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ﻣﻘﺪﻣﺔ
على الرغم من أن البشر سكنوا األرض ألكثر من مئتي ألف عام ،إال أن املجتمعات لم تنتقل من الوقود الحيوي )املواد العضوية املتجددة(
1
إلى الوقود األحفوري إال في الستة عقود األخيرة فقط مما أحدث تغييرات هامة في املحيط الحيوي .هذا االنتقال الذي غالبا ً ما يشار
3
2
إليه بــ "عودة العوملة" قاد دوالً حول العالم لتشهد تجربة النمو اإلقتصادي و تخفيض الفقر و تحسني الرفاه االجتماعي ،و أدى
االرتفاع املطرد في دخل الفرد و انخفاض أسعار السلع إلى زيادة وفرة البضائع و الخدمات بما في ذلك تكنولوجيا االتصاالت ممثلة
بالهواتف الخليوية و االنترنت و اإلعالم و غيرها من املستلزمات املنزلية األساسية كالتدفئة و معدات الطهي و املالبس .و قد ُربطت الوفرة
املتزايدة في الغذاء و الدواء و التحوالت التكنولوجية في الصحة و إنتاج الغذاء و الصرف الصحي بتناقص انعدام األمن الغذائي و
زيادة متوسط العمر املتوقع عامليا ً و انحفاض معدل وفيات األمهات و األطفال.
و كان لالرتفاع الهائل في التجارة و استهالك الوقود األحفوري ثمن بيئي كبير ،و أدى ضغط النمو االقتصادي العاملي و النمو املرتبط
باإلنتاج )خاصة في االقتصادات الناشئة( إلى تراجع توافر املوارد التي كانت وفيرة في السابق كاملياه النقية و الوقود )النفط و الغاز و
4
الفحم( و املعادن )النحاس و األملنيوم و الحديد الخام( و الحبوب )القمح و الذرة و األرز( ،حيث تدخل اإلفراط في اإلنتاج و االستهالك
6
5
وضعف القوانني امللزمة بالنظام البيئي املتوازن و قدرته على إدامة الحياة ،و يظهر ذلك في التغير املناخي العاملي و إزالة الغابات و
فقدان التوازن البيئي و زيادة التلوث.
يؤدي النمو السكاني العاملي املتزايد إلى تناقص مخزونات املوارد و تراكم النفايات بشكل أسرع من أن يتم امتصاصها أو إعادة
تدويرها .في الخمسة عشر عاما ً املاضية ُدمر مائة و ثالثون ألف كيلومتر مربع من الغابات سنوياً ،كما و تم تدمير  %15من مخزون
8
7
املحيطات  ،أضف إلى ذلك ازدياد استخراج املوارد الطبيعية العاملية بنسبة  45باملائة في الخمس وعشرين سنة األخيرة  .تتراكم
10
9
انبعاثاتات غازات الدفيئة في الغالف الجوي مسببة تغيرا ً مناخيا ً مؤثرا ً على الصحة و النظام البيئي  ،و في نفس الوقت فإن النمو
11
في استهالك املوارد العاملية و انبعاثات النفايات يعني أن السكان يستهلكون املوارد بوتيرة أسرع من قدرة األرض على إعادة إنتاجها
.

