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 من خالل،يهدف بحثنا إلى الوقوف على مختلف اآلثار السلبية الناتجة عن التلوث البيئي الصناعي
 في ظل تفاقم املشكالت البيئية واالخطار الناتجة عنها،دراسة أنواعه وكذا التكاليف السلبية الناتجة عنه
 وتوصلنا. وبالتالي نهدف إلى حصر مختلف أسباب التلوث وآثاره العديدة،على املحيط اإلنساني والحيواني
 إال أن معدل التلوث مازال في املستوى الذي يشكل خطرا على،في األخير أنه بالرغم من األساليب الردعية
. مالم تقتنع الدول بجدوى التوجه، كما أن أبعاده عرفت اتجاهات خطيرة،الحياة البشرية
. التكلفة االجتماعية، التكلفة الخاصة، اآلثار الخارجية، التلوث، البيئة:كلمات مفتاحية
Q56 ؛Q53؛Q52 ؛Q51 :JEL تصنيفات
Abstract:
Our research aims to identify the various negative effects of industrial environmental
pollution through To study the types of environmental problems and the resulting negative
costs, in the light of the growing environmental problems and the dangers they pose to the
human and animal environment, and thus aim to account for the various causes and effects
of pollution .Finally, we have found that despite deterrent methods, the rate of pollution is
still at the level that poses a threat to human life, and its dimensions have known dangerous
trends, unless States are convinced of the feasibility of orientation.
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 .1مقدمة
يعد االهتمام بالبيئة والدراسات البيئية من أبرز سمات الحركة العلمية التي برزت أواخر
الستينات من القرن املاض ي ،وما صاحبه من زيادة مطردة في حدة التلوث البيئي بمختلف أشكاله
ومستوياته ،الش يء الذي أصبح يهدد مستقبل األرض نتيجة النشاط الصناعي.
ولهذا فقد أصبحت املشكلة البيئية تأخذ بعدا عامليا من حيث اآلثار املترتبة عليها ،وبالرغم
من الفارق في درجة التقدم العلمي والتكنولوجي بين الدول املتقدمة والنامية ،وبالتالي اختالف
كمية النفايات التي تطرحها الصناعة ،إال أن زيادة الوعي البيئي فيما يخص التعامل مع القضايا
البيئية وملوثاتها ،أخذ بعدا دوليا من خالل انعقاد العديد من القمم واملؤتمرات الدولية وبحضور
عشرات املنظمات والهيئات املهتمة بالبيئة والتنمية املستدامة.
ونظرا للتغيرات والتطورات في حقل اإلدارة واملعرفة عند مختلف مدارس الفكر التنظيمي
املتخصصة في إدارة وترشيد املوارد االقتصادية ،فقد ساعد هذا على دمج الجانب االقتصادي في
إطار البعد البيئي من خالل مفاهيم لإلدارة البيئية ،بمختلف مستوياتها ومميزاتها وكذا أبعادها
ودوافعها.
 .1.1إشكالية البحث:
في ظل تفاقم املشكالت البيئية الناتجة عن النشاط االقتصادي اإلنساني ،الش يء الذي
سبب تدهورا مستمرا في النظام البيئي ،ما دفع إلى التفكير في وضع أدوات اقتصادية للحد من اآلثار
الناتجة عن التلوث .ومن هذا املنطلق يمكن طرح السؤال الرئيس ي التالي :ماهي األدوات
االقتصادية الكفيلة بمعالجة اآلثارالناتجة عن التلوث البيئي؟
 .2.1فرضية البحث:
على ضوء إشكالية البحث املطروحة ،سنحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس ي ،وبالتالي
املساهمة في تحديد العالقة بين املتغير املستقل واملتغير التابع للدراسة ،وبالتالي سنضع الفرضية
العامة التالية :هناك العديد من األدوات االقتصادية التي من شأنها الحد من اآلثار السلبية
للتلوث البيئي.
 .3.1أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في كونه يعالج أحد أهم القضايا املطروحة أمام املؤسسات الصناعية،
بحيث يتيح ملسيري املؤسسات معرفة مختلف اآلثار املترتبة على انخراطها في التوجه البيئي ،كون
هاجس املؤسسات هو مقدار العائد االقتصادي املحقق ،دون التفكير في كيفية الحد أو التخلص
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من التلوث الناتج عن أنشطتهم ،لذا ابتكرت الدول أدوات اقتصادية من شأنها حث وتشجيع
أصحاب املؤسسات على معالجة مختلف األثار السلبية ألنشطتهم الصناعية.
 .4.1منهجية البحث:
اعتمد الباحث في دراسته على املنهج الوصفي وذلك باعتباره املنهج املناسب واملالئم ملوضوع
البحث ،بحيث يقوم على وصف الظاهرة ،ثم يحلل مختلف أبعادها وجوانبها ،بتفسيرها ،تحليلها
وتركيبها ليتم في األخير الوصول إلى مجموعة من النتائج.
 .2الدراسات البيئية
ظل تأثير اإلنسان على البيئة محدودا خالل السنوات التي سبقت الثورة الصناعية ،وبقيت
مخلفات نشاطه ممكنة االستيعاب من خالل دورة الطبيعة واألنظمة البيئية .لكن مع تزايد نشاطه
الصناعي ،خلق هذا األمر مشاكل بيئية وازداد معدل تلوث الهواء واملاء والتربة ،ما حذا
باالقتصاديين وعلماء البيئة إلى حصر أبعاد التلوث من خالل العمل على دمج الجوانب البيئية
ضمن األبعاد االقتصادية ،مع مراعاة جانبي التكلفة املالية والتشريعات البيئية.
