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تأثري العوملة االقتصادية عىل البيئة يف دول االحتاد األورويب ودول الكوميسا

(قدم للنرش يف  ١٤٣٣/٣/٨هـ ؛    وقبل للنرش يف  ١٤٣٥/٤/٣هـ)

الكلامت املفتاحية: التلوث البيئي، العوملة االقتصادية،  دول االحتاد األورويب، دول الكوميسا.
املتقدمة  البيئة يف كل من الدول  امللخص. هتدف هذه الدراسة بشكل أسايس إىل استقصاء تأثري العوملة االقتصادية عىل 
والنامية. وبغرض حتقيق هذا اهلدف تم تطبيق نموذج االنحدار الذايت املتجه (VAR) باالعتامد عىل بيانات ثالثة متغريات 
الكربون،  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث  من  الفرد  نصيب   مستو وهي:  فيها،  املؤثرة  واملتغريات  املشكلة  تعكس  اقتصادية 
االحتاد  دول  من  لكل  وذلك  احلقيقي،  املحيل  الناتج  إمجايل  من  الفرد  نصيب   ومستو االقتصادية،  العوملة   ومستو

األورويب ودول الكوميسا خالل الفرتة من ١٩٨٠-٢٠٠٧. 
ودلت النتائج عىل غياب مالمح فرضية «وفرة عوامل اإلنتاج»، ورسيان الفرضية املتعلقة بـ «مالذ التلوث»، 
وكذلك غياب الوعي البيئي يف الدول الفقرية. وبناء عليه، فال بد هلذه الدول ومنها دول الكوميسا من احلرص عىل توفري 
رشط التقليل من انبعاث الغازات امللوثة يف العقود الدولية التي توقعها، والسعي إلنشاء اتفاقيات ثنائية وإقليمية وحتى 
دولية حلامية أحد وأهم مواردها الطبيعية (البيئة النظيفة)، أما حمليا فعليها تنمية الوعي البيئي ونرش الثقافة البيئية من خالل 

الرقي بمستو التكنولوجيا املستعملة يف املشاريع املحلية؛ وال بد للدول املتقدمة أن تدعم هذه املشاريع وحتفزها.
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املقدمة
العاملي  النظام  قواعد  أهم  االقتصادية  العوملة  متثل 
اجلديد، وتسعى من خالل حترير العمليات االقتصادية 
بذلك  متجاوزة  حرا،  واحدا  سوقا  العامل  جعل  إىل 
حالة  غالبا  ختلق  التي  الدول  بني  املتباينة  االختالفات 
عىل  اقتصاد  قيام  إمكانية  من  وتزيد  بينها  الالمساواة 
يف  شديدا  ذعرا  خيلق  ذلك  كل  آخر؛  اقتصاد  حساب 
أوساط الشعوب الضعيفة خوفا من استغالل مواردها 
املخاوف  هذه  حماور  بني  ومن  مصلحتها،  خيدم  ال  بام 
يلحق  قد  التدهورالذي  البيئة ومحايتها من  نجد عنرص 
هبا نتيجة نمو كل من النشاط اإلنتاجي الصناعي وكمية 

امللوثات املرتبطة به.

مشكلة الدراسة
طاملا شكلت الدول النامية سوقا مكملة الحتياجات 
الدول املتقدمة، وطاملا متيزت هذه السوق بوفرة املوارد 
وسوقا  جهة،  من  االقتصادية  العمليات  لقيام  الالزمة 
جهة  من  املتقدمة  الدول  منتجات  لترصيف  واسعة 
ثانية، وحقال جمانيا للتجارب من جهة ثالثة، فهل تكون 
كذلك مصدرا لبيئة نظيفة، وهلواء خال من امللوثات من 

جهة رابعة أيضا؟.
عىل  االقتصادية  العوملة   مستو تأثري  يتطابق  هل   -
املتقدمة  الدول  البيئي بني كل من  التلوث   مستو

والدول النامية؟
عىل  احلقيقي  الفردي  الدخل  نمو  تأثري  يتشابه  هل   -
املتقدمة  الدول  البيئي بني كل من  التلوث   مستو

والدول النامية؟
الرقي  يف  االقتصادية  العوملة  تساهم  هل  وعموما   -
دول  كل  يف  املحيل  االقتصادي  النشاط   بمستو

العامل ؟

أمهية الدراسة 
النظيفة يف  البيئة  الدراسة أمهيتها من أمهية  تستمد هذه 

عرص العوملة االقتصادية عىل مستويات خمتلفة:
املتطلبات  من  الصحية  البيئة  فإن  الفرد،  خيص  فيام   -
العامل  عىل  واالنفتاح  السليمة،  للحياة  األساسية 
الوعي  وزيادة  البيئة،  هذه  انتشار  وترية  يف  يساعد 

برضورة توفرها.
- وفيام خيص الدول املصنعة، ومن أجل املحافظة عىل 
االجيابية  النسبية  وميزهتا  اإلنتاج  سوق  يف  مكانتها 
يف التصنيع، فإن هذه الدول تعمل جاهدة من أجل 
الرسيع  النمو  بني  التعايش  معادلة  إىل  الوصول 
األفراد،  حقوق  يضمن  الذي  النظيف  والنمو 

وذلك من خالل اآلليات اخلرضاء لإلنتاج.
حياة  لتوفري  جاهدة  تسعى  فإهنا  النامية،  الدول  أما   -
التي  املستدامة،  التنمية  خالل  من  ألفرادها  كريمة 
تقوم أساسا عىل التسيري األمثل ملواردها وتقسيمها 
العادل بني شعوهبا مع مرور الزمن وعىل رأس هذه 

املوارد البيئة.
وقد ترجم املجتمع الدويل اهتاممه هبذا املوضوع من 
خالل العديد من االتفاقيات واملؤمترات املربمة ملناقشته 
كان  سواء  األرض،  كوكب  عىل  باملحافظة  وااللتزام 
ذلك يف شكل فردي لكل دولة عىل حده، أو يف شكل 
دولية  معاهدات  شكل  يف  حتى  أو  إقليمية،  جمموعات 

تشمل كل دول العامل.

هدف الدراسة
هتدف هذه الدراسة بشكل أساس اىل استقصاء تأثري 
العوملة االقتصادية عىل البيئة يف كل من الدول املتقدمة 
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بدول  (ممثلة  النامية  والدول  األورويب)  باالحتاد  (ممثلة 
من  وذلك   (١٩٨٠-٢٠٠٧) الفرتة  خالل  الكوميسا) 

خالل إختبار الفرضيات التالية:
االقتصادية  العوملة   مستو لنمو  سلبي  تأثري  يوجد   -
عىل نمو مستو انبعاثات التلوث يف كل من دول 

االحتاد األورويب ودول الكوميسا.  
- هناك تأثري سلبي لنمو نصيب الفرد من الناتج املحيل 
احلقيقي عىل نمو مستو انبعاثات التلوث يف كل 

من دول االحتاد األورويب ودول الكوميسا.  
عىل  االقتصادية  للعوملة  املرافقة  العمليات  أثر  متاثل   -
من  كل  بني  احلقيقي  املحيل  والناتج  البيئة  جودة 

الدول النامية والدول املتقدمة.
صحة  إلختبار  األساسية  املنطلقات  ومن 
الفرضيات السابقة الذكر، ما يملكه األدب االقتصادي 
التلوث   مستو عىل  االقتصادي  االنفتاح  تأثري  حول 
من جهة، ومن جهة  ” منحنى كوزنتس البيئي“  البيئي 
لفاتورة  العادل  التقسيم  حول  املستمر  النقاش  ثانية 
مالذ  بفرضيتي  يعرف  ما  أو  العامل،  دول  بني  التلوث 

التلوث ووفرة عوامل االنتاج، ويتم عرضها كام ييل:
١- منحنى كوزنتس البيئي

(The Environmental Kuznets Curve (EKC ) 

املفاهيم  أحد  (EKC)هو  البيئي»  كوزنتس  «منحنى 
أنه  حيث  االقتصادي،  األدب  يف  والرئيسة  النظرية 
جسد عالقة النمو االقتصادي بالنوعية البيئية من خالل 
بني  احلقيقي  الدخل  مستويات  تفاوت  عىل  االعتامد 
مراحل النمو االقتصادي املختلفة، وذلك باالعتامد عىل 
مستو االنفتاح التجاري (كممثل للعوملة االقتصادية) 
الذي يؤثر مبارشة عىل مستو التصنيع وبالتايل الناتج 

الشكل  يف  كام  بيانيا  واملمثلة  احلقيقي،  والدخل  املحيل 
رقم (١) التايل:

عىل  التجاري  االنفتاح  درجة  أثر   .(١) رقــــــــــم  الشكل 

تلوث البيئة

SOUECE: Baek, J., Cho, Y., and Koo, W W. (2009), 

“The Environmental Consequences Of Globalization: 

A Country-Specific Time-Series Analysis”, Ecological 

Economics,  Vol 68, pp 2255–2264.

حيث أن: 
OPEN:  االنفتاح التجاري

EP:  مستو التلوث البيئي

ستتأثر  البيئة  نوعية  أن   (Kuznets) كوزنتس  وتوقع 
سلبا عند املراحل األوىل من النشاط االقتصادي، حيث 
يتزايد التدهور البيئي مع الدخل املنخفض طوال مرحلة 

البيئي“ ”االنحطاط 
من  معني   مستو إىل  الوصول  عند  تنتهي  والتي   ،
التحــــــول“،  نقطة  ”دخل  بـ  يعرف  الدخل 
البيئي“  ”التحسني  ملرحلة  بدايــة  تكــون  وعندها 
النوعية  تشهد  حيث   
البيئية خالهلا حتسنا مع كل نمو للدخل احلقيقي، كام هو 

مبني يف الشكل رقم (١).
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٢- نظريتي وفرة عوامل االنتاج ومالذ التلوث:

النيوكالسيكي  الفكر  عىل  األوىل  ركزت  حيث   
مواكبة   األخر وجاءت  الدولية،  التجارة  تفسري  يف 
الدولية، كام  التجارة  تواجهها  التي  الراهنــة  للظروف 

ييل:
أ) فرضية وفرة عوامل اإلنتاج:

( The Factor Endowment Hypothesis ) 

التي  النيوكالسيكية،  التجارة  نظريات  وتعتمد عىل 
Heckscher-) ”هكرش-أوهلني“   نموذج  يف  قدمت 
أن  عىل  أكدت  والتي  الدولية،  التجارة  لتفسري   (Ohlin

حمددا  تعترب  اإلنـــتـاج  عنارص  وفرة  يف  االختالفات 
آليات  إنتشار  الدول؛ وبالتايل فإن  للتجارة بني  أساسيا 
العوملة االقتصادية تؤدي إىل حتسن يف بيئة الدول النامية 

.عىل حساب الدول األخر
وألن الصناعات غري النظيفة التي هي «الصناعات 
امللوثة للبيئة» تكون أكثر كثافة يف استخدام عنرص رأس 
«الصناعات  هي  التي  النظيفة  الصناعات  بينام  املال، 
غري امللوثة للبيئة» تكون أكثر كثافة يف استخدام عنرص 
املتقدمة كاليابان مثال سوف يكون  الدول  فإن  العمل، 
الصناعات  سلع  وتصدير  إنتاج  يف  نسبية  ميزة  لدهيا 
امللوثة للبيئة «السلع كثيفة رأس املال»، هذا يف حني أن 
دولة كالصني ذات كثافة يف عنرص العمل سوف يكون 
لدهيا ميزة نسبية يف إنتاج وتصدير الصناعات غري امللوثة 
 (Frankel, للبيئة «السلع كثيفة العمل» (Dinda,2008 ؛. 
2003، ومن ثم فإن امليزة النسبية التي أساسها الفروق يف 

وفرة عوامل اإلنتاج تؤدي إىل زيادة حجم تلوث البيئة 
يف الدول املتقدمة عىل عكس باقي الدول.