 H 1هـ هابيرل "األيض العاملي االقتصادي و االجتماعي الحيوي كمشكلة استدامة" الطاقة  31رقم  ;SPEC. ISS. (2006): 87–99 1أ جالي و تي وايد مان و اي ايرسن و دي نويلوش
و بي ايونغ و اس غيلجم "دمج البيئة و الكربون و البصمة املائية في عائلة مؤشرات البصمات  :التعريف و الدور في تتبع الضغط اإلنساني على الكوكب" املؤشرات البيئية ،الحالة الفنية
في ابصمة البيئية  :النظرية و التطبيقات )112–100 :(2012
 2تفهم العوملة على أنها عملية ترابط ما بني األشخاص في العالم الذين تقودهم الشبكات الدولية و تدفقات املال و التجارة و البضائع و التكنولوجيا و األفكار و اإلعالم و املعلومات و رأس
املال البشري
 3برنامج األمم املتحدة اإلنمائي "تقرير التنمية البشرية"  2006بالغريف ماكميالن :برنامج األمم املتحدة البيئي "  GEO4النظرة العاملية للبيئة :البيئة للتنمية" 2007
 4جي ساشز ثمن الحضارة)102-100 (2011
 5هاربل ر روكستورم ستيفن ،كي نون ،أ بيرسون ،اف اس تسابني ،اي اف المنب ،تي ام لينتون" ،مساحة تشغيلية آمنة من اإلنسانية" العلم 75 - 472 2009 46
 6هناك إجماع علمي حول االحتباس الحراري:حيث يرتفع معدل درجات حرارة الغالف الجوي و خاصة في النصف الشمالي من الكرة األرضية و هناك أدلة دامغة على دور اإلنسان في
تلك الظاهرة ،و خلصت اللجنة الحكومية الدولية إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من نشاطات البشر هي املسبب الرئيسي للتغير املناخي
.(UNEP (n 37
8بيرنز ،س ،جيلجم ،جي كوفوندا و س نيزا :أساس املادة في االقتصاد العاملي .أنماط حول العالم الستخراج املوارد الطبيعية و تضميناتها لسياسات استخدام املوارد املستدامة"
االقتصاد البيئي  ،64رقم  :53 -444 (2007) 2أصدقاء األرض "االفراط في االستهالك -استخدامنا ملوارد العالم الطبيعية" أصدقاء األرض في أوروبا ) :(2009ف كراوسمان،
جينغرتش ،ن ايزنمنجر ،كي اتش ايرب ،هيبرل ،و فيشر كوالسكي "النمو في استخدام املواد العاملية  ،الناتج القومي االجمالي و السكان خالل القرن العشرين" .االقتصاد البيئي ،68
رقم 2705–2696 (2009) 10
  9س سولومون ،التغير املناخي  – 2007أساس العلوم املادية :مجموعة العمل  /املساهمة في تقرير التقييم الرابع للـ IPCC. Cambridge University Press, 2007
10س هـ م بتشارت ،م وولبول ،ب كولن ،أ فان سترين ،جي بي دبليو سكارملان ،ر ي أ املوند ،جي اي م بيلي "التنوع الحيوي العاملي :مؤشرات التراجع األخيرة" .علم  .328رقم) 5982 .
(UNEP (n 3); Haberl (n 1 ;68–1164 : (2010
11روكستورم ).(n 5
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أظهرت تلك الحالة أنه في حني تكون األسواق الحرة فعالة لزيادة اإلنتاجية و معايير املعيشة فهي غير فعالة في منع التداعيات البيئية
12
أو االستهالك املفرط أو الضرر البيئي  ،و تحتاج مثل تلك األسواق إلى أن تُنظم من قبل سلطة حاكمة و إال فإن االنسانية ستستمر في
13
الضغط على املحددات البيئية في بيئتها الخاصة .
تبدو هذه الظاهرة جلية بشكل كبير في إقليم غرب آسيا و شمال إفريقيا حيث تتمثل التحديات البيئية الرئيسية في ندرة املياه و تدهور
األراضي و تلوث الهواء و تغير املناخ ،وتأثر وفرة املياه و موارد األراضي الصالحة للزراعة بارتفاع متوسط درجة الحرارة عامليا ً و تقلبها
املتزايد و األحداث املناخية املتطرفة .ويعد التصحر تهديدا ً لخمس اإلقليم مما يساهم في خطر انعدام األمن الغذائي و زيادة مخاطر
15
14
الصراع ،فإذا استمر هذا التوجه أو سيناريو األعمال التجارية كعادتها -تشير بقية األدلة إلى أنها سوف تتسارع  -سترزح قدرة
16
الكوكب على استدامة الحياة تحت خطر شديد .
لطاملا دعت األوساط البيئية و العلمية العاملية لتغييرات أساسية في السياسات و السلوك اإلنساني لوقف أثر السكان و عكسها على
17
التنوع الحيوي للكوكب  ،حيث دعت تلك األوساط إلى فهم أفضل آلثار األصول اإلنسانية )من صنع اإلنسان( و إلى االنتقال لنظام
أكثر استدامة في االستهالك مع املحافظة على أو زيادة الرفاه االجتماعي.
الحل الذي تم تقديمه ملواجهة تلك التحديات البيئية هو التنمية املستدامة ،فالتنمية املستدامة مفهوم متعدد التخصصات يأخذ بعني
االعتبار األبعاد البيئية و االجتماعية و االقتصادية لنظام ما مسهالً نهجا ً شموليا ً للتحديات املعاصرة .و لكن هناك محددات هامة مالزمة
لهذا النموذج ،أبرزها أن االقتصاديات أتت لتسيطر على نهج التنمية املستدامة و التي يمكن القول أنه ُجلب بسبب التأثير الواسع
للرأسمالية الغربية الحديثة.
تنقد هذه الورقة مفهوم التنمية املستدامة و تحاول معالجة تلك املحددات عن طريق تعريف نموذج جديد خاص بتحديات و معايير إقليم
غرب آسيا و شمال افريقيا،حيث أنه يُقال أن القوى املتوقع تأثيرها على مواطني اإلقليم لرفع االلتزام السياسي املطلوب ،يمكن إيجادها
في التقاليد اإلسالمية .و تخلص هذه الورقة إلى أن مقاصد الشريعة )أهداف الشريعة اإلسالمية( توفر منصة لتعريف إقليمي جديد
للتنمية املستدامة.