 .1.2مفهوم البيئة:
يعد علم البيئة من العلوم الحديثة نسبيا ،فقد أخذ في التطور خصوصا بعد القرن
العشرين آخذا مكانة بين بقية العلوم (السعدي ،2006،ص ،)17وفي هذا اإلطار سنقدم تعاريف
للبيئة آخذين في ذلك مختلف املرتكزات االيكولوجية أو االقتصادية أو التشريعية التي اعتمد عليها
كل اتجاه ،مع سرد ملختلف عناصرها .وفي هذا اإلطار وردت العديد من التعاريف التي تخص مفهوم
البيئة سواء ضمن اإلطار اللغوي أو االصطالحي ونوردها كالتالي:
البيئة لغة :هي كلمة مشتقة من الفعل الثالثي بوأ ،ونقول تبوأ املكان أي نزله وأقام به
والبيئة هي املنزل (املقدادي ،2006،ص)7
•

البيئة اصطالحا :عرفت البيئة اصطالحا على أنها:
منظومة تضم كل العناصر الطبيعية والحياتية التي توجد حول الكرة األرضية وعلى
سطحها وفي باطنها ،والهواء ومكوناته الغازية املختلفة ،والطاقة ومصادرها ،مياه األمطار
واألنهار والبحار واملحيطات ،سطح التربة وما يعيش عليها وبداخلها ،من نبات ،حيوان
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وإنسان بثقافاته املختلفة وعالقاته االجتماعية وأهمية التفاعل بين الثقافات والعالقات.
(حامد ،2006،ص)4
• كما عرفها جوناثان تورك على أنها األرض التي نعيش عليها ،فهي تتضمن كل الجوانب
الفيزيائية لألرض مثل :الهواء واملعادن األرضية والصخور واملياه وكل الكائنات الحية
كالحيوانات والنباتات.
•
كما عرفها املشرع الجزائري:
تتكون البيئة من املوارد الطبيعية الحيوية والالحيوية كالهواء والجو واملاء واألرض وباطن
األرض والنبات والحيوان ،بما في ذلك التراث الوراثي ،وأشكال التفاعل بين هذه املوارد وكذا األماكن
واملناظر واملعالم الطبيعية (الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،قانون.)03-10
أما HILLARYفقد استخدم عام  1859مصطلح  ETHOLOGYلإلشارة إلى دراسة العالقات بين الكائن
الحي والبيئة غير أنه لم يلق قبوال واسعا .بعد ذلك استخدم Reiterعام  1865مصطلحEcology
واملستمد من الكلمتين اليونانيتين:
 :OIKOS وتعني البيت أو املنزل؛
 :LOGOS أي دراسة أو علم.
ثم أعقبه األملاني  Ernest Heackelعام  1866والذي عرف البيئة بأنها العلم الذي يشمل
دراسة العالقات املتبادلة بين الكائنات ومحيطها الخارجي ،والذي يعني مجموع القوى والتأثيرات
الخارجية كدرجة الحرارة مثال (السعدي ،2006،ص.)17
 .2.2موارد البيئة والنظام البيئي:
تتعدد املوارد البيئية بحسب ديمومتها وتجددها فمنها الدائمة ،املتجددة وغير املتجددة كل
هذا في إطار نظام بيئي والذي يشمل جميع الكائنات.
 .1.2.2موارد البيئة:
يمكن أن نقسم موارد البيئة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي:
• موارد البيئة الدائمة  :Permanent Resourcesوتشمل مكونات املحيط الحيوي ذات الكمية
الثابتة وهي الهواء واملاء والطاقة الشمسية (مخلف ،2007،ص )42فالهواء أثمن املوارد
البيئية رغم توفره بشكل دائم ،والذي يمثل الغالف الجوي املحيط باألرض ويسمي بالغالف
الغازي  Atmosphereالذي يتكون من غازات أساسية لديمومة الحياة .فاملاء فهو يغطي أكثر
من %70من الكرة األرضية ،وتقدر كميته بـ  1‚45مليار كيلومتر مكعب كما تشكل
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املحيطات والبحار الخزان الرئيس ي له ،أما املياه العذبة منه فتبلغ نسبتها  %2.8فقط من
مجمل املياه و %75منها متجمدة ،وعليه فإن املياه العذبة السائلة املتاحة لإلنسان فقط
مقدرةبـ % 0.8من املياه املوجودة في األرض (الحلفي ،2008،ص .)18أما الطاقة الشمسية،
فقد وجد العلماء أن  %35من الطاقة الشمسية تعود إلى الفضاء نتيجة انعكاسها على
السحب والغبار الجوي ،وهي ضرورية الستمرارية الحياة ألنها تعمل على مد املحيط الجوي
بالحرارة ،عالوة على تبخير املاء ونقل الهواء وتكوين األمطار.
• موارد البيئة املتجددة  :Renewable resourcesهي املوارد الطبيعية التي تمتلك خاصية
التجديد ذاتيا ،ويمكن إثرائها وإعادة إنتاجها ،وتشمل الكائنات الحية كاألسماك واألشجار
وكذا التربة واملياه ،لكن النشاط اإلنساني املتزايد يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على استمرارية
وتجدد هذه املوارد.
• موارد البيئة غير املتجددة Non Renewable resources :هي املوارد التي ال تجدد خالل حياة
اإلنسان ،أي تلك التي يستغرق تجددها ماليين السنين كما تؤخذ عادة من باطن األرض،
كالفحم والبترول والخامات املعدنية ،فتشير الدراسات إلى أن الزيادة في االستغالل تبلغ % 3
سنويا.
 .2.2.2النـظام البيئي:
يعرف اإليكولوجيون النظام البيئي على أنه عبارة عن أي وحدة تنظيمية في مكان ما ،يشمل
املكونات الحية وغير الحية ،حيث تكون بصورة متفاعلة فيما بينها مما يؤدي إلى تبادل للعناصر
واملركبات بين األجزاء الحية وغير الحية في النظام البيئي ،كما يتميز بالتكامل الوظيفي والتركيبي
للمكونات البيئية حيث أصبح أكثرها استخداما وقبوال (السعدي ،2006،ص.)28
• وعرف على أنه النظام الذي يتعامل مع املجتمعات الطبيعية والتي تتكون من جميع النباتات
والحيوانات والتي تعيش فيها وعليها ،وهذه األنظمة البيئية في الواقع وحدات متفاعلة من
العضويات التي تعيش مع النباتات املحيطة بها( .العطيات ،2007،ص.)32
• كما عرفه املشرع الجزائري على أنه مجموعة ديناميكية مشكلة من أصناف النباتات
والحيوانات وأعضاء متميزة وبيئتها غير الحية ،والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظيفية.