 Pollution Haven  ) التلــــوث  مـــالذ  فرضية  ب) 
( Hypothesis

يركز حتليل هذه الفرضية عىل أن الدول املتقدمة 
املرتفع  الفردي  الدخل  صاحبة  الغنية  الدول  وهي 
املنظمة  البيئية  القوانني  وتطبيق  إصدار  يف  بقوهتا  تتميز 
الصناعات  يف  تتخصص  فإهنا  وبالتايل  للصناعات، 
الفقرية  الدول  بينام  بالبيئة-،  املرضة  -غري  النظيفة 
ذات الدخل الفردي املتدين تتميز بضعف وهشاشة يف 
املرضة  الصناعات  يف  تتخصص  فإهنا  البيئية،  القوانني 

بالبيئة.
 النتيجة املفرتضة من التحليل السابق أن الدول الغنية 
وبالتايل  النظيفة،  السلع  وتصدير  إنتاج  يف  تتخصص 
تشهد انخفاضا يف نسبة تركيز التلوث هبا مع التوسع يف 
نشاطات التجارة احلرة واالستثامر األجنبي، أما الدول 
املركزة  السلع  وتصدير  إنتاج  يف  فتتخصص  الفقرية 
بالتلوث، التي تساهم مبارشة يف تدهور البيئة املحيطة، 
وهذا ما جيعل الدول الفقرية تتحمل أرضارا كثرية ببيئتها 
يف مقابل اإلجراءات املتخذة لتحرير املعامالت الدولية 

.(El-Shourbagui, 2009 ؛Dinda,2008)

الدراسات السابقة
يف  العوملة  عرص  يف  بالبيئة  الدويل  االهتامم  ترجم 
منها  جزء  نستعرض  السابقة،  الدراسات  من  جمموعة 

فيام ييل:
:(Haisheng et al., 2005) دراسة -

االقتصادية  العوملة  آثار  قياس  عىل  الباحثون  ركز   
من خالل كل من التجارة الدولية واالستثامر األجنبي 
أوكسيد  ثاين  بانبعاث  – ممثال  البيئة  تلوث  عىل  املبارش 
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كوزنتس  منحنى  حتليل  عىل  وباالعتامد  الكربيت-، 
الفرتة  خالل  الصني  داخل  مقاطعة   (٣٠) لـ  البيئي، 
الثابتة  اآلثار  نموذجي  باستخدام   ،(١٩٩٠-٢٠٠٢)
التجارة  نمو  أن  إىل  وتوصلوا  العشوائية.  واآلثار 
من  البيئية  اجلودة  حتسن  إىل   أد الصينية  اخلارجية 
النمو االقتصادي، أما عالقة االستثامر األجنبي  خالل 
فكانت  الكربون  أوكسيد  ثاين  انبعاثات  مع  املبارش 
ينتج  املبارش  زيادة االستثامر األجنبي  أن  بمعنى  إجيابية 

عنه تدهور البيئة يف الصني.
:(Merican et al., 2007) دراسة -

االستثامر  أثر  استقصاء  إىل  الدراسة  هدفت 
ماليزيا  من  كل  يف  التلوث  عىل  املبارش  األجنبي 
وتايالند واندونيسيا وسنغافورة والفلبني خالل الفرتة 
االرتباط  نموذج حدود  باستخدام   ،(١٩٧٠-٢٠٠١)
الذايت املتباطئ املوزع (ARDL). بينت النتائج أن زيادة 
االستثامر األجنبي املبارش املتدفق إىل الداخل تؤدي إىل 
زيادة (نقص) تلوث البيئة يف كل من ماليزيا، وتايالند، 
والفلبني (إندونيسيا)، بينام األثر عىل البيئة يف سنغافورة 
عىل  الدراسة  أكدت  عليه  وبناء  معنوي.  غري  فجاء 
التكنولوجيا  جللب  األجانب  املستثمرين  دفع  رضورة 

النظيفة وتعميم استعامهلا يف الدول املضيفة.
:(Dinda, 2008) دراسة -

العوملة  تأثري  استقصاء  الدراسة  هذه  حاولت 
االقتصادية ممثلة يف االنفتاح التجاري عىل تلوث اهلواء 
يف  أعضاء  دول  جمموعتني:  إىل  مقسمة  دولة،   (٥٤) لـ 
ودول   (OCED) االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
العامل،  كل  إىل  باإلضافة  املنظمة،  يف  األعضاء  غري  من 
و“اآلثار  العشوائية“  ”اآلثار  نموذجي  باستخدام 

الثابتة“ للفرتة (١٩٦٥-١٩٩٠).
وقد أوضحت النتائج أن االنفتاح التجاري يساعد 
أوكسيد  ثاين  انبعاثات  ختفيض  يف  املتقدمة  الدول 
الدولية،  التجارة  حجم  يف  زيادة  كل  مع  هبا  الكربون 
عكس الدول النامية. أما بالنسبة للعامل ككل فإن األثر 
مستويات  مع  طردية  عالقة  ذو  كان  للعوملة  الصايف 
انبعاثات الغازات امللوثة وهو أمر حيتاج إىل وقفة، ألنه 

املسبب يف ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض.
   :(Fodha and Zaghdoud, 2010) دراسة -

االقتصادي  النمو  بني  تربط  معادلة  الباحثان  ر  قدّ
أوكسيد  ثاين  انبعاثات  يف  ممثلة  امللوثة  واالنبعاثات 
الفرتة  خالل  الكربيت،  أوكسيد  وثاين  الكربون 
التونيس،  باالقتصاد  لبيانات خاصة   (١٩٦١-٢٠٠٤)
التكامل املشرتك، وتطبيق اختبار جرينجر  وبعد حتليل 
البيئي  كوزنتس  ملنحنى  عمليا  واقعا  وجدا  للسببية 
(EKC) مع متغري ثاين أوكسيد الكربيت فقط. وكذلك 
واحد  اجتاه  يف  أحادية  سببية  عالقة  هناك  أن  وجدا 
فقط من الناتج املحيل اإلمجايل للفرد نحو كال متغريي 

التلوث البيئي. 
بني  العالقة  جمال  يف  االقتصادي  لألدب  واملتتبع 
قد  الدراسات  أن  يالحظ  والبيئة  االقتصادية  العوملة 
عاجلت جوانب متعددة من العوملة االقتصادية كالتجارة 
الدولية واالستثامر األجنبي املبارش، إضافة إىل االنفتاح 
فقد  االقتصادية  العوملة  بعنرص  االهتامم  بينام  التجاري. 
الدراسة  حتاول  ما  وهو   – جدا  نادرا  استخدامه  كان 

احلالية الرتكيز عليه-.
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عن  الناتج  األثر  طبيعة  عىل  الوقوف  هبدف 
العوملة االقتصادية والناتج املحيل اإلمجايل عىل البيئة يف 
خمتلف دول العامل، سيتم الرتكيز عىل تكتلني إقتصاديني 
يمثل أحدمها الدول املتقدمة ومرتفعة الدخل وهو دول 
وذات  الفقرية  الدول  اآلخر  ويمثل  األورويب،  االحتاد 
فإن   ولإلشارة  الكوميسا،  دول  وهي  الضعيفة  الدخول 
التشيك،  بلغاريا،  من:  كل  تضم  األوريب  اإلحتاد  دول 
اسبانيا،  اليونان،  ايرلندا،  استونيا،  أملانيا،  الدنامرك، 
لوكسمبورغ،  ليتوانيا،  التفيا،  قربص،  ايطاليا،  فرنسا، 
الربتغال،  بولندا،  النمسا،  هولندا،  مالطا،  هنغاريا، 
اململكة  السويد،  فنلندا،  سلوفاكيا،  سلوفينيا،  رومانيا، 
كل  فتشمل  الكوميسا  دول  أما  بلجيكا.  املتحدة، 
وبوروندي،  الديمقراطية،  والكونغو  أثيوبيا،  من 
وكينيا،  وسوازيالند،  وزيمبابوي،  وزامبيا،  ورواندا، 
ومرص،  وماالوي،  ومدغشقر،  وموريشيوس، 
وليبيا،  وجيبويت،  اإلسالمية،  القمر  وجزر  وأوغندا، 

واريرتيا، والسودان، والسيشل. 
ودول  األورويب  االحتاد  دول  من  كل  يف  البيئة  وضعية 

الكوميسا:
أثبتت التقارير أنه ومنذ سنة ١٩٧٠ تضاعفت 
نمو  استمرار  ومع  العامل،  يف  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

من  فإنه  لذلك،  التنبؤات  تشري  كام  االنبعاثات  هذه 
سنة   %٠٫٧ بـ  األرض  حرارة  درجة  ترتفع  أن  املتوقع 

٢٠٥٠عام هي عليه حاليا. 
الصناعات  نمو  نسب  تواصل  فإن  ولإلشارة 
وارتفاع  التجاري  التحرر  نتيجة  الوترية،  هذه  عىل 
مستو النشاط واالنفتاح االقتصاديني، وما يتلوه من 
نمو ملستويات انبعاث غاز ثاين أوكسيد الكربون وغريه 
من الغازات الدفيئة يف اهلواء، ومن خالل ارتفاع درجة 
حرارة األرض، سيشهد العامل ارتفاعا يف مستويات مياه 
البحار، األمر الذي يؤثر سلبا عىل مستويات املحاصيل 
وانتشار  العذبة  املياه  ندرة  إىل  كذلك  ويؤدي  الزراعية، 
اختاذ  الرضوري  من  أضحى  وهلذا  وغريها،  األمراض 
من  واملستقبيل  الراهن  الوضع  تنقذ  رسيعة  إجراءات 
امللوثات  انبعاث  ختفيض  وتوجب  البيئي  التدهور 
أوكسيد  ثاين  غاز  وأمهها  بينها  من  والتي  اهلواء،  يف 
عىل  الرتكيز  تم  ولذلك   .(Lawson, 2010) الكربون 
عرض  ييل  وفيام  البيئة،  جلودة  كمؤرش  انبعاثه   مستو
حلالته يف كل من دول االحتاد األورويب ودول الكوميسا 

خالل الفرتة ١٩٨٠-٢٠٠٧.