.Sachs (n 4) 3312
.Ibid 28-2913
".14تقرير التنمية البشرية العربي" برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ) .(2009بالرغم من الوضع البيئي املتدهور ،و القلق الشعبي ،تبقى االجراءات ذات الصلة و ضغط السياسات غير
كافية ،و هناك دليل كبير على عدم املباالة في املجتمعات املحلية .و رتب مسح قامت به األمم املتحدة سمي بـ "العالم الذي نريد" النقاط األساسية لـ  50426أردنيني حول الحقوق
االقتصادية و االجتماعية و السياسية األساسية .و جاءت حماية الغابات و األنهار و اجراءات حول التغير املناخي من بني آخر  16أولوية بينما جاء الوصول الى مياه نظيفة و صرف
صحي في املرتبة الثامنة.
15األمم املتحدة " كوبنهاجن  ،2009الرسائل الرئيسية من الكونغرس ،الكونغرس الدولي العلمي حول التغير املناخي"
املخاطر العاملية ،و التحديات و القرارات ،كوبنهاجن النمارك ) 12 – 10آذار (2009
16دي مور ،جي كرانستون ،أ ريد ،أ جيل "توقع طلب املستقبل البشري على قدرة األرض التجددية" املؤشرات البيئية ،مثال فني رائع على البصمة البيئية :النظرية و التطبيق )–3 (2012
10
17أو ساال ،اي اف ستوارت تشابن ،اي جي جي ارمستو ،اي بيرلو ،جي بلومفيلد ،ار ديرزو ،ات ال " .سيناريوهات التنوع الحيوي العاملي لسنة Science 287, no. 5459 "2100
(March 10, 2000): 1770–74
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 :1اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﻋﺎﻟﻤﻲ
أول ما عرفت التنمية املستدامة كانت في تقرير في  1987على أنها "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون املساس بقدرة األجيال
18
املستقبلية على تلبية احتياجاتهم الخاصة" ،و يعترف التعريف بالطبيعة التكاملية للعالقات بني البشر و بيئاتهم ،حيث يسلط الضوء
على األبعاد املكانية و الزمانية للتنمية املستدامة كأساس في املجتمعات التي تكون فيها األعداد املتزايدة من الناس قادرة على عيش
حياة كريمة حاضرا ً و مستقبالً ،و يعد كل من اإلنصاف و العدالة مبادئ أساسية إضافية للتنمية املستدامة و تُعطى تلك األولوية
19
لتحسني ظروف الفقراء و التوزيع عبر األجيال .
باالعتراف بأجيال املستقبل كمعنيني أساسيني في التنمية -و لكن غير املتواجدين للدفاع عن أنفسهم -فإن التنمية املستدامة تكشف
عجزا ً رئيسيا ً في الوضع الراهن ،حيث ال تحمي األسواق الحرة املستخدمني املستقبليني ،و تعد البضائع العامة كاملاء العذب و الهواء
20
النقي ضعيفة تجاه االستغالل و املغاالة في االستخدام إال اذا تم تنظيم األنشطة املستقبلية  .و كذلك الحكومات فهي ال تملك حوافز
لحماية املستهلكني ،و يعني تصميم األنظمة الديمقراطية السياسية انها مشغولة بالعوائد قصيرة األجل التي تعكس احتياجات و رغبات
21
املجتمعات املحلية  ،و بالتالي تتطلب التنمية املستدامة التزام املستخدمني الحاليني و صناع السياسات بدور حكام الكوكب عن طريق
22
اتخاذ االجراءات و صنع القرارات التي ستحمي املعنيني في املستقبل .

24

هيكلية التنمية املستدامة

األبعاد الثانوية
الحفاظ على القيمة الجوهرية للطبيعة
تعزيز حماية البيئة
تعزيز املشاركة العامة
تلبية الطموحات ملعايير معيشية محسنة

23

األبعاد الرئيسية
الحفاظ على االستدامة البيئية بعيدة املدى
تلبية الحاجات البشرية األساسية
تعزيز العدالة ما بني األجيال
تعزيز العدالة ما بني األجيال

و مع تطور مفهوم التنمية املستدامة و توليده الهتمامات أكثر ،أصبحت تعريفات املصطلح متنوعة و مختلف عليها ،فقد حدد عمل
دوبسون أكثر من  300تعريف ،و نص على التالي " :التنمية املستدامة هي تصور القدرة على االستدامة الشاملة وجهات النظر حول ما
يمكن استدامته ،و حول األسباب و املواضيع الهامة املثيرة للقلق التي هي على قدر من االستدامة بفضل صنع اإلنسان للرأس املال
25
الطبيعي"...
و يمكن رسم ثالث نقاط من هذا التعريف ،أوالً :ما يتم استدامته هو متغير ،فعلى سبيل املثال ،حسب وجهة نظر كورنوكوبيان لإلستدامة
)اإليمان بأن كل شيء يمكن حله عن طريق التكنولوجيا( ،فالنمو االقتصادي هو الذي يتم استدامته .و يتناقض ذلك مع وجهة النظر
البيئية حيث الهيمنة لعلم البيئة ،و ثانيا ً :يمكن اختيار األمور املهمة املثيرة للقلق ،فعلى سبيل املثال :الرفاه اإلنساني أو الصحة البيئية ،و
ثالثا ً :تعريف الخطوط األساسية لوجود بدائل الصنع اإلنساني لراس املال الطبيعي .

