك، فإف زايدهتا تساىم يف الغالب يف زايدة نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل.

أف العالقة بُت  تعٍتإشارة موجبة، و (، وىي       بلغ (     )االستثمار معامل 
يؤدي لزايدة االسثتمار أف الزايدة يف عالقة طردية، أي  اإلصبايلوزايدة نصيب الفرد من الناتج  االستثمار

( دبستوى داللة احصائي 4.0439بلغت )اليت ( tقيمة اختبار )ومن اإلصبايل،  الناتجنصيب الفرد من 
يوجد عالقة  وابلتايل، ىبتلف معنوايًّ عن الصفر     معامل متغَت االستثمار  نقرر أبف، (0.0001)

 عالقة مؤثرة احصائياً العالقة بُت اؼبتغَتين ف وأاكبدار بُت االستثمار ونصيب الفرد من الناتج اإلصبايل، 
 .0.05))عند مستوى داللة 
%، ارتفع نصيب الفرد من الناتج 10مار بنسبة ث( تعٍت أنو كلما ارتفع االست0.192واؼبعلمة )

% مع ثبات العوامل األخرى، ويالح  أبف األثر النسيب ضئيل 1.92احمللي اإلصبايل يف اؼبتوسط بنسبة 
جًدا، السيما وأف االستثمار أحد مكوانت الطلب الكلي، كما أشار إىل ذلك كينز يف نظريتو االقتصادية 

لعالقة الطردية بُت اؼبتغَتين مع النظرية االقتصادية، فإف األثر الشهَتة عن الطلب الكلي، ويف ظلِّ توافق ا
الضئيل يعزى إىل الصدمات االقتصادية اليت تعرضت ؽبا اقتصادايت العديد من الدوؿ يف وقت الدراسة، 

أضرار ابلغة على  من ، وما تسبب بو 19–واليت كاف من أبرزىا جائحة وابء فايروس كوروان كوفيد 
سياسات ضبائية، وإيقاؼ لألنشطة تصادية يف صبيع دوؿ العامل دوف استثناء، وما تبع ذلك من اؼبتغَتات االق
 االقتصادية. 

 الصادراتأف العالقة بُت  تعٍت إشارة موجبة ولو (،      بلغ )(     ) لصادراتمعامل ا
فادرات الدولة من أف الزايدة يف مؤشر عالقة طردية، أي  احمللي اإلصبايلوزايدة نصيب الفرد من الناتج 

( t) ويالح  أبف إحصائية، للدولة اإلصبايل احمللي الناتجيؤدي لزايدة نصيب الفرد من السلع واػبدمات 
وىذا يعٍت ، (0.05)مستوى معنوية أقل من  ، وىي(0.0001( دبستوى داللة احصائي )4.1967) يلغت
%، وابلتايل يوجد عالقة 95ىبتلف معنوايًّ عن الصفر بدرجة ثقة      معامل متغَت الصادرات  أبف
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العالقة بُت اؼبتغَتين اكبدار بُت الصادرات ومعدؿ نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل، وكذلك فإف 
  .0.05))عند مستوى داللة  عالقة مؤثرة احصائياً 
%، ارتفع نصيب الفرد من الناتج 10( تعٍت أنو كلما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.641واؼبعلمة )

% مع ثبات العوامل األخرى، ويالح  أبف العالقة الطردية بُت 6.41احمللي اإلصبايل يف اؼبتوسط بنسبة 
اؼبتغَتين متوافقة مع النظرية االقتصادية، وعلى الرغم من تعرض اقتصادايت العديد من الدوؿ يف وقت 

وإغالؽ العديد  ابلغة،كوروان، وما تسببت بو من أضرار   جائحةالدراسة إىل العديد من الصدمات، وأبرزىا 
يف الربع األوؿ من العاـ، واتباع سياسات ضبائية، إال أف النتائج أتت ، من الدوؿ اقتصادىا عن اػبارج

 .نوًعا ماجيدة 

 يف الدول اإلسالمية أثر االقتصاد األخضر على النمو االقتصادي 3-7
إضافة متغَتًا وففيًّا )ونبي( يبّثل أثر يف  عداال ىبتلف النموذج السابق عن مبوذجنا اغبايل 