الشكل رقم (٢).  تطور نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون
املصدر: من إعداد الباحثان، بناء عىل البيانات املنشورة عىل املوقع االلكرتوين للبنك الدويل. 
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يُظهر الشكل رقم (٢) أعاله أن هناك تباينا واضحا 
كل  بني  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث   مستو يف 
من دول االحتاد األورويب ودول الكوميسا، لذلك سيتم 

حتليل كل منهام عىل حده كام ييل: 
١- انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون يف دول االحتاد 

األورويب:
الكربون يف  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات   إن مستو
دول االحتاد األورويب السبع والعرشين كانت يف الغالب 
معدل  بلغ  حيث  االنخفاض،  نحو  ومتجهة  متذبذبة 
نموها يف الفرتة (١٩٨٠-٢٠٠٧) نسبة (-٩٫٩٣%)، 
إىل  للفرد  طن   (١١٫١٢٤٥٩) من  بانخفاضها  وذلك 
استقرار  عدم  يعود  وقد  للفرد.  طن   (١٠٫٠١٩٦٦)
الدول،  اختالف سياسات  إىل  السنوية  النمو  معدالت 
من  للتقليل  الدول  مجيع  بني  مشرتكة  سياسة  وغياب 
 االنبعاثات، وعليه يصعب إرجاع أي تغري يف مستو

االنبعاث إىل سياسة حمددة لدولة معينة.
ولإلشارة فإن أول سياسة مشرتكة بني عدد من دول 
 ،(١٩٩٧) كيوتو  بربوتوكول  كانت  األورويب،  االحتاد 
كان عددها مخسة عرشة  والتي  الدول  ألزم هذه  حيث 
وعىل  الدفيئة  الغازات  انبعاث  نسبة  ختفيض  برضورة 
خالل   ،(%٨) بنسبة  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  رأسها 
غري   األخر الدول  أما   .(٢٠٠٨-٢٠١٢) الفرتة 

املنتمية سنة (١٩٩٧) فلم تكن ملزمة بأي ختفيض. 
يف  املبادرين  أهم  أحد  األورويب  االحتاد  ويعترب 
واملحافظة  املناخ  بتغري  املرتبطة  املختلفة  املفاوضات 
العديد  يف  الريادي  الدور  صاحب  وكان  البيئة،  عىل 
الستمرار  املناهضة  واالسرتاتيجيات  القرارات  من 
البيئة املحيطة، واختذت  النمو االقتصادي عىل حساب 

املناسبة  اإلجراءات  األوروبية  الدول  من  جمموعة 
خططها  خالل  من  والتزمت  سابقة،  فرتات  يف  لذلك 
مع  للتعامل  املناسبة  اإلجراءات  اختاذ  عىل  اإلنامئية 
ومن  واالقتصادي،  والتكنولوجي  العلمي  املستقبل 
عىل  االعتامد  بتخفيض  يتعلق  ما  اإلجراءات  هذه  بني 
أوكسيد  ثاين  لغاز  أساسيا  مصدرا  تعترب  التي  الطاقة، 
زيادة  أن حتقق  الدول  استطاعت هذه  الكربون، حيث 
يف الناتج اإلمجايل تقدر بــ (٣٥%) بني سنتي (١٩٩٠) 
الطاقة بحوايل (١٠%)  استعامل  و(٢٠٠٥)، وزيادة يف 
فقط خالل نفس الفرتة. وفيام يتعلق بانبعاثات الغازات 
نفس  خالل   (%٧٫٩) بنسبة  انخفضت  فقد  الدفيئة 
 (٢٠٠٥) سنة  املتحققة  النتائج  بني  من  كذلك  الفرتة، 
هو انخفاض كثافة الطاقة إىل (١٫٤%) فقط وانخفاض 
كثافة الكربون يف االقتصاد األورويب بنسبة (٨%) سنويا 
منذ عام (١٩٩٠)، وذلك بسبب استبدال مزيج الطاقة 
أوروبا  اقتصاديات  هيكلة  وإعادة  الغاز  إىل  الفحم  من 
نصيب  يكون  وهبذا  الشيوعية.  سقوط  بعد  الرشقية 
الفرد من االنبعاثات يف االحتاد األورويب أقل من أمريكا 

.(Lawson, 2010) واليابان
االحتاد  تاريخ  يف  اخلطوات  أهم  من  وكذلك   
انبعاثات  ختفيض  عىل  بإرصاره  تتعلق  بام  األورويب، 
الغازات امللوثة وخاصة غاز ثاين أوكسيد الكربون هو 
التزام دوله دوليا باملحافظة عىل البيئة، وكان ذلك سنة 
(٢٠٠٢)، حيث تم االتفاق عىل إنشاء سوق الكربون 
لدول االحتاد األورويب بداية من سنة (٢٠٠٥)، وبالفعل 
فقد تم إنشاؤه وإحراز نتائج اجيابية مشجعة وفريدة عىل 
مستو العامل، وأضحى هذا السوق يستحوذ عىل حوايل 
(٩٩%) من حجم االنبعاثات املسموح هبا من الكربون 
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السبب  ولعل  عامليا،  املتداولة   (Carbon Allowances)
املحكمني  والتنفيذ  التخطيط  إىل  يعود  النجاح  هذا  يف 

 .(King, 2008) للمرشوع
دول  يف  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات   -٢

الكوميسا:
انبعاثات  قيمة  أن  تبني  املتحققة  النتائج  خالل  من 
الثالث  الكوميسا  دول  يف  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز 
يف  بلغ  مرتفع  نمو  بمعدل  نمت  الدراسة  حمل  عرشة 
 ،(١٩٨٠-٢٠٠٧) الفرتة  خالل   (%١٩٨) املتوسط 
حيث أهنا جتاوزت (١٫٧٠) طن للفرد سنة (٢٠٠٧)، 
سنة  للفرد  فقط  طن   (٠٫٥٧) حوايل  كانت  بعدما 
فقد  األورويب  االحتاد  دول  عكس  وعىل   ،(١٩٨٠)
السنوات،  من  كثري  عىل  اإلجيايب  النمو  معدل  غلب 
سواء  الكوميسا  دول  بني  الكبري  للتقارب  راجع  وهذا 
بالنسبة  االقتصادي  النشاط  مستويات  حيث  من 
أن  حالة  – يف  معينة  لدول  تبعيتها  حيث  من  أو  للفرد 
أنشطة  من  معينة  أنواع  مع  تنمو  االنبعاث  مستويات 
من  بينها  التباين   مستو تدين  إىل  باإلضافة  أجنبية– 

جانب التكنولوجيا املستعملة. 
بينها  ومن  عموما،  اإلفريقية  الدول  أدركت  ولقد 
هذا  يف  تعيشه  الذي  الوضع  خطورة  الكوميسا،  دول 
محائية  إجراءات  عن  للبحث  مؤخرا  واجتهت  العامل، 
للحد من ارتفاع نسبة انبعاثات الغازات امللوثة، وذلك 
كل  تنتهجها  التي  املستدامة  التنمية  برامج  خالل  من 
توصلت  اإلطار  هذا  ويف  الفقرية.  اإلفريقية  الدول 
اجلنوب  تنمية  «جمموعة  ودول  الكوميسا  دول  من  كل 
البيئة  محاية  تضمن  هنائية  لصيغة   (SADC) األفريقي» 
يف  متثلت  املناخي،  التغري  انعكاسات  من  اإلفريقية 
منظمة  بقيادة  الكوميسا»  كربون  «صندوق  إقامة 
الكوميسا والتي تم التوقيع عليها يف سبتمرب عام ٢٠١٠ 

.(COMESA, 2010)

بني  االنبعاثات   مستو يف  الفرق  أن  من  وبالرغم 
 ١٠ حوايل  املتوسط  األورويب (يف  االحتاد  دول  من  كل 
طن مرتي للفرد سنويا) ودول الكوميسا ( يف املتوسط 
حوايل ١ طن مرتي للفرد سنويا) خالل فرتة الدراسة، 
إال أن نسبة النمو أظهرت انخفاضه بالنسبة للمجموعة 
للمجموعة  بالنسبة  أضعاف  ثالث  وتضاعفه  األوىل 
بشأن  النامية  الدول  خماوف  تتأكد  هنا  ومن  الثانية، 
إلزامها طوعا أو قرسا لدفع كل أو جزء من فاتورة التغري 

املناخي الناتج عن النمو الصناعي يف الدول املتقدمة.