18األمم املتحدة " الهيئة العاملية للبيئة و التنمية :مستقبلنا املشترك" 1987
19ساكس ).n 4) 36
20املرجع نفسه .41-40
21املرجع نفسه .36
22املرجع نفسه .41
23كي جي هويرن الحركة املستدامة -مفهوم و تضمينات :أطروحة الدكتوراة .معهد البيئة و التكنولوجيا و املجتمع ،مركز جامعة روسكيلد 1999
 24األمم املتحدة )(n 18
 25أ دوبسون "االستدامة البيئية :تحليل و تصنيف" السياسة البيئية  ،5رقم ) 3أيلول 428 – 401 :(1996 ،1
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بدأ إدراك طبيعة التنمية املستدامة غير املتبلورة عام  1981عندما قدم سبريكلي و اليكنغتون فكرة أن التنمية املستدامة يمكن أن ُتفهم
سمي  -هذا
أيضا ً على أنها النهج املسؤؤل لألعمال التجارية حيث حددا ثالثة ركائز :األشخاص و الكوكب و الربح ،و أما اليوم فقد ُ
26
النموذج بـ "املقصد الثالثي" أو "الـ  Pالثالثي" – فقد جاء للهيمنة على املناظرة السياسية حول التنمية املستدامة ،و يعكس ذلك إقباالً
على األعمال التجارية في املجتمعات املتوجهة لتحقيق الربح لوضع أنفسهم ضمن إطار التنمية املستدامة عن طريق جعل النمو
االقتصادي هدفا ً مركزياً ،و الجدير بالذكر أن استخدام التنمية املستدامة كأداة للنمو كانت غاية متوخاة عند برنتدل و التقرير:
و تتطلب التنمية املستدامة النمو االقتصادي في األماكن التي ال تُلبى فيها الحاجات البشرية ،و في مكان آخر يمكن أن تتفق مع النمو
27
االقتصادي شريطة أن يعكس محتوى النمو املبادئ الواسعة لالستدامة و عدم استغالل اآلخرين ،و لكن النمو بحد ذاته ليس كافيا ً .
28

يمكن أن يُرى النمو االقتصادي كوسيلة لتسهيل األبعاد األربعة الرئيسية للتنمية املستدامة املحددة أعاله ،و لكن لم يُقصد أن يكون لها
29
الدور املهيمن الذي أتت لتشغله في نموذج املقصد الثالثي ،و يُقال أن االعتماد العاملي لنموذج املقصد الثالثي نفر الثقافات التي ال
تركز على النمو االقتصادي أو الرأسمالية ،و قد يشرح أيضا ً تقدمهم الضعيف في مجاالت معينة و تباطأهم في اإلنخراط في مناظرات
التنمية املستدامة و وضع األهداف على املستوى الدولي.