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استخدم مصطلح النظام البيئي  Ecosystemألول مرة عام  1935من قبل البريطاني Tinsley

كما وجدت آثار للعالم كارل موبياس عام  1877كما أورد العالم األمريكي  forbsعام 1887
املصطلح في مقالته عن" البحيرة ".
ويمكن تقسيم النظام البيئي على هذا األساس إلى ما يلي:
• العـالقة التفاعلية :والتي تكون بين الكائنات الحية وغير الحية في بيئة ما ،ولدراسة مجتمع
ما يهتم عالم البيئي بالعالقات بين النباتات والحيوانات وبعالقتهما معا مع النبات والتربة
واملناخ.
التـوزيع البيئي (الحيواني والنباتي)  :هي الحيوانات التي توصف بحسب طريقة تناولها
•
غذائها كالحيوانات العاشبة والحيوانات اآلكلة للحوم(العطيات،2007،ص.)34
كما يشير كل من  SUSANو PETER CLEVERTإلى أن البشرية تواجه حاليا مشكلتين حادتين :تتمثل
األولى في أن كثيرا من املوارد التي نعتبر وجودها اآلن من املسلمات معرضة للنفاد في املستقبل
القريب ،أما الثانية فتتعلق بالتلوث املتزايد الذي تعاني منه بيئتنا في الوقت الحاضر والناتج عن
الكم الكبير من الفضالت الضارة التي ننتجها (الغامدي.) www.ao-academy.org،
 .3التلوث البيئي وأنواعه
ي عتبر التلوث البيئي من املشاكل الرئيسية التي تواجه العالم ،على الرغم من إحساس
االقتصاديين بخطورة املشكلة منذ وقت طويل حينما تناول "بيجو" عام  1932مشكلة التلوث
البيئي (ناصف ،2007،ص ،)291إال أنها لم تأخذ مأخذ الجد سوى بداية الستينيات من القرن
املاض ي حينما أضحت مشكلة تهدد مستقبل البشرية.
 .1.3مفهوم التلوث البيئي:
التلوث لغة ،هو التلطيخ والخلط ،إذ يقال لوث ثيابه بالطين بمعنى لطخها ،وهي من الفعل
لوث يعني لوث الش يء أي دنسه،
ويستخدم مصطلح  POLLUTIONفي اللغتين الفرنسية واالنجليزية ويراد به االسم من التلوث أو
حدوث التلوث (مخلف ،2007،ص.)48
أما اصطالحا ،فقد قدمت العديد من التعاريف ومن جملة ما قدم نذكر ما يلي:
• حسب الهيئة املعنية بالتلوث التابعة للجنة االستشارية لرئيس الواليات املتحدة :هو التغيير
غير املستحب في محيطنا كليا ،وعلى أوسع نطاق فهو ناتج عرض ي عن الفعاليات اإلنسانية،
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من خالل التأثير املباشر أو غير املباشر للتغيرات الطارئة في نماذجها ومستويات اإلشعاع
والقوام الكيميائي والفيزيائي ووفرة الكائنات الحية (العزاوي والنقار ،2008،ص.)101
• كما عرف على أنه إحداث تغيير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعل اإلنسان
وأنشطته اليومية ،مما يؤدي إلى ظهور بعض املوارد التي ال تتالءم مع املكان الذي يعيش
فيه الكائن الحي ويؤدي إلى اختالله (خلف ،2009،ص.)04
• وعرف أيضا على أنه عملية تراكم لبعض العناصر واملركبات في البيئة بشكل يؤدي إلى
األضرار بهذه البيئة والعناصر الحية املختلفة املرتبطة بها مثل اإلنسان والحيوان والنبات
(عبد ربه وآخرون ،2006،ص.)55
• أما املشرع الجزائري فعرفه على أنه كل تغير مباشر أوغير مباشر للبيئة ،يتسبب فيه كل
فعل يحدث أوقد يحدث وضعية مضرة بصحة وسالمة اإلنسان ،والنبات والحيوان والهواء
والجو واملاء واألرض واملمتلكات الجماعية والفردية.
• كما عرفه املشرع املصري على أنه كل تغيير في خواص البيئة ،مما قد يؤدي بطريق مباشر أو
غير مباشر ،إلى األضرار بالكائنات الحية أو املنشآت أوقد يؤثر على ممارسة اإلنسان لحياته.
ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن التلوث البيئي يعد أهم مشكلة تواجهنا في الوقت
الحاضر ،ويعتبر مصدرا خطيرا يهدد حاضرنا ومستقبلنا ومستقبل العالم كله ،وإن اختلفت
مستوياته فيقول "باري كومونر"في كتابه "الدوامة"... :أنقذوا النسان من املوت املؤكد ساهموا
في مكافحة التلوث ،حيث يفضل بيئة قبائل البوشمن في إفريقيا الوسطى الجافة على البيئة
األمريكية املرهقة(" ...تورنجي ،2008،ص.)16
كما تتحدد مصادر التلوث بالنظر إلى معيارين أساسين هما:
• قدرتها على الحركة :فمدى ثبات أو حركة مصدر التلوث يؤثر على تحديد التلوث وتأثيره؛
• القدرة على تحديده :إذ تلعب القدرة على تحديد مصادر التلوث دورا هاما في تفهم األضرار
البيئية وإيجاد أسلوب التعامل مع التلوث والتحكم فيه (عبد ربه وآخرون ،2006،ص.)55

120

دهيمي جابر

" األدوات االقتصادية للتحكم في آثارالتلوث البيئي "

 .2.3أنواع التلوث البيئي:
للتلوث أنواع عديدة مصنفة وفق معايير محددة إما بحسب درجة تأثيره أو بحسب الوسط
الذي يتواجد فيه أو بحسب طبيعته أو مصدره وهي كالتالي:
 .1.2.3بحسب درجة تأثيره:
ينظر للتلوث وفق ثالث مستويات أساسية بحسب درجة تأثيره وهي:
أ -التلوث غير الخطير :وهو التلوث الذي يستطيع اإلنسان أن يتعايش معه دون أن يتعرض
للضرر أو املخاطر ،كما أنه ال يخل بالتوازن البيئي والحركة التوافقية بين عناصر هذا
التوازن.