نموذج الدراسة وحتليل النتائج
سيتم يف هذه الدراسة استخدام أسلوب حتليل السالسل 
االنحدار  نموذج  استخدام  املتوقع  من  أنه  إذ  الزمنية، 

الذايت املتجه (VAR) بالشكل املختزل كامييل:
 

ويتكون النموذج من املتغريات التالية:
: - نصيب الفرد من ثاين أوكسيد الكربون 

يعكس  ألنه  التحليل،  نموذج  يف  التابع  املتغري  وهو 
الدفيئة  الغازات  أحد   ويعترب  البيئية؛  اجلودة   مستو
الوقود  حرق  من  عادة  تنتج  التي  للهواء،  وامللوثة 
الطبيعي،  والغاز  احلجري،  (كالفحم  األحفوري 
باالعتامد  احتساهبا  ويتم  االسمنت؛  وإنتاج  والبرتول) 
والسائل  الصلب  الوقود  من  كل  استهالك  بيانات  عىل 
 World) االسمنت  وإنتاج  املتوهج،  والغاز  والغازي، 
الزمنية  السالسل  بيانات  استيفاء  وتم  Bank, 2010)؛ 

هلذا املتغري من املوقع اإللكرتوين للبنك الدويل.
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: -  مؤرش العوملة االقتصادية
ويعتمد عىل تقدير مستو احلركات احلدودية 
أو  مبارش  استثامر  أو  جتارة  سواء  االقتصادي،  للنشاط 
استثامر يف حمافظ األوراق املالية، باإلضافة إىل أنه يأخذ 
بعني االعتبار احلواجز والتعرفات اجلمركية التي تعرقل 
التدفق احلر هلذه األنشطة، وتم استيفاء بيانات السالسل 
 The) الزمنية هلذا املتغري من معهد االقتصاد السويرسي
عىل  القائم   (“KOF Swiss Economic Institute “KOF

إصدارها بشكل دوري.
: -  نصيب الفرد من الناتج احلقيقي اإلمجايل 
ويعكس الدخل احلقيقي للفرد الذي يؤثر عىل  سلم  
  احتياجاته  وتفضيالته  إضافة  إىل   كونه  يعكس  مستو
اإلنتاج  من   السلع   واخلدمات    يف  االقتصاد،  وقد  
االلكرتوين    املوقع   من   السالسل   بيانات  استقاء   تم   
والدخل،    لإلنتاج،   الدولية   املقارنات   «مركز   ل 
 Center for International Comparisons of) والسعر» 
 Production, Income and Prices (CIC), University of

عىل  اعتمدت  والتي   ،(٦٫٣) طبعة   ،(Pennsylvania

سنة ٢٠٠٥ كسنة أساس للبيانات. 
اللحظي  النمو  معدل  استعامل  تم  فقد  ولإلشارة 
 (Discrete) ومعدل النمو املنفصل (Continuous) املتصل

من أجل تقدير بعض القيم غري املتوفرة لبعض السنوات 
ملجموعة من الدول، أما الدول التي مل يتوفر هلا بيانات 
طوال فرتة الدراسة فقد تم استبعادها من التكتل الذي 
القمر  جزر  من:  بكل  يتعلق  هنا  واألمر  إليه،  تنتمي 
والسودان،  واريرتيا،  وليبيا،  وجيبويت،  اإلسالمية، 
أما  الكوميسا.  تكتل  إىل  تنتمي  ومجيعها  والسيشل، 
قيمة  فكانت  التقدير  يف  استخدمت  التي  النهائية  القيم 
الدول،  من  جمموعة  لكل  املرجح  احلسايب  املتوسط 
عىل  بناء  دولة  لكل  النسبي  الوزن  عىل  ذلك  يف  معتمدة 
نصيب الفرد من امجايل الناتج املحيل احلقيقي لكل سنه 

عىل حده.
كام  النتائج  كانت  الالزمة  االختبارات  اجراء  وبعد 

هي مبيّنة فيام ييل:
١- اختبار السكون:

درجة  عن  الكشف  إىل  األوىل  بالدرجة  وهيدف 
تفاديا  وذلك  املستخدمة،  الزمنية  السالسل  سكون 
 Pindkyck للوقوع يف تقديرات مزيفة وضعيفة إحصائيا
«ديكي-  اختبار  تطبيق  وبعد   .(and Rubinfeld, 1991)
فولر»(Dickey-Fuller Test) األكثر شيوعا لتحديد درجة 
سكون متغريات النموذج كانت النتائج يف اجلدول رقم 

(١) كام ييل: 
اجلدول رقم (١). اختبار سكون السالسل الزمنية

الفرق األولاملستوجمموعة الدول
القــرارDF  اجلدولية  DFاملحسوبةالقــرارDF اجلدوليةDF املحسوبةاملتغيــر

ساكنة **2.981-4.849-غري ساكنة **-Log  CO22.667-2.976دول االحتاد األورويب
Log  GLO1.199-2.976-** ساكنة **2.981-4.784-غري ساكنة
Log  GDP0.926-2.976-** ساكنة *2.981-3.552غري ساكنة

دول الكوميسا
Log  CO2-0.615-2.976** ساكنة **2.981-5.433-غري ساكنة
Log  GLO-0.553-2.976** ساكنة **2.981-4.238-غري ساكنة
Log  GDP-0.266-2.976** ساكنة **2.981-6.210-غري ساكنة

 (two tailed test) %ثقة ٩٥ مستو **
(one tailed test) %ثقة ٩٥ مستو   * 
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من خالل اجلدول رقم (١)، يتضح أن كل متغريات 
تسكن  مل   (Log CO2, Log GLO, Log GDP) النموذج 
عند مستوياهتا بينام سكنت بعد أخذ الفرق األول لكل 
الزمنية  السالسل  متغريات  مجيع  أن  يعني  وهذا  منها؛ 
بدون قاطع،   “(١)I” الرتبة  الدراسة متكاملة من  حمل 
التي ال  املتغريات االقتصادية  يتناسب مع أغلب  وهذا 
تسكن عادة يف املستو بسبب وجود عالقة مع الزمن 
األول،  الفرق  عند  ساكنة  مجيعها  كانت  بينام   ،(Trend)
لبيانات  متامثلة  كانت  النتائج  فإن  أي (٠)I. ولإلشارة 
ودول  األورويب،  االحتاد  دول   ) املجموعتني  كلتا 
الكوميسا). وعند اضافة القاطع وعامل الزمن مل تتغري 

النتائج من حيث درجة تكاملية املتغريات.

٢- حتديد عدد فرتات التباطؤ الزمني:
يتم  للنموذج،  الزمني  التباطؤ  فرتات  عدد  الختيار 
األمثل  الفرتات  عدد  عىل  للحصول  متغرياته  اختبار 
مخس  استخدام  عىل  العادة  وجرت  الزمني،  للتباطؤ 
هي:  الزمني  للتباطؤ  املثىل  الفرتة  لتحديد  اختبارات 
 Schwartz (SC; ومعيار   ،(Akaike AIC; 1973)معيار
و   ،(Hannan and Quinn) (HQ; 1979)ومعيار  ،(1978

 Final Prediction Error)) النهائي  التوقع  خطأ  معيار 
ومعيار   ،(Akaike, 1969) طرف  من  املقرتح   ((FPE

(LR) ، ولإلشارة فقد تعطى أمهية كبرية لنتائج اختبار 
األكثر  ألهنام   (Schwartz) وشوارتز    (Akaike)أكايك
يف  مبينة  هي  كام  االختبار  نتائج  كانت  وقد  شيوعا، 

اجلدول رقم (٢) التايل:
جدول رقم (٢):حتديد عدد فرتات التباطؤ الزمني

LagLRFPEAICSCHQجمموعة الدول

٠NA1.92e-08 -9.254414-9.109249-9.212612دول االحتاد األورويب

١*160.0125  *2.68e-11*-15.83540 *-15.25474 *-15.66819 

٢8.2836563.58e-11-15.57908-14.56292-15.28646

دول الكوميسا
٠NA7.24e-07 -5.625589-5.480424-5.583787

١*139.6339*2.55e-09*-11.28028*-10.69962 *-11.11307

٢12.397662.75e-09 -11.24048-10.22432-10.94786

فإن   ،(٢) رقم  اجلدول  من  مبني  هو  كام 
العالمة * تظهر عند فرتة تباطؤ واحدة فقط عند مجيع 
وشوارتز    (Akaike)أكايك معياري  بينها  ومن  املعايري 
(Schwartz)، وعند هذه الفرتة تكون قيمة املعيارين عند 
أقل قيمة مقارنة بالقيم األخر عند نفس املعيار. وبناء 
الزمني  التباطؤ  لفرتات  املثىل  القيمة  فإن  النتائج  عىل 

للنموذجني هي فرتة إبطاء زمني واحدة. 

٣- اختبار التكامل املشرتك:
إن متاثل درجة سكون السالسل الزمنية املستخدمة 
يف النموذج يوحي بإمكانية وجود عالقة تكامل مشرتك 
يف  املتغريات  بني  تكامل  متجهات  وجود  أي  بينها، 
املد الطويل، وهيدف اختبار «جوهانسن» من خالل 
اختباري األثر والقيم املميزة العظمى إىل الكشف عن 
عدد املتجهات املوجودة (Gujarati, 2004) كام هو مبني 

يف اجلدول رقم (٣) التايل: 
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اجلدول رقـــــــــم (٣). اختبار جوهانسن (Johansen) للتكامل  املشرتك

الفرضية جمموعة الدول
قيم أجينالصفرية

Trace testMaximal eigenvalue test

القيم القيم املحسوبةالفرضية البديلة
القيم الفرضية البديلةاجلدولية

املحسوبة
القيم 

اجلدولية

r=0٠٫٤٠٤دول االحتاد األورويب
يوجد متجه 

واحد عىل األقل
١٥٫٥٢٢٢٩٫٧٩٧

يوجد متجه واحد 
فقط للتكامل املشرتك

١٣٫٤٧٥٢١٫١٣١

r=0٠٫٤٥٥دول الكوميسا
يوجد متجه 

واحد عىل األقل
٢٣٫٦٥٨٢٩٫٧٩٧

يوجد متجه واحد 
فقط للتكامل املشرتك

١٥٫٨٢٧٢١٫١٣١

r: يشري اىل عدد متجهات التكامل املشرتك يف اختبار جوهانسن

تؤكد النتائج املستخرجة من اجلدول رقم (٣) عىل 
قبول الفرضية الصفرية يف كال االختبارين، وهذا يعني 
املتغريات  بني  املشرتك  للتكامل  متجه  أي  وجود  عدم 
قلة  إىل  النتيجة  هذه   تعز وقد  الطويل،  األجل  يف 
النتيجة  وهذه  املتغريات،  مجيع  يف  املشاهدات  عدد 
استعملت  التي  الدراسات  متوافقة مع عدد من  كانت 
فرتات زمنية قصرية نوعا ما، وهو ما يؤخذ عىل اختبار 
جوهانسن (Johansen) للتكامل حيث يصبح أقل فعالية 
يف الفرتات الزمنية القصرية؛ ولإلشارة فإن النتائج كانت 
متطابقة بالنسبة لبيانات كال املجموعتني االقتصاديتني. 

تم  فقد  املتغريات  بني  مشرتك  تكامل  وجود  ولعدم 
اسخدام  اىل  واللجوء  اخلطأ  تصحيح  نموذج  استبعاد 
نموذج متجه االنحدار الذايت (VAR) يف هذه الدراسة.