اﻟﺸﻜﻞ  :1اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

26ب ب روجرز ،كي اف جالل و جي أ بويد .مقدمة للتنمية املستدامة .مسح لألرض.2008 .
27األمم املتحدة ).(n 22
28جي الكنغتون كانبيالز مع فوركز :املقصد الثالثس من القرن الوحد و العشرين .كابستون للنشر.1999.
29هـ ايرلنغ ،كي لينورد و د بينستر "التنمية املستدامة :اعادة النظر في مستقبلنا املشترك" التغير البيئي العاملي .May 2014): 130–39) 26
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 :2اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
إن الطبيعة املتعددة القطاعات و العابرة للحدود للمبالغة في استهالك البيئة و التي تسبب بها التصنيع السريع سلط الضوء على الحاجة
30
إلى التعاون الدولي خالقا ً مدخالً طبيعيا ً لألمم املتحدة  ،فيمكن تتبع اهتمام األمم املتحدة و قلقها بشأن التنمية املستدامة إلى مؤتمر
األمم املتحدة حول البيئة اإلنسانية عام  ،1972و عقب هذا املؤتمر استراتيجية املحافظة على العالم عام  1980و تأسيس هيئة العالم
للبيئة و التنمية عام  ،1983حيث مضت الهيئة في تحضير برندتل و التقرير املذكور مسبقا ً عام  1987و الذي عرف التنمية املستدامة
حيث طرح القضايا االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و البيئية و استعرض الحلول العاملية املحتملة.
في عام  1992أقيم أول مؤتمر لألمم املتحدة حول البيئة و التنمية ) (UNCEDو الذي ُعرف أيضا ً بقمة األرض ،عقد في ريو دي جانيرو،
حيث اعترف قادة العالم بشكل كبير بالحاجة املاسة و الطارئة للتغيير في أنماط االستهالك و اإلنتاج ،و قد نتج عن القمة أجندة  21و
هي مخطط للتنمية املستدامة في القرن الواحد و العشرين و الذي هدف إلى تمكني وجود بيئة عالية الجودة و اقتصاد صحي لجميع
شعوب العالم ،و قد أكدت األجندة على أن التنمية املستدامة ُحددت في الركائز االقتصادية و االجتماعية و البيئية ،و أما اإلنجاز الهام
كان التأكيد على التزام الدول املتقدمة بـنسبة  0.7باملائة من الناتج الوطني اإلجمالي املخصص للمساعدة التنموية الرسمية ،و لنقل
31
الوصول إلى التكنولوجيات املتينة البيئية و خاصة للدول النامية .
على الرغم من تلك املكاسب ،فقد كان التقدم بطيئاً ،ففي عام  1997سلطت الجمعية العامة لألمم املتحدة الضوء على "التوجهات الكلية
مع احترام التنمية املستدامة حاليا ً أسوأ مما كانت عليه في  "1992و أن "يبقى الكثير ل ُينجز من أجل تفعيل وسائل التنفيذ املنصوص
32
عليه في األجندة  ،"21و هنا بدا جليا ً ما الذي أصبح تحوالً تدريجيا ً مبتعدا ً عن البيئة كونها النجم الهادي للتنمية املستدامة ،و في
شهر أيلول من عام  2000تبنى قادة العالم إعالن األلفية لألمم املتحدة ملزمني دولهم بشراكة عاملية جديدة لتخفيض الفقر املدقع و وضع
أهداف محددة بالوقت و بموعد نهائي في عام  :2015أهداف األلفية التنموية الثمانية  ،مع استثناء الهدف السابع و ضمان االستدامة
البيئية ،في حني غابت فكرة التنمية املستدامة و الحماية البيئية عن األجندة املشار إليها.
رأت القمة العاملية للتنمية املستدامة ففي  2002تحوالً أكبر و ابتعادا ً عن البيئة و توجها ً نحو التنمية االقتصادية و االجتماعية كحجر
زاوية في التنمية املستدامة ،و قد ُربط ذلك بترتيب الحكومات ألولويات مشروع أهداف األلفية التنموية و كذلك تطوير بلدان الدخل
33
املنخفض التي تشغل مكانا ً ذو أهمية على األجندة الدولية ،و كان هناك اعتراف متزايد للطبيعة املتداخلة للتحديات البيئية و
االقتصادية و االجتماعية و الحاجة إلى النهوج املتكاملة.
و ُعززت تلك الديناميكية املتغيرة في حزيران من عام  2012في مؤتمر األمم املتحدة حول التنمية املستدامة )ريو  (20+حيث تم االتفاق
على أنه يمكن تطوير مجموعة من أهداف األلفية التنموية ،و سوف تبني األهداف على أهداف األلفية التنموية و لكنها أيضا ً ستمأل
الفجوات و خاصة في مجاالت القضايا االجتماعية و االقتصادية و البيئية ،و قد شكل األمني العام لألمم املتحدة لجنة عالية املستوى من
 27عضوا ً من الشخصيات البارزة لتقديم النصح و املشورة لتلك العملية ،و في نفس الوقت ،فقد سهلت األمم املتحدة املشاورات
املوضوعية حول  11قضية رئيسية و  50حوارا ً وطنيا و إقليميا ً في شتى أنحاء العالم ،و أما في اإلقليم العربي فقد حدثت املشاورات في
الجزائر و جيبوتي و مصر و األردن املغرب و السودان ،و اقترحت مجموعة مفتوحة في عام  17 ،2014هدفا ً و  169غاي ًة مرتبطة بها و
الذي عقبها عملية مفاوضات ما بني الحكومات ،و قد تم تبني تلك األهداف من قبل رؤساء الدول في قمة سياسية عالية املستوى في
أيلول  ،2015و تم تحديد األهداف و املؤشرات و التي تنوعت من تخفيف حدة الفقر إلى النمو املستدام كما في الجدول أدناه ،و األهم
من ذلك كله أن النص قائم على أساس نموذج الركائز الثالث :األشخاص و الكوكب و االزدهار و السالم و الشراكة.

.Sachs (n 4) 24030
 2010J Drexhage and D Murphy 31التنمية املستدامة From Brundtland to Rio 2012 :املعهد الدولي للتنمية املستدامة ).8 (2010
32القرار املتبنى من قبل الجمعية العامة :برمجة للمستقبل لتنفيذ أوسع لألجندة .(A/RES/S-19/2 (19 September 1997 ”21
 33دركسهيج ).n 31) 8
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رقم الهدف

الهدف املقترح

املؤشر املحتمل

1
2

انهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان
انهاء الجوع و تحقيق األمن الغذائي و التغذية املحسنة و
تعزيز الزراعة املستدامة
ضمان الحياة الصحية و تعزيز الرفاه للجميع و لكافة
األعمار
ضمان التعليم ذو الجودة الدامج و الشامل و العادل و
تعزيز فرص التعلم طوال الحياة للجميع

5

تحقيق املساواة في النوع االجتماعي و تمكني جميع
النساء و الفتيات

6

ضمان الوفرة و اإلدارة املستدامة للمياه و الصرف الصحي
للجميع
ضمان الوصول إلى الطاقة الحديثة و املستدامة و املوثوق
بها و املحتملة التكاليف للجميع
تعزيز النمو االقتصادي الشامل و املستدام و التوظيف
املنتج و الكامل باإلضافة إلى العمل الالئق الكريم للجميع
بناء البنية التحتية املرنة و تعزيز التصنيع املستدام و
الشامل و رعاية االبتكار