ب -التلوث الخطير :هو التلوث الذي تظهر له آثار سلبية تؤثر على اإلنسان والبيئة التي يعيش
فيها ويرتبط بالنشاط الصناعي بكافة أشكالها وخطورته تكمن في ضرورة اتخاذ اإلجراءات
الوقائية السريعة التي تحمي اإلنسان من التلوث.
ج -التلوث املدمر :وهو التلوث الذي يحدث فيه انهيار للبيئة واإلنسان معا ويقض ي على كافة
أشكال التوازن البيئي وهو متصل بالتطور التكنولوجي (خلف ،2009،ص ، )09كما أن هذه
الحوادث البيئية تخلف تكاليف مالية كبيرة وبهذا تؤثر على صورة املؤسسة ،فسنوات
السبعينيات والثمانينيات شهدت كوارث عظيمة منها 1984 ،1984 BALE ،1977 SEVESO
 ،BHOPALكل هذا دون نسيان كارثة تشرنوبيل بأوكرانيا عام  1986و كذا 1988 PROTEX
( .)Salamitou,2004,p.9لإلشارة فقد كلفت كارثة  BHOPALأزيد من  10مليار أورو ،و 60 BALE
مليون أورو وكلها أعباء تتحملها الدولة واملؤسسة معا.
 .2.2.3بحسب الوسط الذي فيها:
أ -التلوث الهوائي :املقصود به هو أي تغيير في تركيز واحد أو أكثر من املكونات الطبيعية
الغازية للهواء ،أو ظهور غازات وأبخرة أو جسيمات عالقة أو غير ذلك هو حالة من حاالت
التلوث الهوائي.
فعرفه اتحاد األطباء األمريكي بأنه الزيادة في تراكيز املواد الغريبة عن التكوين األساس ي
للهواء ،التي تؤثر على الناحية الصحية للفرد وتؤدي إلى أضرار بممتلكاته (العزاوي والنقار،2008،
ص.)103
وقد شهدت مناطق عديدة في العالم أحداثا كارثية بسبب حدوث الضباب الدخاني ،ففي
عام  1873أدى حدوث الظاهرة فوق مدينة لندن إلى وفاة  700شخص وتكررت الظاهرة عام1911
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وحصدت  1150حالة وفاة(شرف،2008،ص ، )44كما حدثت أيضا ببلجيكا عندما تراكم الضباب
الدخاني بمنطقة وادي امليز وأدى إلى وفاة  63شخص ،كما تكررت الظاهرة بمدينة دونورا بوالية
بنسلفانيا بالواليات املتحدة عام  1948حيث أدى إلى وفاة  20شخصا وإصابة  1000شخص
بأمراض عديدة( ،الحسن ،2006 ،ص.)130وتأخذ امللوثات الهوائية األشكال الثالثة غازية ،صلبة
وسائلة  ،أما الضباب األرض ي فقد يسبب األمراض الصدرية ووقوع حوادث الطرقات(مجلة البيئة
واملجتمع ،2008 ،ص.)14
ب -التلوث املائي :تلوث املاء هو كل تغيير في الصفات الطبيعية للماء ،يجعله مصدرا حقيقيا أو
محتمال للمضايقة أو لألضرار باالستعماالت املشروعة للمياه ،وذلك عن طريق إضافة مواد
غريبة تسبب عكارة املاء أو تكسبه رائحة أولونا أو طعما ،وينشأ التلوث املائي عموما ،نتيجة
طرح كميات هائلة من فضالت التجمعات الحضرية ونفايات املصانع ومحطات توليد
الطاقة (مخلف ،2007،ص.)65
كما ينجم عن استخدام املياه في العمليات الصناعية مليارات األمتار املكعبة يوميا من مياه
النفايات الصناعية ،ففي عام  1989ساهمت مياه النفايات الصناعية الواردة من بلدان منظمة
التعاون والتنمية االقتصادية  OCDEبنسبة  %60من جملة الطلب الحيوي لألوكسجين ،و %90من
جملة املواد السامة (عوض ،1996،ص.)38
ج -تلوث التربة :جاء في تقرير األمم املتحدة حول بيئة الحياة عام 1971إن التربة مصدر طبيعي
محدود وغير قابل لالستبدال ،وفي حالة اإلهمال يصبح هذا املصدر في كثير من أنحاء
العالم حدودا فاصلة أمام أي تقدم الحق للمجتمع البشري وما أن تتوقف الحياة أو تنعدم،
ينعدم الوجود البيولوجي مع حلول عواقب وخيمة .ومن خالل ممارسة اإلنسان لنشاطاته
تتعرض التربة إلى العديد من الفضالت منها الغازية املتحررة في الجو ،والسائلة التي تصرف
في املياه والصلبة التي تترك على التربة (العزاوي والنقار، 2008،ص.)105
 .3.2.3حسب طبيعة التلوث:
ينقسم التلوث حسب طبيعته إلى ثالثة أقسام البيولوجي ،الفيزيائي والكيمائي وهي:
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أ -التلوث البيولوجي :وهو أقدم صور التلوث التي عرفها اإلنسان ،وينشأ بسبب وجود مواد
عضوية أو كائنات حية مرئية أو مجهرية نباتية أو حيوانية في الوسط البيئي كاملاء أو الهواء
أو التربة كالبكتيريا والفطريات .كما ينجم التلوث البيولوجي عن املخلفات املدنية الناتجة
عن األنشطة الصناعية أو الزراعية أو املنزلية أو بسبب النفايات الناتجة عن الصناعات
التي تعالج مواد عضوية أو ما شابهها.