٤- اختبار السببية:
 Granger Causality) يقوم اختبار «جرينجر» للسببية
متغريين،  بني  سببية  عالقة  وجود  عن  بالبحث   (Test

 Gujarati,) وذلك إعتامدا عىل القيم املتباطئة للمتغريات
2004)، وبعد اجراء هذا االختبار كانت النتائج كام هي 

مبينة يف اجلدول رقم (٤) التايل: 

اجلدول رقم (٤): اختبار جرينجر(Granger) للسببية.

الفرضية الصفريـة
دول الكوميسادول االحتاد األورويب

القــراراالحتامليةF املحسوبةالقــراراالحتامليةF املحسوبة
LOG GLO 

ال تسبب 
LOG CO2

عدم وجود سببية1.56٠٫٢٢وجود سببية*2.99٠٫٠٥

 LOG CO2

ال تسبب 
LOG GLO

وجود سببية**3.36٠٫٠٧عدم وجود سببية0.41٠٫٧٤

LOG GDP 

ال تسبب 
LOG CO2

وجود سببية*6.32٠٫٠١عدم وجود سببية0.02٠٫٩٥

 LOG CO2

ال تسبب 
LOG GDP

عدم وجود سببية0.45٠٫٥٠وجود سببية**2.93٠٫٠٩

.%٥ وجود عالقة سببية عىل مستو   *
.%١٠ وجود عالقة سببية عىل مستو **
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مبارشة  سببية  عالقة  وجود   (٤) رقم  جدول  يبنيّ 
انبعاثات  من العوملة االقتصادية نحو نصيب الفرد من 
األورويب،  االحتاد  دول  يف  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز 
إضافية  تنبؤية  قدرة  االقتصادية  للعوملة  أن  يعني  وهذا 
تتوافق  العالقة  وهذه  البيئي.  التلوث   مستو عىل 
سابقا.  ذكرها  تم  التي  االقتصادية  النظرية  وتفسريات 
 (Baek et al., 2009) دراسة  نتائج  مع  تتوافق  وكذلك 
التي وجدت ذات العالقة يف الدول املتقدمة – مرتفعة 
التجارة  حترير  متغري  عىل  باالعتامد  الفردي-  الدخل 
الدولية. بينام دراسة (Hoffman et al., 2005) مل جتد أي 
انبعاث   املبارش ومستو األجنبي  االستثامر  بني  عالقة 

الغازات امللوثة يف الدول املتقدمة. 
كام أظهرت النتائج، وجود عالقة سببية مبارشة من 
الفردي  الدخل   مستو نحو  البيئي  التلوث   مستو
الغازات  انبعاث  نسبة  نمو  أن  إىل   احلقيقي، وقد تعز
وبالتايل  اإلنتاج  نسبة  نمو  تعكس  التصنيع  من  الناجتة 
حجم االقتصاد ومن ثم الناتج املحيل؛ وقد كانت هذه 
 Coondoo) النتائج متقاربة جدا مع ما أكدته نتائج دراسة
 (Dinda and Coondoo, 2006) ودراسة (and Dinda, 2002

بالنسبة لدول أوروبا وأمريكا الشاملية. 
عالقة  ظهرت  فقد  الكوميسا،  بدول  يتعلق  وفيام 
سببية مبارشة بني مستو نصيب الفرد من إمجايل الناتج 
ثاين أوكسيد  انبعاث غاز  احلقيقي ومستو نصيبه من 
الكربون، وأساس العالقة ناشىْ من تأثري القيم املتباطئة 
 مستو عىل  للفرد  احلقيقي  الدخل   مستو يف  للنمو 
التلوث البيئي، وهذا يتطابق ومضمون فرضية منحنى 
دراسة  نتائج  مع  النتائج  وتوافقت  البيئي،  ”كوزنتس“ 

 Dinda and) ودراسة   (Coondoo and Dinda, 2002)

 Baek et al.,) دراسة  وجدت  بينام   .(Coondoo, 2006

انبعاث   مستو من  واحد  باجتاه  سببية  عالقة   (2009

الناتج  من  الفرد  نصيب   مستو نحو  امللوثة  الغازات 
إليها  تنتمي  والتي  الدخل  املنخفضة  الدول  يف  املحيل 

جمموعة من دول الكوميسا.
للسببية  جرينجر  اختبار  نتائج  بينت  كذلك   
االجتاه من مستو نصيب  أحادية  وجود عالقة سببية 
 الفرد من انبعاث غاز ثاين أوكسيد الكربون إىل مستو
هذا  وحيمل  الكوميسا،  دول  يف  االقتصادية  العوملة 
العمليات احلدودية لألنشطة  بأن  التأثري تفسريا يوحي 
االقتصادية تتحدد وفقا ملستويات التلوث والتي تعكس 
نوعية  أن  القول  يمكننا  وبالتايل  البيئية،  القوانني  نوعية 
النشاطات  لقدوم  أساسيا  حمددا  يعترب  القوانني  هذه 

االقتصادية الدولية للدول النامية. 
وكشفت النتائج أيضا أن العالقة السببية من العوملة 
أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث   مستو نحو  االقتصادية 
نظرية  خلفية  وجود  من  بالرغم  تتحدد،  مل  الكربون 
تؤكدها، وقد يعز ذلك إىل غياب العالقة املبارشة التي 
هيتم هبا اختبار جرينجر للسببية، وهذه النتائج تتوافق مع 
نتائج دراسة (Baek et al., 2009) التي أكدت عىل وجود 
عالقة سببية أحادية االجتاه من مستو انبعاث الغازات 
امللوثة إىل نمو وحترير التجارة الدولية يف الدول النامية؛ 
بينت  التي   (Hoffman et al., 2005) دراسة  وكذلك 
انبعاث   وجود عالقة سببية أحادية االجتاه من مستو
األجنبي  االستثامر  صايف  نحو  الكربون  أوكسيد  ثاين 

املتدفق نحو الداخل يف الدول منخفضة الدخل. 
حتليل مكونات التباين:

يستخدم هذا االختبار من أجل معرفة مقدار التباين 
يف التنبؤ لكل متغري العائد إىل خطأ التنبؤ يف املتغري نفسه، 
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 .األخر املتغريات  يف  التنبؤ  خطأ  إىل  العائد  واملقدار 
يف  لألخطاء  املتزامن  التأثري  وجود  مشكلة  ولتاليف 
توزيع  إىل  اللجوء  يتم  النموذج  يف  املختلفة  املتغريات 
تشوالسكي والذي يتأثر بشكل كبري برتتيب املتغريات 
تطبيق  وعند   .  (Sims, 1981)اختباره املراد  النموذج  يف 

) النموذج:  متغريات  عىل  االختبار  هذا 

النتائج  عىل  احلصول  تم   (  ,Log GLO  ,
التالية:

أ)  بالنسبة لدول االحتاد األورويب:
التباين  مكونات  حتليل  اختبار  إجراء  عند 
التايل: الرتتيب  باستخدام  األورويب  االحتاد  لدول 
) كانت النتائج   , Log GLO , )

كام هي مبينة يف اجلدول (٥) التايل:
) يف دول االحتــــــاد األوروبــي اجلدول رقم (٥): حتليل مكونات التباين ملتغري ثاين أوكسيد الكربون (

Log GDPpLog GLOLog CO٢pPeriod

0.000000 0.000000 100.00001
39.80740 27.0449333.14767 5 
50.0499423.9757625.9743010

أن   ،(٥) رقم  اجلدول  يف  الواردة  النتائج  تبني 
من  الفرد  نصيب   مستو يف  اخلطأ)  التغري(تباين 
انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون للفرتة األوىل يعز إىل 
التغري يف املتغري نفسه بنسبة (١٠٠%)، لكنها رسعان ما 
تبدأ يف التناقص تدرجييا ابتداء من السنة التالية، إىل أن 
تصل قدرة التفسري إىل ( ٣٣٫١٤%) يف السنة اخلامسة، 

و(٢٥٫٩٧%) يف السنة العارشة. 
ويتأثر التباين يف مستو نصيب الفرد من انبعاثات 
العوملة   مستو يف  بالتغري  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز 
عىل  األخري  املتغري  قدرة  تؤكده  ما  وهذا  االقتصادية، 
 ،( ) األسايس  املتغري  يف  التباين  تفسري 
من  اخلامسة  السنة  يف   (%٢٧٫٠٤) إىل  تصل  والتي 
أن  إىل  نسبيا  أمهيتها  تنخفض  وبعدها  التقدير،  فرتة 
تصل قدرهتا التفسريية إىل حوايل (٢٤%) فقط يف الفرتة 
العوملة  قدرة  يف  النسب  هذه  ترتجم  وعمليا  العارشة؛ 

عليه  وبناء  البيئة،   مستو يف  التأثري  عىل  االقتصادية 
عند  احلسبان  يف  االقتصادية  العوملة   مستو أخذ  جيب 

التخطيط لتحسني مستو جودة البيئة.
من  الفرد  نصيب   مستو يف  بالتغري  يتعلق  فيام  أما 
بقدرة  يتمتع  بدوره  فكذلك  احلقيقي،  املحيل  الناتج 
 مستو يف  خطأ)  (تباين  تغري  ألي  عالية  تفسريية 
الكربون،  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات  من  الفرد  نصيب 
يفوق  بام  العارشة  السنة  يف  ذروهتا  النسبة  هذه  وتصل 
للفرد  احلقيقي  الدخل  أمهية  عىل  مؤرش  وهذا   ،(%٥٠)

يف استجابته للتغريات يف نوعية البيئة املحيطة.
وللتأكد من مصداقية النتائج وعدم انحيازيتها، يتم 
عادة إعادة االختبار مع تغيري ترتيب املتغريات من أجل 
مقارنة النتائج مع بعضها، وقد تم اعتامد الرتتيب التايل:
لتكون   (Log GLO  ,  ,  )

النتائج كام هي مبينة اجلدول رقم (٦) التايل:
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) يف دول االحتـــــاد األوروبــي بعد إعادة الرتتيب اجلدول رقم (٦). حتليل مكونات التباين ملتغري ثاين أوكسيد الكربون (
Log GLOLog GDPpLog CO٢pPeriod

0.000000 0.000000 100.00001
56.0848010.7675233.147675 
56.56900 17.4567025.9743010

توضح النتائج أن أي تغري يف تباين املتغري األسايس 
العوملة  من   كل  إىل  منه   %٧٤  يعز  ( )
الفرتة  يف  للفرد  احلقيقي  الدخل   ومستو االقتصادية 
العارشة، إال أن قدرة تفسري كل متغري عىل حده كانت 
متباينة يف احلالتني املبينتني أعاله، ولذلك ال يمكن قبول 
النتائج واالعتامد عليها نظرا لعدم مصداقيتها، وبالتايل 
عىل  القدرة  عدم  إىل  تقودنا  االختبار  هذا  نتائج  فإن 
حتديد املتغري األكثر أمهية عند تغريه عىل مستو التغري 

الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث  من  الفرد  نصيب  يف 
يف دول االحتاد األورويب. 