نسبة السكان أقل من  (PPP) 1.25$في اليوم
نسبة السكان أقل من الحد األدنى الستهالك الطاقة
الغذائية
نسبة الوفيات لألمهات )مؤشر أهداف األلفية التنموية( و
املعدل
النسبة املئوية لألطفال ) 59 – 36شهر( الذين بتلقون سنة
واحدة على األقل من التعليم الجيد قبل بداية برنامج
التعليم األساسي
انتشار للفتيات و النساء بأعمار من  49 – 15اللواتي
تعرضن لعنف جسدي أو جنسي )من قبل شريك حميم(
في ال  12شهرا األخيرة
النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون خدمات املياه
املستخدمة بسالمة من قبل املناطق الحضرية  /الريفية
جزء من السكان يستخدمون حلول الطبخ الحديثة من قبل
املناطق الحضرية  /الريفية
(GNI per capita (PPP, current US$ Atlas method

10

الحد من عدم املساواة داخل و بني البلدان املختلفة

11

جعل املدن و املستوطنات البشرية شاملة ،آمنة ،مرنة و
مستدامة

12
13

ضمان االستهالك املستدام و أنماط اإلنتاج
اتخاذ االجراءات الطارئة ملواجهة التغيير املناخي و آثاره

14

املحافظة و االستخدام املستدام للمحيطات و البحار و
املوارد البحرية من أجل التنمية املستدامة
حماية و استعادة و تعزيز االستخدام املستدام لألنظمة
األرضية البيئية و إدارة الغابات بشكل مستدام و مواجهة
التصحر و الحفاظ على األراضي و وقايتها من التدهور و
وقف فقدان التنوع البيولوجي
تعزيز املجتمعات السلمية و الدامجة من أجل تحقيق التنمية
املستدامة و توفير الوصول إلى العدالة للجميع و بناء
مؤسسات فاعلة و مساءلة و دامجة على مختلف املستويات

عدد الالجئني

17

تقوية وسائل التنفيذ و اعادة إحياء الشراكة العاملية من
أجل تحقيق التنمية املستدامة

العائدات الداخلية املخصصة للتنمية املستدامة كنسبة
مئوية من الدخل القومي اإلجمالي و حسب القطاع

3
4

7
8
9

15

16

الوصول إلى الطرق التي تناسب جميع الظروف الجوية
) %وصول خالل س كم من املسافة للطريق(
اشتراكات البرودباند للهواتف الخليوةية لكل مائة مواطن
من قبل املناطق الحضرية  /الريفية
مؤشرات عدم املساواة في نهاية توزيع الدخل :حصة
الدخل القومي اإلجمالي ألغنى  %10أو نسبة باملا
النسبة املئوية للسكان في املناطق الحضرية الذين
يعيشون في أحياء فقيرة أو مستوطنات غير رسمية )مؤشر
أهداف األلفية التنموية(
الكشف عن حيازات حقوق املوارد الطبيعية
كثافة ثاني أكسيد الكربون لقدرة توليد الطاقة الجديد
املركب ) (gCO2 per kWhو للسيارات الجديدة )
 (gCO2/pkmو للشاحنات )(gCO2/tkm
جزء من املناطق الساحلية و البحرية املحمية

الوكالة /الوكاالت املحتمل
أن تقود العملية
البنك الدولي
منظمة الصحة العاملية و
منظمة األغذية و الزراعة
منظمة الصحة العاملية
اليونسكو

منظمة الصحة العاملية و
UNSD ,
منظمة الصحة العاملية
SE4A
صندوق النقد الدولي و
البنك الدولي
البنك الدولي
ITU
UNSD
األمم املتحدة
للمستوطنات البشرية
EITI, UNCTAD
UNFCCC