ب -التلوث الكيمائي :استخدم اإلنسان املركبات الكيماوية واستفاد من تفاعالتها منذ آالف
ً
انفجارا في مجال الكيمياء العضوية
السنين ،وباستمرار األبحاث العلمية شهد القرن املاض ي
وغير العضوية ،ويقال أنه تم تركيب حوالي 10ماليين مركب كيماوي ،فانطلقت هذه املواد
إما بطريقة مباشرة نتيجة االستخدامات البشرية للمبيدات واملنظفات واملذيبات واألسمدة
وما إلى ذلك ،أو بطريقة غير مباشرة كنفايات منتجات األنشطة البشرية كالتعدين والترميد
واحتراق الوقود والعمليات الصناعية (العزاوي والنقار ،2008،ص.)107
ج -التلوث الشعاعي :يتمثل في تسرب مواد مشعة إلى أحد مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة،
ويعد أخطر أنواع التلوث ،ألنه ال يرى وال يشم وال يحس ،يحدث من مصادر طبيعية
كاألشعة الصادرة من الفضاء الخارجي والغازات املشعة املتصاعدة من القشرة األرضية،
ومن مصادر صناعية كمحطات توليد الطاقة النووية واملفاعالت النووية (مخلف،2007،
ص )56وتعد كارثة تسرب اإلشعاع النووي بمفاعل تشرنوبيل بأوكرانيا عام  1986خير دليل
على ذلك وما خلفه من كوارث بيئية ،وبالتالي يؤكد الخبراء على أنه يلزمها خمسون سنة كي
يعاد االتزان البيئي للمنطقة.
 .4.2.3حسب مصدر التلوث:
أ -التلــوث الصــناعي :يع ــرف علــى أنــه الت ــأثير العكس ـ ي عل ــى نوعيــة البيئــة وال ــذي تســببه عملي ــات
اإلنتــاا الص ــناعي ومؤسس ــات املعالج ــة الص ــناعية ،فبــالرغم م ــن أن النم ــو والتط ــور الص ــناعي
يــؤدي إلــى فوائــد عديــدة ولكــن غالبــا مــا يــؤدي إلــى أضـرار بيئيــة منهــا اســتنزاف للمــواد الطبيعيــة
(العـ ـزاوي والنقـ ــار ،2008 ،ص )109فالصـ ــناعة تولـ ــد مجموعـ ــة مـ ــن املـ ــواد امللوثـ ــة وتتوقـ ــف
نوعي ــة وكمي ــة تل ــك امل ــواد عل ــى تقني ــة األس ــاليب املس ــتخدمة ونوعي ــة امل ــواد األولي ــة فم ــثال ف ــي
هولنـ ــدا ،وفـ ــي قنـ ــاة لـ ــوف فـ ــي أمريكـ ــا وفـ ــاك بـ ــاملجر تـ ــم اكتشـ ــاف مواقـ ـ ع خطيـ ــرة للـ ــتخلص مـ ــن
النفايات(مستقبلنا املشترك،1989،ص. )266
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ب -التل ــوث العراع ــي :س ــاهمت الزراعـ ة ف ــي التل ــوث م ــن خ ــالل حاجته ــا للمي ــاه واملبي ــدات واألس ــمدة
الكيماوي ــة ،إذ أن االس ــتعمال املفـ ــرط للمبي ــدات بأنواعهـ ــا س ــبب مش ــكلة للبيئـ ــة ،خاص ــة مـ ــع
تسرب مياه الري إلى باطن األرض مع ما تحمله من مواد ضارة ،مما يســبب اخــتالل فــي التــوازن
الطبيع ــي .غي ــر أن ــه حالي ــا ب ــدأ املزارع ــون يتجه ــون إل ــى االس ــتخدام االنتق ــائي لألس ــمدة ،واختي ــار
األساليب البيولوجية.
ج -التلوث الطبيعي :وينتج أساسا من الظواهر الطبيعية كالزالزل والبراكين التي تقذف الحمم
ودخانها املشبع بالغازات السامة ،كما أنه من نتاا الطبيعة وال يستطيع اإلنسان سوى
التنبؤ به.
 .4الدراسة االقتصادية للتلوث واآلثارالناجمة عنه
إذا كان ــت املؤسس ــة االقتص ــادية ه ــي املتس ــبب ف ــي تل ــوث البيئ ــة بم ــا تطرح ــه م ــن نفاي ــات س ــائلة
وغازيــة وصــلبة ،وبهــذا تــؤثر علــى الفــرد واملجتمــع ،فقــد ظهــرت دراســات تحــدد مقــدار تكــاليف التلــوث
على املؤسسة واملجتمع ،وفي املقابل قدمت الحكومات العديــد مــن اإلجـراءات والقــوانين املحفــزة منهــا
والرادعة للحد من هذه املشكلة.
 .1.4الدراسة االقتصادية للتلوث:
ينظ ــر للتل ــوث م ــن املنظ ــور االقتص ــادي م ــن جان ــب التكلف ــة الخاص ــة الت ــي تتحمله ــا املؤسس ــة
امللوثة والتكلفة االجتماعية التي يتحملها املجتمع ،وكذا اآلثار الخارجية املتعلقة بالتلوث.
 .1.1.4التكلفة الخاصة والتكلفة االجتماعية:
رغم أن نظرية التكاليف االقتصادية درست تغيرات التكاليف بالنســبة لمجــم اإلنتــاا إال أنهــا
أهملت جانبين مهمين هما أثر املدة الطويلة وجانب التكلفة الخاصة واالجتماعية.
فــإذا كانــت التكلفــة الخاصــة هــي التكلفــة التــي يتحملهــا مســتهلك أو منــتج ســلعة معينــة أو مــورد
إنتـ ــاجي معـ ــين فـ ــإن التكلفـ ــة االجتماعيـ ــة هـ ــي التكلفـ ــة التـ ــي يتحملهـ ــا املجتمـ ــع نتيجـ ــة أحـ ــد األنشـ ــطة
اإلنتاجية في حين ال يأخذها املنتج الخاص في االعتبار ،بل يتحمــل فقــط التكلفــة الخاصــة فــي عمليتــه
اإلنتاجية (ناصف  ،2007،ص.)299
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ويظه ــر االخ ــتالف ب ــين التك ــاليف الخاص ــة االجتماعي ــة بوض ــوح عن ــدما تس ــتخدم املؤسس ــات
اإلنتاجي ــة أو تل ــوث م ــوارد ال تعتبره ــا ن ــادرة م ــن وجه ــة نظره ــا ،فعن ــدما تق ــوم ب ــالتخلص م ــن مخلفاته ــا
الصـ ــناعية فـ ــي أحـ ــد املجـ ــاري املائيـ ــة فإنهـ ــا تعتبـ ــر ذلـ ــك وسـ ــيلة مجانيـ ــة للـ ــتخلص مـ ــن النفايـ ــات ،أمـ ــا
الوسيلة الثانية البديلة وهي أن تتخلص من تلك النفايات عن طريق ضخها فــي بــاطن األرض وعزلهــا.