 ب.  بالنسبة لدول الكوميسا:
عند إجراء اختبار حتليل مكونات التباين لدول 

الكوميسا باستخدام الرتتيب التايل: 
) كانت النتائج كام   ,Log GLO , )

هي مبينة يف اجلدول رقم (٧) التايل: 

) يف دول الكوميســــــا جدول رقم (٧): حتليل مكونات التباين ملتغري ثاين أوكسيد الكربون (
Log GDPpLog GLOLog CO٢pPeriod

0.000000 0.000000 100.00001

13.015593.917443 83.06697  5 

31.433177.53576761.03107 10

      توضح النتائج املبينة يف اجلدول رقم (٧) أعاله أن 
الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات   مستو يف  التباين 
يف دول الكوميسا يرجع إىل التغري يف املتغري نفسه فقط 
العوملة  من  كل  تغري  أثر  يظهر  وبعدها  األوىل،  السنة  يف 
احلقيقي  املحيل  الناتج  من  الفرد   ومستو االقتصادية 
 ،( ) األسايس  املتغري  قيمة  يف  تغري  أي  يف 
وامللفت للنظر يف هذه النتائج أن نسبة كبرية من التغري (تباين 
) إنام تعود  اخلطأ) الذي حيصل عىل املتغري (

بحوايل (٨٣٫٠٦%)  النسبة  هذه  وتقدر  للمتغري نفسه، 
بعد مخس سنوات، وحوايل (٦١%) بعد عرش سنوات؛ 
وعمليا تؤكد هذه النتيجة عىل أن أية تغيريات حمتملة يف 
نوعية البيئة املحيطة إنام جيب أن تشمل باألساس التغري 

يف مستو انبعاث الغازات امللوثة ومصادر إنتاجها.
فيالحظ  االقتصادية،  العوملة  بمتغري  يتعلق  وفيام 
يف  اخلطأ)  تغري (تباين  أي  تفسري  يف  املنخفضة  مسامهته 
أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاثات   مستو من  الفرد  نصيب 
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يف  التغريات  تفرس  مثال  اخلامسة  السنة  ففي  الكربون، 
العوملة االقتصادية حوايل (٤%) فقط من أي تغري يمكن 
وبعد   ،( األسايس ( املتغري  عىل  حيصل  أن 
تغريات  من  فقط  حوايل (٧٫٥%)  يرجع  سنوات  عرش 

املتغري األخري إىل التغري يف مستو العوملة االقتصادية.
نصيب  يف  التغريات  من   (%١٣) تعود  كذلك 
الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث   مستو من  الفرد 
إىل التغريات يف مستو نصيب الفرد من إمجايل الناتج 
احلقيقي بعد مخس سنوات، بينام بعد عرش سنوات تنمو 
قدرة التغريات يف املتغري األخري يف تفسري أي تباين عىل 
من  أكثر  إىل  وتصل   ،( ) األسايس  املتغري 

احلقيقي  الدخل   مستو تأثري  عىل  يدل  وهذا   ،(%٣٠)
الكوميسا،  دول  يف  به  املحيطة  البيئة  نوعية  يف  للفرد 
التخطيط  إمكانية  إىل  النتيجة  هذه  تقود  وعمليا 
نصيب  خالل  من  التلوث  مستويات  عىل  لتعديالت 

الفرد من الدخل احلقيقي. 
وعدم  مصداقيتها  بقوة  النتائج  هذه  وتتميز   
تغيري  بعد  النتائج  مع  جدا  متقاربة  جاءت  ألهنا  حتيزها 
 ,  , كالتايل ( املتغريات  ترتيب 
Log GLO)، حيث كانت النتائج كام هي مبينة يف اجلدول 

رقم (٨) التايل:

) يف دول الكوميسا بعد إعادة الرتتيب اجلدول رقـم (٨): حتليل مكونات التباين ملتغري ثاين أوكسيد الكربون (
Log GLOLog GDPplog Co2pPeriod

0.000000 0.000000 100.00001

4.09228512.84074 83.066975 

 6.77848432.19045 61.0310710

     جاءت تفسريات التباين يف نصيب الفرد من انبعاث 
رقم  اجلدول  يف  واملوضحة  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز 
(٨) املبني أعاله. وخالصة التحليل تقودنا للتأكيد عىل 
أن تغري مستو التلوث البيئي خالل فرتات قادمة يتأثر 
 مستو بينها  من   أخر متغريات  يف  احلاصل  بالتباين 
االقتصادية  العوملة   ومستو للفرد  احلقيقي  الدخل 
عىل التوايل، ولذلك فإنه جيب أخذ املتغريين األخريين 
التلوث،   مستو حتديد  أو  تقييم  عند  االعتبار  بعني 
أجل  من  املتغريين  هذين  عىل  الرتكيز  يمكن  قد  أنه  كام 

 مستو عىل  الرتكيز  من  بدال  التلوث   مستو حتسني 
انبعاث الغازات امللوثة فقط ومن بينها غاز ثاين أوكسيد 

الكربون.

دالة االستجابة لردة الفعل
للتغريات  الزمني  املسار  بتتبع  االختبار  هذا  يعنى 
خمتلف  هلا  تتعرض  أن  يمكن  التي   (Shocks) املفاجئة 

.(Gujarati, 2004) متغريات النموذج
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أ)  بالنسبة لدول االحتاد األورويب

الفعل  لردة  االستجابة  دالة  اختبار  سيتم 
 بمستو االقتصادية  العوملة  عالقة  الثالث:  للعالقات 
الفردي  املحيل  الناتج   مستو وعالقة  البيئي،  التلوث 
بنصيب  االقتصادية   العوملة  وعالقة  البيئي،  بالتلوث 

الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل.

١- تأثري العوملة االقتصادية عىل التلوث البيئي:
استجابة  تتبع  خالل  من  العالقة  هذه  اختبار  سيتم 
أي  إىل  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  انبعاث   مستو
دالة  اختبار  اجراء  وعند  االقتصادية،  العوملة  يف  تغري 
مبينة  هي  كام  النتائج  كانت  هذه  الفعل  لردة  االستجابة 

يف الشكل رقم (٣) التايل:

الشكل رقـم (٣): استجابة التلوث البيئي لصدمات العوملة االقتصادية يف دول االحتاد األورويب
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أوكسيد  ثاين  استجابة  أن  رقم (٣)،  الشكل  يوضح 
الكربون ألي صدمة مرتقبة يف العوملة االقتصادية تكون 
هذه  وبعد  قادمة،  سنوات  مخس  خالل  ومتزايدة  سالبة 
صدمة  أي  أن  يعني  وهذا  معنويته؛  التأثري  يفقد  الفرتة 
االنفتاح  زيادة  إىل  التوجه  مثل  االقتصادية  العوملة  يف 
يؤدي  أن  شأنه  من  اجلمركية  الرسوم  وتقليل  التجاري 
أوكسيد  ثاين  غاز  من  االنبعاث  مستويات  ختفيض  إىل 
الكربون، ومنه نسبة التلوث يف اهلواء، وذلك من خالل 
التأثري املبارش الذي كشف عنه اختبار جرينجر للسببية 
اجلدير  ومن  االقتصادية.  النظرية  مع  توافق  والذي 
بالذكر بأن اخلطني املتقطعني السفيل والعلوي يف الشكل 
مقدارها  تقة  فرتة  يمثالن  الالحقة  واألشكال  رقم (٣) 
يبنيّ  الذي  فهو  األوسط  اخلط  بينام  معياريني  انحرافني 

مد استجابة متغري لصدمة عشوائية يف متغري آخر. 

      ومن التفسريات املحتملة هلذه النتيجة هو التحسن 
نظرية  رسيان  أوعدم  التكنولوجي،  املجال  يف  املستمر 
مالذ  فرضية  مضمون  ورسيان  اإلنتاج،  عوامل  وفرة 

التلوث.
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  تتوافق  النتيجة  هذه  إن 
(Managi et al., 2008)، حيث أكدت النتائج عىل التأثري 
اإلجيايب لالنفتاح التجاري عىل بيئة الدول األعضاء يف 
دراسة  وكذلك  االقتصادية؛  والتنمية  التعاون  منظمة 
عىل  اجيابيا  تأثريا  للعوملة  أن  بينت  التي   (Dinda, 2008)
 (Baek et al., 2009) البيئة بالنسبة لذات الدول؛ ودراسة
الدول  يف  التجاري  االنفتاح  زيادة  أن  عىل  أكدت  التي 
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ثاين  غاز  انبعاث  ختفيض  إىل  يؤدي  الدخل  املرتفعة 
 Temurshoev,) أوكسيد الكربيت. هذا يف حني أن دراسة
العامل  مع  الدولية  التجارة  نمو  تأثري  أن  وجدت   (2006

يؤدي إىل تدهور البيئة األمريكية، وعز الباحث ذلك 
تكون  عادة  التي  األمريكية  الصادرات  قيمة  ارتفاع  إىل 

كثيفة رأس املال.