UNEP-WCMC

التغيير السنوي في منطقة الغابات و املناطق قي الزراعة

منظمة األغذية و الزراعة
و UNEP

إصابات عنيفة و وفيات لكل  100000من السكان

مكتب األمم املتحدة
للمخدرات و الجريمة
مفوضية األمم املتحدة
لشؤون الالجئني
صندوق النقد الدولي
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 :3ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ و إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
اليوم ،يتمتع مفهوم التنمية املستدامة بشرعية واسعة االنتشار ضمن املجتمع الدولي بما في ذلك الوسط األكاديمي و الحكومة و املجتمع
املدني و القطاع الخاص ،فقد أصبحت الدعامة األساسية لوكاالت برامج األمم املتحدة للتنمية و البيئة و تم ادارجها في تكليفات
املؤسسات املالية الدولية بما في ذلك البنك الدولي و صندوق النقد الدولي كما و تلعب دوارا ً متزايدا ً األهمية في استراتيجيات القطاع
الخاص تحت عنوان املسؤولية االجتماعية للشركات ،و هي تكتسب صدى أيضا ً على املستوى الوطني و بحلول عام  2009كان هناك
34
 106حكومة قد طورت استراتيجيات التنمية املستدامة .
و بالرغم من اإلقبال الواسع فقد كان التقدم محدوداً ،و لوحظ استمرار التوجهات غير املستدامة في اإلنتاج و االستهالك ،حيث يفسر
35
النمو في االستهالك الذي يقوده السكان بأن متطلبات اإلنسانية من الكوكب تضاعفت إلى أكثر من الضعف في األربعني سنة األخيرة
 ،و مع وجود عدم املساواة املطردة و الواسعة فهناك " تقريبا ً  %80من املوارد الطبيعية تستخدم كل عام من قبل  20باملائة فقط من سكان
36
العالم" .
هناك توضيح واحد مربوط بغموض و مرونة التنمية املستدامة كمفهموم بحد ذاته ،و في حني يُقال أن هذا ما سمح بوجود درجة عالية من
اإلجماع التخاذ إجراء ،كما و يشرح أيضا ً صعوبة االنتقال من التنمية املستدامة كنموذج نظري إلى التنفيذ الفعلي ،و في غياب فهم
37
بناء و مشارك للمفهوم تبقى مداخل و مسارات التنفيذ مفقودة  ،أظهر ذلك الرغبة في التركيز على القضايا الضيقة أو تنفيذ ما هو قابل
للتنفيذ ،و يتطرق دركسهايج و ميرفي الى مثال التغير املناخي كونه موضع التعاون بني الحكومات حول التنمية املستدامة و إقصاء
القضايا األخرى ،و يجادالن بأنه ال يمكن التطرق إلى أو معالجة حجم و تعقيد املشكلة من خالل حدود التفاوض حول التغيير املناخي ،و
زاد على ذلك ،أن تجزئة القضية البيئية ليس ضارا ً حتى اآلن بما أن التغييرات تتطلب أن تأخذ مكانها في العوالم االجتماعية و
38
االقتصادية .
39