االقتصاد األخضر يف الدوؿ اإلسالمية مقارنة بغَتىا من الدوؿ يف العامل، وذلك لتوضيح األثر الفعلي الذي 
ومن أجل ربقيق ىذا ادي، وبققو االقتصاد األخضر يف الدوؿ اإلسالمية، وانعكاساتو على النمو االقتص

 وأفبحت معادلة مبوذج االكبدار كما يلي: ، DMos واظبيناه ونبيقمنا إبدراج متغَتًا  اؽبدؼ
                                         

          

سالمتها من مشاكل القياس، عدا وتبُّت ، بعد ذلك قمنا إبجراء صبيع االختبارات اإلحصائية
، ويعد ىذا األمر غَت مستبعد نظرًا لطبيعة اختبار ذبانس التباين الذي أظهر وجود مشكلة عدـ التجانس

ومت تصحيح النموذج وفًقا للطرؽ ، البياانت اؼبقطعية اليت يغلب عليها طابع التباين يف القيم وعدـ ذبانسها
(، اليت تقـو بتصحيح األخطاء اؼبعيارية للتقديرات White's Standars Errorsطريقة )كالتصحيحية  

 ـبرجات التقدير على النحو اآليت:وكانت  ، وربقق ذبانس التباين.دوف تغيَت اؼبعلمات اؼبقدرة
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 (6-3شكل )

 (EViewsادلصدر: من إعداد الباحث ابالعتماد على الربانمج اإلحصائي: )

                                                    

                         
دبستوى  (90.46)( أبهنا تساوي 6-3( اؼبوجودة يف الشكل )Fاختبار )من خالؿ قيمة يالح  

عالقة واؼبتغَت التابع  اؼبتغَتات اؼبستقلة ؾبموعة العالقة بُت ، وىذا يعٍت أف(0.05حصائي أقل من )إداللة 
معنوية وذات داللة إحصائية، وأف النموذج يبكن االعتماد عليو يف عملية التنبؤ بنصيب الفرد من الناتج 

 .صبايلاإل

من اؼبتغَتات يف ، %77 ويعٍت أف ،(0.77) بلغ) ̅  2) اؼبعدؿمعامل التحديد قبد أبف كذلك 
 يف متضّمنةتغَتات أخرى غَت ؼب يعود% 23والنموذج اغبايل، بواسطة متغَتات اؼبتغَت التابع يبكن تفسَتىا 

 نموذج.ال

 اآليت:يظهر لنا ومن النموذج 
لمتغَت ( اؼبقابلة لtمن خالؿ قيمة اختبار )و (،     بلغ ) (     ) ادلتغري الوصفيمعامل 

مستوى من  أكرب ، وىي(0.7458حصائي )إ( دبستوى داللة 0.324بلغت )(، فقد DMos)الوففي 
ىبتلف معنوايًّ عن الصفر، وبذلك نتيقن ال       اؼبتغَت الوففيوىذا يعٍت أبف معامل ، (0.05)معنوية 
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اؼبتغَت الوففي الذي يقيس االقتصاد األخضر يف النمو االقتصادي، و وجود عالقة اكبدار بُت  عدـ من
 .مؤثرة احصائياً غري عالقة العالقة بُت اؼبتغَتين  الدوؿ اإلسالمية مقارنًة بغَتىا من الدوؿ، ونؤكد على أف

أثر على النمو االقتصادي يف الدوؿ اإلسالمية القتصاد األخضر لوالسؤاؿ ىنا ىو ؼباذا ليس 
 على الرغم من جهودىا اؼبنصبة مؤخرًا يف االقتصاد األخضر؟ ،مقارنًة ابلدوؿ غَت اإلسالمية

واإلمارات العربية اؼبملكة العربية السعودية، قامت العديد من الدوؿ اإلسالمية مثل  حيث
طالؽ إب ،وماليزاي وغَتىا من الدوؿ اإلسالمية وتونس، وصبهورية مصر العربية، واؼبغرب، اؼبتحدة،

ورؤى مستقبلية تتبلور أقساـ منها حوؿ اؼبناخ، كرؤية اؼبملكة العربية اسًتاتيجيات وخطط للتنمية اػبضراء، 
وغَتىا اليت أطلقتها صبهورية مصر العربية،  2050خ ، واالسًتاتيجية الوطنية لتغَت اؼبنا 2030السعودية 