لك ــن الوس ــيلة الثاني ــة ستض ــطرها إل ــى تحم ــل أعب ــاء مالي ــة لل ــتخلص م ــن النفاي ــات لك ــن بم ــا أن ه ــذه
املؤسسة تهدف إلى التقليل من تكاليفها إلى أقل حد ممكن ،فإنها ستقوم باختيــار الوســيلة األولــى أي
املجاني ــة والت ــي تمث ــل س ــلعة ن ــادرة بالنس ــبة للمجتم ــع وه ــذا األخي ــر يح ــاول أن يتحا ـ ـ ى أو يقل ــل م ــن
التل ـ ـ ـ ــوث وال ـ ـ ـ ــذي ال ي ـ ـ ـ ــتم إال عل ـ ـ ـ ــى حس ـ ـ ـ ــاب كمي ـ ـ ـ ــات أق ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــن الس ـ ـ ـ ــلع األخرى(املعه ـ ـ ـ ــد العرب ـ ـ ـ ــي
للتخط ــيط )www.arab-api.org،وه ــو م ــا يس ــمى بتكلف ــة الفرص ــة البديل ــة ،والت ــي تمث ــل م ــن وجه ــة نظ ــر
املجتمع مقياسا لقيمة أفضل استخدام بديل للموارد املتاحة مثلما يقدرها املجتمع.
 .2.1.4اآلثارالخارجية املتعلقة بالتلوث:
تطـ رأ اآلث ــار الخارجي ــة  EXTERNALITEعن ــدما تك ــون رفاهي ــة الع ــون (س ــواء حاج ــات املس ــتهلك أو
عوائد املؤسسة) مرتبطين بنشاطات عون آخر .وتنقسم اآلثار الخارجية إلى قسمين:
أ .اآلثارالخارجية السلبية:
وتنشأ هذه اآلثار عندما تؤدي هذه األنشطة التــي تقــوم بهــا املؤسســة إلــى آثــار تــؤدي إلــى تــدهور
العنصــر البيئــي ،ومث ــال ذلــك م ــا تطرحــه املص ــانع مــن غ ــازات تــؤثر عل ــى طبقــات الغ ــالف الجــوي وك ــذا
النفايات امللوثة ،وهذا ما يظهر من خالل الشكل املوالي:
الشكل  :01توازن املنشأة في حالة اآلثارالخارجية السلبية

املصدر :تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية ،املعهد العربي للتخطيط ،من املوقع
اإللكتروني  www.arab-api.orgتاريخ اإلطالع .2019/06/14
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م ــن خ ــالل الش ــكل نالح ــت أن املؤسس ــة ته ــدف إل ــى تعظ ــيم منفعته ــا عن ــد املس ــتوى  OQ3حي ــث
 ،CMP=Pوكما هو واضح فإن منحنى التكلفة الحديثة االجتماعية  CMSيقع بالكامل أعلى مــن منحنــى
التكلف ــة الحدي ــة الخاص ــة  CMPعن ــد أي مس ــتوى م ــن مس ــتويات اإلنت ــاا ،أم ــا املس ــافة الرئيس ــية ب ــين
منحنى التكلفة الحدية الخاصــة ومنحنــى التكلفــة الحديــة االجتماعيــة يعبــر عــن التكلفــة الخارجيــة أي
مقدار الخسارة في صافي دخل الفالح نتيجة لكل وحدة منتجة من النسيج.
ب .اآلثارالخارجية اليجابية:
وتنشأ عندما يستفيد األفراد أو املؤسسات من منافع نتيجة للنشاط اإلنتاجي وبالتالي فنحن
نتحدث عن االقتصاد الخارجي أي عندما تقوم مؤسسة ما بالتدخل بواسطة نشاطها اإلنتاجي،
مثال من خالل إنشاء حدائق ومنتزهات (  . )Beaumais et assouline,2001,p25ونوضح ذلك من
خالل الشكل التالي:
الشكل  : 02توازن املنشأة في حالة اآلثارالخارجية اليجابية

املصدر :تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية ،املعهد العربي للتخطيط ،من املوقع
اإللكتروني  www.arab-api.orgتاريخ اإلطالع .2019/06/14
من خالل هذا الشكل يتضــح لنــا أنــه فــي حــال إهمــال اآلثــار الخارجيــة اإليجابيــة يتحقــق جــم
اإلنتــاا التــوازني مــن وجهــة نظــر املؤسسـ ة عنــد الكميــة  OQ1حيــث  CMP=P3وهــذه الكميــة أقــل بكثيــر
مــن الكميــة التوازنيــة حســب وجهــة نظــر املجتمــع ،فبالنســبة للمجتمــع يتحقــق جــم اإلنتــاا التــوازني
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عندما يتساوى السعر مع التكلفة الحدية االجتماعية فيصــبح جــم اإلنتــاا األمثــل عنــد  OQ2وبهــذا
فيكون السوق قد أدى إلى النقص الشديد في إنتاا السلعة التي ترتبت عليها آثار خارجية إيجابية.