التلوث  عىل  احلقيقي  الناتج  من  الفرد  نصيب  ٢-تأثري 
البيئي:

 ونخترب هذه العالقة من خالل تتبع استجابة مستو
 انبعاث غاز ثاين أوكسيد الكربون إىل أي تغري يف مستو
نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل، وبعد اجراء هذا 
االختبار كانت النتائج كام هي مبينة يف الشكل رقم (٤) 

التايل:
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الشكل رقـم (٤). استجابة التلوث البيئي لصدمات نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل يف دول االحتـــــاد األورويب

بناء عىل النتائج املوضحة يف الشكل رقم (٤)، 
فإن استجابة مستويات غاز ثاين أوكسيد الكربون املنبعث 
ألي تغري مفاجئ يف نصيب الفرد من إمجايل الناتج احلقيقي 
رسيعة وإجيابية منذ البداية وخالل الفرتة املختربة، وتتميز 
بنسبها املتزايدة خالل أول ثالث سنوات فقط، ثم تبدأ 
بالتناقص بداية من الفرتة الرابعة. وتعز هذه النتيجة إىل 
السياسة املتبعة من قبل دول االحتاد األورويب للتخفيف 
والتي  للبيئة،  امللوثة  الدفيئة  الغازات  انبعاث  نسبة  من 
التزمت هبا وبدأت بتطبيقها يف السنوات األخرية، ومثاهلا 

«صندوق الكربون العاملي».
إن هذه النتيجة توحي بأن دول االحتاد األورويب   
يف هناية املرحة األوىل من مراحل منحنى كوزنتس البيئي 
(مرحلة االنحطاط البيئي)، وهذا خالفا ملا كان متوقعا 

الدول  أن  وهو   (Baek et al., 2009) دراسة  أكدته  وما 
املتقدمة – ذات الدخول املرتفعة- متر باملرحلة األخرية 
أن  أي  البيئي)،  التحسني  (مرحلة  املنحنى  مراحل  من 
انبعاث   ملستو انخفاض  يقابلها  الدخل  يف  زيادة  كل 
إىل  احلالية  الدراسة  نتائج   تعز وقد  الدفيئة،  الغازات 
زالت  ال  التي  األورويب  االحتاد  من  الدول  بعض  تأثري 
تعاين من تدنّ يف مستويات الدخل احلقيقي للفرد مثل 

ليتوانيا ورومانيا. 
٣- تأثري العوملة االقتصادية عىل نصيب الفرد من الناتج 

احلقيقي
 ونخترب هذه العالقة من خالل تتبع استجابة مستو
 مستو يف  تغري  أي  إىل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب 
كانت  االختبار  هذا  اجراء  وبعد  االقتصادية،  العوملة 

النتائج كام هي مبينة يف الشكل رقم (٥) التايل:
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الشكل رقـم (٥): استجابة نصيب الفرد من الناتج املحيل احلقيقي لصدمات العوملة االقتصادية يف دول االحتـــــــاد األورويب
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إن النتائج املتعلقة باستجابة نصيب الفرد من الناتج 
واملبينة  االقتصادية  العوملة  متطلبات  إىل  احلقيقي  املحيل 
يف الشكل رقم (٥)، تؤكد عىل أن أي صدمة يف االنفتاح 
يقابلها  اخلارجية  املعامالت   مستو ونمو  االقتصادي 
من  الفرد  نصيب   مستو يف  وموجبة  رسيعة  استجابة 
التحرير  إىل  التأثري  هذا  ويعود  احلقيقي،  املحيل  الناتج 
االقتصادية  األنشطة  من  العديد  تشهده  الذي  الكبري 
ويف  األوروبية  الدول  يف  الدولية  املعامالت  وخاصة 
احلالية  النتيجة  توافقت  وقد  عامة.  بصفة  املتقدم  العامل 
مع ما توصلت إليه دراسة (Dreher, 2006) التي بحثت 
يف  االقتصادي  النمو  عىل  االقتصادية  العوملة  تأثري  عن 

كل من الدول املتقدمة والنامية.

ب.  دول الكوميسا:
االحتاد  لدول  الفعل  ردة  اختبار  نتائج  أكدت 
رسيان  وعدم  معينة،  فرضيات  رسيان  عىل  األورويب 
الكوميسا  لدول  مماثل  باختبار  القيام  وجيب   ،أخر
كال  يف  الفرضيات  نتائج  بني  التباين  أو  التوافق  إلجياد 

التكتلني كام ييل:
١- تأثري العوملة االقتصادية عىل التلوث البيئي:

استجابة  تتبع  خالل  من  العالقة  هذه  ونخترب 
مستو انبعاث غاز ثاين أوكسيد الكربون إىل أي تغري 
يف العوملة االقتصادية، وبعد اجراء هذا االختبار كانت 

النتائج كام هي مبينة يف الشكل رقم (٦) التايل:

الشكل رقـم (٦). استجابة التلوث البيئي لصدمات العوملة االقتصادية يف دول الكوميسا.
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واملستقاة  الكوميسا  بدول  املتعلقة  النتائج  تبني 
األسايس املتغري  استجابة  أن   ،(٦) رقم  الشكل  من 
االقتصادية  العوملة  يف  صدمة  ألية   ( )
يف  معنوية  وذات  وإجيابية  رسيعة  تكون  أن  املتوقع  من 
النامية  الدول  إقدام  فإن  عليه  وبناء  القادمة،  الفرتات 
عىل فتح اقتصادياهتا أمام املعامالت اخلارجية وتكييف 
القوانني املحلية ملصلحة املستثمرين األجانب من أجل 
حتسني املناخ االستثامري وبالتايل نمو تدفق االستثامرات 
ألنه  املحلية  بيئتها  صالح  يف  يكون  ال  إليها،  األجنبية 
للهواء،  امللوثة  الغازات  انبعاث   مستو من  يزيد 
القوانني  ضعف  إىل  ذلك  وراء  السبب  يرجع  ما  وغالبا 
البيئية وتدين مستو رضائب محاية البيئة، والذي يعرف 
بفرضية مالذ التلوث، والتي تم التنبؤ بوجودها سابقا من 

خالل النتائج املتعلقة بدول االحتاد األورويب. 
مشاهبة  كانت  احلالية  الدراسة  نتيجة  فإن  ولإلشارة 
إىل  خلصت  التي   (Azhar et al., 2007) دراسة  لنتائج 
االنفتاح  من  كل  بني  األجل  طويلة  اإلجيابية  العالقة 
باكستان؛  يف  واهلواء  املاء  تلوث  ومستويات  التجاري 
وكذلك دراسة (Managi et al., 2008) التي توصلت إىل 
أن نمو التجارة الدولية يؤدي إىل نمو مواز يف انبعاثات 
أوكسيد  ثاين  وغاز  الكربون  أوكسيد  ثاين  غاز  من  كل 

التعاون  منظمة  يف  األعضاء  غري  الدول  يف  الكربيت 
والتنمية االقتصادية؛ وأكدت دراسة (Dinda, 2008) عىل 
النامية.  الدول  بيئة  عىل  العوملة  ملؤرشات  السلبي  التأثري 
وكذلك دراسة (Merican et al., 2007) التي أكدت عىل 
التأثري السلبي لالستثامر األجنبي املبارش عىل البيئة يف كل 
 (Baek et al., 2008) دراسات  أما  والفلبني،  تايالند  من 
 (Ajid and Adeniyi, 2010)و  (El-Shourbagui, 2009) و 
فقد بينت رسيان فرضية ملجأ التلوث يف كل من الصني 

واهلند، وبعض الدول العربية، ونيجرييا عىل التوايل.
يف حني أكدت دراسة (Aka, 2008) عىل أن زيادة نمو 
االنبعاث   مستو انخفاض  إىل  تؤدي  الدولية  التجارة 
من غاز ثاين أوكسيد الكربون يف دول جنوب الصحراء 
 (Temurshoev, 2006) دراسة  نتائج  وكذلك  اإلفريقية، 
وبينت  اإلنتاج  عوامل  وفرة  فرضية  مع  توافقت  التي 

استفادة الصني من حترير ونمو التجارة الدولية.
تأثري النمو االقتصادي عىل التلوث البيئي:. 1

استجابة  تتبع  خالل  من  العالقة  هذه  ونخترب 
مستو انبعاث غاز ثاين أوكسيد الكربون إىل أي تغري 
اإلمجايل،  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب   مستو يف 
وبعد اجراء هذا االختبار كانت النتائج كام هي مبينة يف 

الشكل رقم (٧) التايل:
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الشكل رقـم (٧). استجابة التلوث البيئي لصدمات الناتج املحيل اإلمجايل يف دول الكوميسا.
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ثاين  متغري  استجابة  فإن   ،(٧) رقم  للشكل  وفقا 
الفرد  نصيب  يف  مفاجئ  تغري  أي  إىل  الكربون  أوكسيد 
إجيابيا  يكون  أن  املتوقع  من  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من 
العالقة  تفسريات  وتعود  التنبؤ،  فرتة  طوال  معنوية  وذا 
أيضا  أكدها  والتي  سابقا،  املبينة  االقتصادية  للنظرية 
دول  بأن  األمر  هذا  ويفرس  للسببية.  جرينجر  اختبار 
البيئي  االنحطاط  مرحلة  يف  متر  زالت  ال  الكوميسا 
متوسط  لتدين  نظرا  كوزنتس“  ”منحنى  مراحل  من 
متوافقة  النتائج  وهذه  هبا،  الفردي  الدخل   مستو
جنوب  دول  عىل   (Aka, 2008) دراسة  نتائج  مع 

 (Baek et al., 2009) الصحراء اإلفريقية، ونتائج دراسة
دراسة نتائج  مع  تتوافق  ومل  النامية،  الدول  عىل 

(Ajid and Adeniyi,2010) بالنسبة لتونس.
٣- تأثري العوملة االقتصادية عىل نصيب الفرد من الناتج 

احلقيقي
 ونخترب هذه العالقة من خالل تتبع استجابة مستو
تغري  أي  إىل  احلقيقي  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب 
مفاجئ يف مستو العوملة االقتصادية، وبعد اجراء هذا 
االختبار كانت النتائج كام هي مبينة يف الشكل رقم (٨) 

التايل:
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الشكل رقـم (٨). استجابة النمو االقتصادي لصدمات العوملة االقتصادية يف دول الكوميسا.

استجابة  أن   ،(٨) رقم  الشكل  يف  املبينة  النتائج  تؤكد 
للعوملة  اإلمجايل  املحيل  الناتج  من  الفرد  نصيب 
فقط.  الثانية  السنة  غاية  إىل  ومعنوية  موجبة  كانت 
دراسة إليه  توصلت  ما  مع  توافقت  النتيجة  وهذه 
عىل  االقتصادية  العوملة  تأثري  حول   (Dreher, 2006)
 النمو االقتصادي يف الدول النامية ذات مستو مستو

النمو الضعيف وحجم االقتصاد الصغري.  
املبارش  التأثري  أن  عىل  التأكيد  يمكن  عليها  وبناء 
بقاطرة  النامية  الدول  حلاق  من  املتوقع  املبارش  وغري 
وفعاليته  باجيابيته  احلكم  يمكن  ال  االقتصادية  العوملة 

خالل  من  تأكد  ما  وهو  السابقة،  النتائج  ظل  يف 
دراسة بينها  من  والتي  املجال  هذا  يف  عديدة  دراسات 

نمو  أن  إىل  النتائج  أشارت  حيث   ،(Dreher, 2006)
ذلك  يفوق  املتقدمة  الدول  يف  الفردي  والدخل  الناتج 
االقتصاديات  وألن  النامية،  الدول  يف  املتواضع  النمو 
ملتطلبات  حتقيقا  وأكثر  العامل  عىل  انفتاحا  أكثر  الغنية 
نتائج  الغنية  الدول  تلك  فستجني  االقتصادية،  العوملة 
رسيعة وعالية يف نمو نصيب الفرد وبالتايل نمو الوعي 
عىل  القدرة  ونمو  النظيفة،  البيئة  مطلب  توفري  برضورة 
عكس  وهذا  كان؛  ثمن  بأي  البيئية  اجلودة  سلعة  اقتناء 
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حالة  إىل  شعوهبا  تصل  أن  يستبعد  التي  النامية  الدول 
الرغبة يف رشاء سلعة اجلودة البيئية، بسبب غياب هذه 

السلعة من قائمة أولويات احلياة عند شعوهبا.