، ومؤشر الرئيسة، كمؤشر جودة اؽبواء اؼبدف اعتماد مؤشرات بيئية تصدر يفذلك ك  من الدوؿ اإلسالمية.
يف الطاقة اؼبتجددة، وضخ مبالغ  العديد من الدوؿ اإلسالمية إىل االسثتمار اذباه إضافًة إىل. الغطاء النبايت

 Theمدينة كدور بعض الدوؿ اإلسالمية البارز يف إنشاء اؼبدف اػبضراء،  و . قطاعالمالية كبَتة لتطوير 

Line ،ما يقـو بو فندوؽ على  عطًفا. يف اإلمارات ومدينة مصدر يف اؼبملكة العربية السعودية
طرح أوؿ سنداتو اػبضراء ؾباؿ ربييد الكربوف، ومن ذلك االستثمارات العامة السعودي من جهوٍد كبَتة يف 

. ، وإنشاء أوؿ سوؽ طوعية لتداوؿ االئتماف الكربوين يف الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا2022الدولية هناية 
 .وذبارب الدوؿ اإلسالمية متعددة

أخرى تتخذ اؼبوقف النقيض  نشاطاتيقابلها  التحوؿ األخضرصبيع ىذه اعبهود الرامية إىل إال أف 
الدوؿ اإلسالمية ؿبل الدراسة ىي دواًل مصّدره للنفط،   اعبزء األكرب منعدُّ يمن االقتصاد األخضر، حيث 

وماليزاي، وكازاخستاف، وغينيا االستوائية،  ،وإندونيسيا ،دوؿ اػبليج، ودوؿ مشاؿ إفريقيا، ونيجَتايك
، تصدير النفط، واالعتماد عليو كمصدر رئيس للطاقة، وبال شك فإف انعكاسات ىاوالغابوف، وغَت 

ىذه الدوؿ يف التحوؿ إىل االقتصاد األخضر، وابلتايل على مؤشر  فعالية سياساتتنعكس على مدى 
 االقتصاد األخضر.

اإلسالمية العديد من الدوؿ  حداثة اؼبشروع تعدُّ سبًبا رئيًسا يف انعداـ األثر، حيث إفكذلك فإف 
األخضر، مثل مشاريع قتصاد كبو اؼبشاريع اليت تدعم اال مراحل مبّكرة يف التقدـ زالت يف ؿبل الدراسة ال

الطاقة اؼبتجددة، فعلى الرغم من االستثمارات الكبَتة اليت سبّوؽبا، وتدعمها ىذه الدوؿ، إال أهنا ال زالت يف 
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ات قطاعالة اإلمكانيات يف وقلّ  ،وتعاين عدًدا من الدوؿ اإلسالمية من ؿبدودية اؼبواردطور التنفيذ، 
 .اػبضراء

ا تواجو العديد من مصاؼ الدوؿ النامية، وابلتايل فإهن يف الدوؿ اإلسالمية درج العديد منوت
ومن ذلك بدائية الزراعة، واعتمادىا على الوقود األحفوري، وسوء اإلدارة، ، اقتصادايهتااؼبشاكل يف 
وانتشار األمراض واألوبئة، وأزمات اؼبياه، وسوء التخطيط اؼبايل، واعبفاؼ، والتصحر، صبيع ىذه والتلّوث، 
فعالية اؼبشاريع اػبضراء يف التأثَت و  ضر،األخلالقتصاد على إمكانياهتا يف التحوؿ  سلًبا نعكستالعوامل 

 .على النمو االقتصادي
تعاين الدوؿ حيث ، ىذه العمليةأساًسا يف  عطًفا على التكنولوجيا اػبضراء، اليت تعدُّ عامالً 

التكنولوجيا  اإلسالمية من نقص اػبربة، وؿبدودية اؼبهارة يف بناء ىذه التكنولوجيات، كما أف تكلفة استَتاد
يف سوؽ التكنولوجيا اػبضراء  إضافًة إىل دخوؿ .من الدوؿ اإلسالميةتستنزؼ أموااًل طائلة  اػبضراء

 .الحتكارا
من ضمنها الدوؿ  –لصناعات اؼبلّوثة من الدوؿ اؼبتقدمة إىل الدوؿ النامية ىجرة ا كما أف

السيما وأف ىذه الصناعات ترتبط ، فيها تعدُّ عاماًل يعرقل التقدـ ابذباه االقتصاد األخضر –اإلسالمية 
خلفية ونقصد بذلك ىجرهتا من الدوؿ اؼبتقدمة إىل الدوؿ النامية، على بعقود متوسطة إىل طويلة اؼبدى. 