 .2.4الحجم األمثل للتلوث:
إن محاولـ ــة منـ ــع علـ ــى التلـ ــوث أو تجنـ ــب أضـ ـراره تفـ ــرض إتبـ ــاع وسـ ــائل معينـ ــة للـ ــتخلص مـ ــن
مخلفــات النشــاط اإلنســاني ،وهــذه بالضــرورة تقتضـ ي رفــع التكــاليف ومــن هنــا ظهــرت ضــرورة مقارنــة
تكــاليف منــع التلــوث باملنــافع املتوقعــة نتيجــة لهــذا املنــع .إذن النقطــة املهمــة هنــا هــي أن الخيــار األمثــل
ينــتج مــن خــالل املقارنــة بــين التكــاليف واملنــافع االجتماعيــة ولــيس فقــط الخاصــة ( Beaumaris et
.)assouline,2001,p30
الشكل  : 03تحديد الحجم األمثل للتلوث

املصدر( :عصام خوري ،عبير ناعسة ،ص)69
من الشكل السابق نالحت ما يلي:
• تزاي ــد تكلف ــة الح ــد م ــن التل ــوث م ــع زي ــادة الح ــد م ــن التل ــوث حي ــث يتحم ــل أص ــحاب األنش ــطة
اإلنتاجية التكلفة اإلضافية؛
يتحدد المجم األمثل للتلوث عند نقطة تقاطع تكلفة التلوث مع تكلفة الحد من التلوث عند
•
النقطة ( ، )Xحيث تتساوى تكلفة التلوث مع تكلفة الحــد مــن التلــوث ومــع بــذل مجهــود إضــافي
للح ـ ــد م ـ ــن التل ـ ــوث بع ـ ــد النقط ـ ــة ) (Xي ـ ــؤدي إل ـ ــى ارتف ـ ــاع تكلف ـ ــة الح ـ ــد م ـ ــن التل ـ ــوث ع ـ ــن تكلف ـ ــة
التلوث(ناصف ،2007،ص.)334
 .5األدوات االقتصادية للتحكم في التلوث
تلجــأ الــدول والحكومــات الحــد مــن اآلثــار الســلبية للتلــوث إلــى وضــع سياســات واتخــاذ إجـراءات
مختلفة ومن أهم هذه األدوات نذكر:
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 .1.5الضرائب البيئية:
وتســمى ضــريبة بيغوفيــان  PIGOUVIENNEنســبة إلــى آرثــر سـ ي بيغــو ،االقتصــادي بجامعــة ـكـامبرا
ال ــذي اقتـ ـ رح فـ ــي كتاب ــه يي اقتص ــاديات الرفـ ــاهيي س ــنة  1920ف ــرض ضـ ــريبة كوس ــيلة مناس ــبة لتحقيـ ــق
املســاواة بــين التكــاليف الخاصــة والتكــاليف االجتماعيــة ،وللتــذكير فإنــه ال يوجــد هنــاك رســم حقيقــي
يمك ــن أن يقت ــرب م ــن الناحي ــة النظري ــة للض ــريبة ،وب ــدال م ــن الح ــد املث ــالي للتل ــوث والض ـرائب املثالي ــة
ف ــاآلراء تتج ــه نح ــو املع ــدالت املقبول ــة م ــن التل ــوث (روم ــانو ،2003،ص .)129كم ــا تواج ــه الحكوم ــات
مشاكل عند فرضها للضريبة على املؤسسات امللوثة منها:
• ص ــعوبة التوص ــل إل ــى املس ــتوى املناس ــب للض ــريبة الواج ــب فرض ــها عل ــى املؤسس ــة امللوث ــة م ــن
خالل صعوبة تقدير التكاليف الخارجية لألنشطة اإلنتاجية للمؤسسة؛
• صعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب الحكومية إذ يتسم عمل السلطات بالبيروقراطية.
وعند فرض الضريبة على املؤسسات امللوثة يتوجب:
• اتس ــام ه ــذه الض ــريبة باملرون ــة وفق ــا لن ــوع النفاي ــات ،املنطق ــة الجغرافي ــة امللوث ــة وم ــدى ارتف ــاع
التكلفة االجتماعية للنشاط اإلنتاجي للمؤسسة؛
• اس ــتخدام ج ــزء كبي ــر م ــن إي ـرادات الض ـرائب املفروض ــة ف ــي ت ــدعيم بح ــوث تكنولوجي ــا معالج ــة
النفايات وتطبيق أكثر كفاءة للتقليل منها.
 .2.5العانات الحكومية:
وتشــمل جميــع أنــواع املســاعدة املاديــة للملــوثين أو مســتخدمي املــوارد الطبيعيــة مثــل املــنح،
القــروض امليســرة ،اإلجــازات والتخفيفــات واإلعفــاءات الضــريبية ،أمــا إذا اســتمرت املؤسســة فــي إلقــاء
النفايــات دون معالج ــة ف ــإن اإلعان ــة الحكوميــة تس ــحب منه ــا وعلي ــه فــإن اإلعان ــة تؤخ ــذ ف ــي الحس ــبان
وتتحول اآلثار الخارجية إلى آثار داخلية.
 .3.5نظام الودائع والتأمينات الرجاعية:
وهــو نظــام قــائم علــى فكــرة فــرض رســوم أو ضــريبة علــى املتســبب فــي التلــوث ملقابلــة خســائر
التل ــوث املحتمل ــة عل ــى أن ي ــتم إرجاعه ــا ل ــدافعها ف ــي حال ــة قيام ــه بإع ــادة ت ــدوير امل ــواد امللوث ــة أو إج ـراء
عمليات لخفض التلوث ،ويعــد أداة اقتصــادية تجمــع بــين حــافز ضــريبة التلــوث وبــين آليــة الــتحكم فــي
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التك ــاليف التنظيمي ــة ،فتجم ــع ب ــين ال ــدفع مقاب ــل الخس ــائر املحتمل ــة للنش ــاط وب ــين ض ــمان رد تل ــك
الرسوم والضرائب مقابل املحاوالت اإليجابية للتقليل من التلوث (ناصف  ،2007،ص)299
 .4.5التراخيص القابلة للتجارة:
طرح ــت فك ــرة ت ـراخيص التل ــوث م ــن قب ــل دي ــرز س ــنة  ،1986فتق ــوم الحكوم ــة بالس ــماح بح ــد
معـ ــين مـ ــن إطالقـ ــات التلـ ــوث ،وتصـ ــدر التـ ـراخيص كمـ ــا يمكـ ــن شـ ـرا ها وبيعهـ ــا فـ ــي سـ ــوق التـ ـراخيص
(رومــانو ،2003،ص .)137وتقــوم الحكومــة بعمليــة التســعير ع ــن طريــق إصــدار عــدد مــن الت ـراخيص
علــى أن تكــون كمي ــة الت ـراخيص املص ــدرة مقيــدة بمســتوى التل ــوث املعيــاري ال ــذي تحــدده الس ــلطات،
وك ــذا الس ــماح بتب ــادل تل ــك التـ راخيص ب ــين مس ــببي التل ــوث ،وبه ــذا يتح ــدد الس ــعر التـ وازني م ــن خ ــالل
قوى العرض والطلب (خوري وناعسة ،2007،ص.)69
ويمكن استغالل حصــيلة بيــع تلــك التـراخيص فــي تمويــل البـرامج الحكوميــة لحمايــة البيئــة ،أمــا
املؤسس ــات فت ــدفعها إلـ ــى اتخ ــاذ أسـ ــاليب الحماي ــة الالزم ــة ،وتحفـ ــزهم عل ــى اسـ ــتخدام ط ــرق وفنـ ــون
إنتاجية بديلة بموارد أقل ضررا بالبيئة (نعمة هللا وآخرون ،2003،ص.)318-317
.6خاتمة
من خالل دراستنا يتضح لنا أن مصطلح البيئة ذو مدلول واسع وشامل ،فهو يضم موارد
البيئة بمختلف أقسامها الثالثة من دائمة ،متجددة وناضبة وكذا النظام البيئي بمختلف مكوناته
وتفاعالته ،وما يهدده من أخطار عديدة يحتم علينا حمايته من االختالل من خالل املشاكل البيئية
الخطيرة التي يسببها التلوث ،وما يؤثره على اتساع ثقب األوزون والتغيرات املناخية الناتجة عن
االستغالل البشري املفرط للموارد البيئية ،مع ما يلقيه من نفايات صناعية في الطبيعة ،كما اتضح
لنا أن التلوث البيئي بمختلف أنواعه وأوساطه الثالث الهوائية واملائية والترابية ،يفرض علينا
اقتراح حلول ومقاربات تقوم على دمج العنصر البيئي ضمن أنشطة املؤسسة الصناعية .