النتائج والتوصيات
العوملة  أثر  طبيعة  حتديد  إىل  الدراسة  هذه  هدفت 
االقتصادية والدخل الفردي احلقيقي عىل نوعية البيئة، 
ومقارنة التأثريات بني العاملني املتقدم والنامي ممثلني يف 
الفرتة  خالل  الكوميسا  ودول  األورويب  االحتاد  دول 
إستخدام  تم  اهلدف  هذا  ولتحقيق   .١٩٨٠-٢٠٠٧
إستخدام  بعد  وذلك  املتجه  الذايت  اإلنحدار  نموذج 
اإلختبارات التشخيصية الالزمة، وبينت النتائج غياب 
العالقة طويلة األجل بني املتغريات من جهة، ومن جهة 

ثانية أوضحت العالقات التالية يف األجل القصري: 
النتائج  بينت  فقد  األورويب  االحتاد  لدول  بالنسبة 
 مستو عىل  االقتصادية  للعوملة  سلبيا  تأثريا  هناك  أن 
تفقد  أن  قبل  األوىل،  اخلمس  للفرتات  البيئية  اجلودة 
 النتائج معنويتها اإلحصائية. وهناك تأثري اجيايب ملستو
جهة  ومن  البيئي،  التلوث  عىل  للفرد  احلقيقي  الدخل 
االقتصادية  للعوملة  ورسيع  إجيايب  تأثري  ظهر   أخر
عىل مستو النشاط االقتصادي ممثال بالدخل الفردي 

احلقيقي.
إجيايب  تأثري  ظهر  فقد  الكوميسا،  لدول  بالنسبة  أما 
احلقيقي  الفردي  والدخل  االقتصادية  العوملة  من  لكل 
متغري  إىل  األكرب  التأثري   ويعز التلوث،   مستو عىل 
االقتصادية  العوملة  تأثري  أما  الفردي.  احلقيقي  الدخل 
عىل مستو الدخل احلقيقي الفردي فكان إجيابيا لفرتة 
باملعنوية  التأثري يتمتع  الزمن، ومل يكن هذا  حمدودة من 

الكافية والقوة الكبرية التي يمكن أن ترفع من مستويات 
املعيشة يف الدول النامية. 

االختبارات  خالصة  أعاله  املبينة  النتائج  كانت 
إىل  يشري  كان  فقد  االقتصادي  مضموهنا  أما  القياسية، 
وفرة  ”فرضية  ورفض  التلوث“،  مالذ  ”فرضية  قبول 
عىل  التحليل  إىل  الكثري  استند  التي  اإلنتاج“  عوامل 
العاملني  بني  التلوث  فاتورة  تقسيم  خيص  فيام  أساسها 
املتقدم والنامي، وتظهر هذه الفرضية من خالل العالقة 
نحو  االقتصادية  العوملة  املبارشة والعكسية من  السببية 
نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون يف 

الدول املتقدمة ممثلة بدول االحتاد األورويب.
العالقات  يف  الضعيفة  باألطراف  يتعلق  فيام  أما 
للمتغريات  بيانات  إىل  الدراسة  استناد  فإن  الدولية، 
ليست  فرتة  وهي  تقريبا،  املاضية  سنة  الثالثني  خالل 
”فرضية  رسيان  وظهور  احلايل  الزمن  عن  جدا  بعيدة 
سنة  ولغاية  النامية  الدول  أن  يعني  التلوث“،  مالذ 
٢٠٠٧، مل تستعد حريتها الكاملة عىل مواردها الطبيعية 
واالقتصادية والباطنية بالرغم من العديد من املحاوالت 

لفرض سيطرهتا عىل حقوق وممتلكات شعوهبا. 
تتخذ  مل  النامية  الدول  أن  إطالقا  هذا  يعني  وال 
النظيفة،  بيئتها  استغالل  حدة  من  للتخفيف  إجراءات 
بل شهد الواقع اتفاقيات بني الدول النامية فيام بينها، أو 
قرارات حملية ختص دولة معينة تويص برضورة التقليل 
بينها  ومن  البيئة،  عىل  واملحافظة  امللوثات  انبعاث  من 
بني  الكوميسا“  كربون  ”صندوق  هو  آنفا  ذكره  تم  ما 
الدول اإلفريقية؛ غري أن املالحظ عىل هذه االتفاقيات 
كانت  لذلك  بعد،  الثامر  جتن  مل  زالت  وال  حديثة  أهنا 
نتائج الدراسة سلبية فيام يتعلق بتأثري العوملة االقتصادية 
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والنامية.  الفقرية  الدول  بيئة  عىل  التحرير  وعمليات 
نتائج  حصدت  التي  املتقدمة  الدول  عكس  عىل  وهذا 
كان  مما  أعىل  وبنسب  املحدد  التاريخ  وفق  اتفاقياهتا 

مقررا، ومثاهلا ”صندوق الكربون العاملي“.
ومن جهة ثانية، فإن هذه الدول النامية ال زالت متر 
انبعاث  نسبة  ترتفع  حيث  البيئي،  االنحطاط  بمرحلة 
احلقيقي.  الفردي  الدخل  يف  زيادة  كل  مع  امللوثات 
كوزنتس  ملنحنى  املتقدم  التحليل  حسب  املؤكد  ومن 
البيئي أن هذه النتيجة تعز إىل ضعف الدخل الفردي 
وبالتايل اقتصاره عىل تلبية احلاجات األكثر رضورة من 
سلعة اجلودة البيئية، وإىل انتقال الدول الفقرية من قطاع 
الزراعة إىل قطاع الصناعة، باإلضافة إىل كون جزء من 
اإلستخراجية  الصناعات  مشاريع  من  يأيت  النمو  هذا 
امللوثة جدا، وبالرغم من كون العديد منها حتت إرشاف 
تساهم  امللوثة  الصناعة  طبيعة  أن  إالّ  أجنبية  رشكات 
تأثري  تدين  يؤكده  ما  وهذا  االنبعاثات،  نمو  يف  كثريا 
العوملة االقتصادية عىل مستو التلوث مقارنة بنصيب 

الفرد من إمجايل الناتج املحيل.
وكذلك تشري النتائج إىل أن هناك تأثريا قويا ومبارشا 
ملستو نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلمجايل احلقيقي 
هناك  أن  يعني  وهذا  البيئي،  التلوث   مستو عىل 
 مستو يف  النمو  عن  ناتج  التلوث  من  عال   مستو
إىل  التحول  إىل  أغلبه  يرجع  قد  والذي  املحيل،  النشاط 
املحلية  الصناعات  أن  يعني  وهذا  الصناعي،  القطاع 
اليد  وفرة  من  بالرغم  األوىل  بالدرجة  ملوثة  تكون 
ما يقرب  يتوفر من  الكوميسا - حيث  العاملة يف دول 
عىل  الدول  هذه  إقدام  ومع  مواطن،  مليون   ٤٠٠ من 
االنفتاح االقتصادي فإن هذا يقودنا إىل القول أن الدول 

 املستو من  تستفيد  ال  الكوميسا  دول  ومثاهلا  النامية 
التقنية  كأدوات  العامل  يف  السائد  املتقدم  التكنولوجي 

اخلرضاء والصديقة للبيئة. 
يف  األعضاء  الدول  عىل  السابقة،  النتائج  عىل  وبناء 
الدولية  املعامالت  تسيري  يف  واملشرتكة  الدولية  السوق 

العمل عىل ما ييل:
أن  إال  عليها  فام  والغنية،  املتقدمة  للدول  بالنسبة   -
العمل  وتعميم  البيئية  االتفاقيات  بتطبيق  تلتزم 
هبا، كاالستمرار يف التطوير التكنولوجي األخرض 
الدول  سواء  العامل  يف  استعامله  قاعدة  وتوسيع 
النامية أو املتقدمة وتفعيل عمل «صندوق الكربون 
من  ينتظر  ثانية  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  العاملي» 
الصناعية واملتقدمة تكنولوجيا، أن تساهم  الدول 
التكنولوجي  القطاع  وحتسني  تطوير  يف  مبارشة 
من  التقليل  خالل  من  وذلك  النامية،  الدول  يف 
الدول  هبا  متر  التي  االقتصادية  الظروف  استغالل 

النامية.
القوانني  تفعيل  فعليها  النامية،  الدول  خيص  فيام  أما   -
البيئية، ومنعها  الدولية  االلتزامات  البيئية وتطبيق 
التنازل  األجنبي، وعدم  أو  املحيل  من االستغالل 
التكنولوجيا  أو  الغذاء  توفري  يف  آمال  مقابل  عنها 
احلديثة، وكذلك عىل حكومات الدول النامية نرش 
الثقافة البيئية حمليا وخصوصا للصناعيني، والتحيل 
بالرصامة يف تطبيق القوانني عىل مواطنيها. وأخريا 
مواصلة العمل نحو التنمية املستدامة وفق الربامج 
األجيال  حقوق  محاية  أجل  من  لذلك،  املقررة 

القادمة يف البيئة النظيفة.
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ABSTRACT.This study aims at examining the impact of economic globalization on environment in both developed countries 

(proxied by the European Union Countries) and the developing countries (Proxied by the COMESA Countries). To achieve 

the goal of this study, the autoregressive (VAR) model has been utilized, with three economic variables (the level of per capita 

emission of carbon dioxide, the level of economic globalization, and the per capita real GDP) over the period from 1980 to 2007.

The discussion of the results and their interpretation emphasized the absence of “the factor endowment hypothesis”, 

and the validity of  “pollution haven hypothesis”, as well as the lack of environmental awareness in poor countries. Based on 

these results, it is important for these poor countries, including COMESA  countries to be very strict on the requirements of 

reducing emission of polluting gases in the international contracts signed by them, and seek to establish bilateral, regional and 

even international agreements, to protect one of the most important natural resources (clean environment), and locally they must 

develop environmental awareness and dissemination of environmental awareness through the  sophistication of technology level 

used in local projects. Also, the developed countries must support and stimulate these projects.
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