وىو ما ينعكس على أداء االقتصاد ، يف الدوؿ اؼبتقدمة خالؼ الدوؿ الناميةصارمة البيئية ال السياسات
، ويساىم يف انعداـ فعالية األثر الفردي للدوؿ اإلسالمية على غَتىااألخضر يف الدوؿ اإلسالمية مقارنة ب

 االقتصاد األخضر.
ائق التحوؿ كبو االقتصاد األخضر ىو أف نشَت إىل أف من عو  يستدعيويف ىذا الصدد 

النووية الصناعية االنعكاسات السلبية طويلة اؼبدى على عملية تصدير النفاايت النووية اؼبشعة من الدوؿ 
حيث عمدت الدوؿ الصناعية على التخلص من ىذه النفاايت من خالؿ إلقائها يف  .إىل الدوؿ النامية

الدوؿ النامية لدفنها يف أراضيها دبقابل مادي، أو ابستخداـ الضغط البحار واحمليطات، أو إرساؽبا إىل 
؛ وذلك لتجّنب التكاليف اؼبالية االقتصادي عليها من خالؿ تقدًن اؼبعوانت العسكرية أو االقتصادية

وذلك كما حدث بعد غزو الوالايت اؼبتحدة . الباىظة اليت تًتتب على دفن تلك النفاايت يف أراضيها
، ودفن النفاايت النووية القادمة من الوالايت اؼبتحدة وإسرائيل يف 2003لعراؽ يف عاـ األمريكية ل

الصحراء العراقية، وأيًضا ما حدث مع بعض الدوؿ يف إفريقيا وأمريكا الالتينية كموريتانيا والصوماؿ، عطًفا 
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 اليت تؤثر على دوؿ اعبوارو  ،من مفاعل ديبونويف إفدار األشعة النووية الناصبة على دور الكياين الصهيوين 
  .(2014)مسعد، 

أخَتًا فإف رأس اؼباؿ الطبيعي يلعب دورًا ابرزًا يف التحوؿ كبو االقتصاد األخضر، إال أف 
االستثمارات اليت تقـو هبا الدوؿ اإلسالمية يف رأس اؼباؿ الطبيعي تعدُّ ؿبدودة، وليست متوائمة مع 

اإلسالمية ضخ مزيًدا من األمواؿ يف استثمارات رأس اؼباؿ  ربدايت اؼبرحلة، فبا يستوجب على الدوؿ
الطبيعي، كصيانة الغاابت، وإنشاء احملميات، والرقابة على مصائد األظباؾ، واغبفاظ على اؼبياه 

 ابالستثمارات اؼبتنوعة يف ىذا اعبانب.
تصاد األخضر إف صبيع الفرضيات اليت أشران إليها آنًفا سانبت يف انعداـ األثر اإلحصائي لالق

، وابلتايل يف الدوؿ اإلسالمية مقارنًة ابلدوؿ غَت اإلسالمية نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلصبايل على
 على النمو االقتصادي.

 :النتائج
على التحليل والقياس، واؼبعطيات اليت توّفل ؽبا يت بُنيت العديد من النتائج ال الدراسة عنتوّلد 
 :كما يلي  وىيالباحث، 

  يؤثر االقتصاد األخضر أتثَتًا إهبابيًّا على النمو االقتصادي يف دوؿ العامل بوجٍو عاـ، ولكن ىذا التأثَت
دبعّدؿ أقّل من االقتصاد التقليدي يف األجل القصَت، إال أف األمر اعبّيد يف ىذه اؼبسانبة اإلهبابية أف 

 االقتصاد األخضر هبعل النمو االقتصادي مبوًّا مستداًما.
 يف الدوؿ اإلسالمية على وجو اػبصوص، يس لو أتثَت على النمو االقتصادي قتصاد األخضر لاال