وفي ختام دراساتنا توصلنا إلى جملة من النتائج نوجزها كالتالي:
• تطورت املفاهيم الخاصة بالتلوث ،حيث أصبح العلماء يتكلمون عن التلوث الناجم عن
استعمال األدوات اإللكترونية؛
• التلوث كمبدأ فهو محدود املساحة ،لكن آثاره عابرة للحدود الدولية ،لذا وجب التفكير
بصورة جماعية عن أسبابه ،آثاره والطرق الكفيلة بالحد منه؛
• تتعدى تكلفة التلوث كل الحدود ،خاصة ما تعلق بالتكلفة االجتماعية وكيفية قياسها؛
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• رغم وضع الدول للعديد من األدوات للحد من التلوث خاصة وفق مبدأ " امللوث الدافع" إال
أن نتائجها بقيت محدودة ،لذا وجب التفكير في الحل التوعوي بعيدا عن الحلول الردعية
التي تبقى آخر حل يتم اللجوء إليه.
• وجب التفكير في بالوعات الكربون والتي تعد بمثابة خزان لتجميع غاز ، CO2حتى يتم تقليل
نسبته في الفضاء الجوي ،خاصة بعد انعقاد قمة كيوتو والتي أكدت على املبدأ.
.7قائمة املراجع
 .1.7املراجع باللغة العربية:
• أحمد رمضان نعمة هللا وآخرون ( ،)2003يي اقتصاديات املوارد والبيئة يي ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية.
أحمد فرا العطيات (، )2007يي البيئة الداء والدواء دار املسيرة يي ،عمان.
•
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون رقم  10 -03الصادر في  20يونيو ،2003
•
املتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية املستدامة.
إيمان عطية ناصف ( ،)2007يي اقتصاديات املوارد البيئية يي ،املكتب الجامعي ،اإلسكندرية.
•
يي تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية يي ،املعهد العربي للتخطيط ،على املوقع
•
اإللكتروني  ،www.arab-api.orgتاريخ اإلطالع .2010/04/03،
جهاز شؤون البيئة ،قانون حماية البيئة املصري ،املادة  ،1رقم  4لسنة 1994
•
حسين علي السعدي ( ،)2006يي أساسيات علم البيئة والتلوث يي ،دار اليازودي ،عمان.
•
دوناتو رومانو ( ،)2003يي االقتصاد البيئي والتنمية املستدامة يي ،املركز الوطني للتنمية
•
املستدامة ،دمشق.
رزاق حسن الحلفي ( ،)2008يي النرويج بين نمو الرفاهية االقتصادية وتحديات التلوث
•
البيئي ي‘ ،مذكرة ماجستير ،األكاديمية العربية املفتوحة ،كوبنهاغن.
عادل رفقي عوض ( ،)1996يي إدارة التلوث الصناعي يي ،دار الشروق ،عمان.
•
عارف صالح مخلف ( ،)2007يي اإلدارة البيئية :الحماية اإلدارية للبيئةيي ،دار اليازوري،
•
عمان.
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عبد الوهاب قاسم تورنجي ( ،)2008يي التكاليف املالية للتلوث الضوضائي وآثارها
•
االجتماعية على الوحدات االقتصادية يي ،مذكرة ماجستير ،كوبنهاغن.
عصام خوري ،عبير ناعسة ( ،)2007يي النظام الضريبي وآثاره في الحد من التلوث البيئي يي،
•
مجلة جامعة تشرين ،مجلد  ،29العدد  ،01دمشق.
فتحية محمد الحسن ( ،)2006يي مشكالت البيئة يي ،مكتبة املجتمع العربي ،عمان ،ط .1
•
كاظم املقدادي ( ،)2006يي أساسيات علم البيئة الحديث يي ،األكاديمية العربية املفتوحة في
•
الدنمارك ،كوبنهاغن.
لعيبي هاتو خلف ( ،)2009محاسبة التلوث البيئي ،األكاديمية العربية في الدانمارك،
•
كوبنهاغن.
محمد إبراهيم محمد شرف ( ،)2008يي املشكالت البيئية املعاصرة يي ،دار املعرفة الجامعية،
•
اإلسكندرية.
محمد صالح الدين عباس حامد ( ،)2006يي نظم اإلدارة البيئية واملواصفات القياسية
•
العاملية إ يزو 14000يي ،دار الكتب العلمية ،القاهرة.
" مستقبلنا املشترك يي :تقرير من إعداد اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ،ترجمة محمد كامل
•
عارف ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت.1989 ،
نجم العزاوي ،عبد هللا حكمت النقار ( ،)2007إدارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات
•
 ، ISO 14000دار املسيرة ،عمان.
 .2.7املراجع باللغة األجنبية:
Jacques Salamitou )2004(, ''Management environnemental '' ,,Dunod , Paris.
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