ويرجع ىذا األمر إىل عوامل عدة منها حداثة اؼبشروع يف معظم الدوؿ اإلسالمية، واعتمادىا على 
قلة و ، إضافة إىل بعض العوامل األخرى اليت تتمّخض عن ؿبدودية اؼبوارد، النفط كمصدر رئيس للطاقة

  .التمويل، وسوء اإلدارة يف عدد من الدوؿ اإلسالمية
  فعالية أكرب على النمو االقتصادي يف أوقات الصدمات  ؽبااالقتصاد األخضر واألداء البيئي

فًتة عانت منها اقتصادايت العامل من فدمة وابء فايروس   يفىذه الدراسة  قامتاالقتصادية، حيث 
كوروان، وذبّلى أثر لالقتصاد األخضر واألداء البيئي على النمو االقتصادي من خالؿ معامالهتا يف 

 االستثمار والصادرات، اليت كانت أقل أثرًا خالؿ فًتة الدارسة.  تالدراسة القياسية، خالؼ معامال
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 ر إىل سبويل كبَت من أجل عملية التحوؿ األخضر، وال توجد اؼبصادر الكافية وبتاج االقتصاد األخض
للتمويل يف الوقت اغبايل؛ نظَت عدـ اليقُت من قبل غبكومات واؼبؤسسات اؼباكبة من جانب، 

 واستهداؼ ربقيق األرابح السريعة من قبل اؼبستثمرين من جانب آخر.
 ع االقتصادية اعبديدة واؼبستثمرين، وأماـ اؼبؤسسات االقتصاد األخضر يوّسع اآلفاؽ أماـ اؼبشاري

 األكاديبية والباحثُت، وأماـ االبتكار والتكنولوجيا اغبديثة.

 التوصيات:
 يوفي دبا يلي: بناًء على النتائج اليت توّفل ؽبا الباحث، فإنو

  تكوين عباف ميدانية لدراسة اآلاثر اؼبًتتبة للتحّوؿ التدرهبي من االقتصاد التقليدي إىل االقتصاد
 .على خلفية التحوؿ سلبية على االقتصادالنعكاسات اال للحد منتكاليف، الاألخضر، وحساب 

 قتصادية، إنشاء ىيئات ومؤسسات حكومية تعٌت ابالنتقاؿ إىل االقتصاد األخضر، وتعميد اؼبشاريع اال
عن أداء االقتصاد  اؼبؤشرات إفدارومراقبة كفاءهتا، ومطابقتها ؼبستهدفات التحوؿ، إضافًة إىل 

 األخضر
  أتسيس أو زبصيص مؤسسات سبويلية إسالمية، وعباف شرعية، تعٌت دبنح التمويل األخضر للمؤسسات

 .ابستخداـ أدوات التمويل اإلسالمياالستثمارية ؿبليًّا وعاؼبيًّا، 
 عم البحث والتطوير يف ؾباؿ التكنولوجيا اػبضراء، والطاقة اؼبتجددة، حيث إف قطاع الطاقة اؼبتجددة د

يُعدُّ من أىمِّ القطاعات يف االقتصاد األخضر، إضافًة إىل قطاعات الصناعة اػبضراء، والنقل، وغَتىا، 
ضر، واكتساب اؼبيزة وتنصّب ـبرجات عملية البحث والتطوير يف جودة التحوؿ كبو االقتصاد األخ

 التنافسية، والتكنولوجيا اغبديثة اليت ربكم القوة االقتصادية يف اؼبستقبل.
  تطبيق األمباط التحّولية وفًقا ؼبا يف  ، والبدءيف االقتصاد األخضراإلفادة من ذبارب الدوؿ اؼبتقدمة

 .للدوؿ اإلسالمية يتماشى مع اؽبياكل االقتصادية، واؼبقّدرات الطبيعية، والظروؼ اعبغرافية
  تبادؿ اػبربات بُت الدوؿ اإلسالمية يف جانب االقتصاد األخضر، وتعزيز الدور التكاملي بُت صبيع

 الدوؿ اإلسالمية، وعقد اؼبؤسبرات، والعمل اؼبشًتؾ يف التحوؿ إىل االقتصاد األخضر.
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