إن تشكيل التنمية املستدامة تركها ضعيفة مقابل األجندات املنافسة ،و كما ذكر أعاله ،فقد ظهر ذلك جليا ً في أوائل العام  2000عندما
ابتعد التركيز عن البيئة متجها ً نحو التنمية ،و تفهم التنمية على نحو واسع من قبل الحكومات على أنها النمو االقتصادي مع نجاح يُحدد
40
فيما يتعلق باملؤشرات كالناتج املحلي اإلجمالي للفرد ،و منذ مجيء مشروع أهداف األلفية التنموية ،بدأت أولولية التنمية بنشل الدول
41
الفقيرة من سطوة الفقر مع وجود خطاب موجه بقوة نحو التخفيف من حدة الفقر من خالل التجارة الحرة و التخفيف من عبء الديون ،و
يقال أن املشروع نجح بتطوير دول )بشكل أساسي في آسيا( حققت معدالت استثنائية في النمو االقتصادي و تخفيض معدالت الفقر،
و مثل هذا النمو يُسهل عن طريق استحداث نماذج اإلنتاج املكثفة للموارد مؤججة موجة جديدة من االستغالل البيئي الذي يحركه
االستهالك.
و ما تم الحديث عنه آنفا ً يكشف التناقض الراهن ضمن املناظرة الحديثة حول التنمية املستدامة ،و تطورات التنمية املستدامة لتعالج
التداعيات البيئية التي يسببها االستهالك املفرط و غير املنظم مع الفهم أن الحل يقع في جهد يجمع و يربط ما بني األهداف و و
السلوكيات االجتماعية و االقتصاية و البيئية ،مما يسمح لبعد الربح/التنمية أن يأخذ األسبقية  ---بدالً من السماح لها بكبح جماح
سمح للتنمية املستدامة بالتطور بطريقة تستديم حالة وجدت لتتغلب عليها؟.
االستهالك املفرط ،فكيف إذا ً ُ
هناك قضية أساسية تتمثل في أن خطاب التنمية املستدامة لم يتغلب قط على االقتصاد السياسي لإلنتقال الى املمارسات البيئية
السليمة .يتطلب العمل كمحافظني على البيئة لألجيال املستقبلية تغييرا ً طوعيا ً في الحاجات و الرغبات الفورية ،و هذا بدوره يتطلب
تغييرات جذرية في عادات االستهالك و أسلوب الحياة املتمتع به في املجتمعات املتقدمة و الطبقة الوسطى في املجتمعات النامية ،كما و
يشمل ذلك أيضا ً التكاليف قصيرة األجل في حني تنمي مسارات الكربون املنخفض كالطاقة املتجددة حصة فعالة في السوق و تصبح
42
بأسعار معقولة  ،و لكن هذا االنتقال من غير املرجح أن يبشر بالخير مع املستهلكني مما يفسر غياب القيادة السياسية في تحدي النزعة
34دركسهيج ).n 31) 9
 35صندوق الحياة البرية العاملي  ،تقرير الكوكب الحي ).2 (2008
36دركسهيج ).n 31) 15
 37املرجع نفسه.16
38املرجع نفسه 16
.Id 39
 40ابيد .17
I 41املرجع نفسه .17-16
 42ساكس ).n 4) 202, 232
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االستهالكية و األداء الجيد أمام االلتزامات البيئية .يركز دركسهايج و ميرفي على هؤالء الذين يضغطون تجاه التجارة و النمو – البنك
الدولي و صندوق النقد الدولي – كونهم أكثر تأثيرا ً من نظرائهم البيئيني كبرنامج األمم املتحدة البيئي ،و كذلك على املستوى الوطني،
43
فوزير التجارة و التمويل عادة ما يتمتع بقوة سياسية أكبر من وزير البيئة .
و في هذا السياق ،لم يكن مناصرو التنمية املستدامة قادرين على إيجاد نقاط املداخل السياسية الالزمة ،كونهم مقيدين بمجتمعاتهم
املحلية ،فليس هناك حوافز سياسية كافية في جو املستهلك الحالي إلحداث التغييرات الضرروية إلدراك مكاسب التنمية املستدامة ،و
إلى أن يتم جعل "النمو مقابل الحماية" قضية سياسية ،ستستمر آثار النزعة االستهالكية و اإلفراط في االستهالك و اآلثار البيئية في
الدوران في حلقة خبيثة ،فربما يمثل ذلك فشالً في الربط الفاعل للمستخدم ،فتوعية الجمهور حول النهوج املستدامة الجديدة حتمية من
خالل خيارات املستهلك و الخيارات السياسية ،و يمكن تحفيز الحكومات و املنتجني لتقديم حلول أكثر حساسية للبيئة ،و لكن املبادرات
45
44
لتعزيز اإلشراك العام التفاعلي كشبكة األمم املتحدة للتنمية املستدامة كانت متفرقة و تفتقر إلى الشمولية .
ال شك أن التنمية املستدامة تمثل نهجا ً جديدا ً و مبتكرا ً يرسم خريطة الخروج من كارثة بيئية وشيكة ،و بنقطة قوة أساسية هي النهج
46
الشمولي و املتكامل  -و القدرة على عرض الصورة األكبر  ،يؤكد ذلك حقيقة مفادها أن العلماء و لعقود متعددة قد ُدربوا لتطوير
خبراتهم املتخصصة ،مما أدى إلى نقص في اعتبارات الروابط و العالقات ما بني التخصصات املختلفة ،و يحد تصميم "النظام بأكمله"
في التنمية املستدامة من هذه املشكلة عن طريق األخذ بعني االعتبار املشكالت من منظورات متعددة بعملية متعددة التخصصات و
47
توصف بأنها تعاونية و تفاعلية  ،و مع ذلك فقد تحولت تلك القوة املدركة إلى نقطة ضعف ،فقد اختُطفت التنمية املستدامة من قبل أجندة
الرأسمالية و النمو ،و قد سهل تصاعد الربح أو البعد االقتصادي للتنمية املستدامة استغالالً للموارد البشرية و الطبيعية ،و لكن بطريقة
مدروسة أكثر ،و يرى املتفائلون أن هذا الخلل في التوازن هو ما يمنع النموذج من تحقيق السبب في وجوده ،و مع ذلك فبالنسبة
48
للمتشائمني ،أصبحت التنمية املستدامة أداة لألجندة العاملية لقيادة اإلنسانية في اتجاه محدد مسبقا ً تجاه أهداف الرأسمالية ،و في
كلتا الحالتني ،تتحدث األدلة إلى األرض حول امتالك القدرة االستيعابية املعتمدة على قيمة املوارد املستنزفة للشخص الواحد كل عام،
مع األخذ بعني االعتبار النمو السكاني و كمية املوارد املحدودة التي يمكن الوصول إليها ،فإن النقصان في هذا املعدل غير قابل
49
للتفاوض في حال استمرار اإلنسانية  .و بصورته الحالية ،يعد نموذج التنمية املستدامة غير قادر على تحقيق أهدافه ،و يدعو فشل
منصات العمل العاملية مع معرفة أن أجندة التنمية املستدامة لألمم املتحدة ستدرك ذلك حتماً ،إلى طرح األسئلة حول قدرات و إمكانيات
منظمات كاألمم املتحدة على تدارك و تصحيح مسارات التنمية في الوقت املناسب ،حيث سيتطلب ذلك نهوجا ً جديدة.

 43دركسهيج ).n 31) 18
 “ SDSN 44شبكة حلول التنمية املستدامة </hcp://unsdsn.org> 2012 ”,
 “ SDSN 45شبكة حلول التنمية املستدامة </hcp://unsdsn.org> 2012 ”,
 46ف تشارنلي ،م ليمون و س ايفانز" استكشاف عملية تصميم النظام بأكمله" دراسات التصميم 32رقم ) 2آذار79 - 156 :( 2011
 47جي بليزارد و ل اي كلوتز “اطار عمل لتصميم أنظمة العمل املستدامة  ”.دراسات التصميم  33رقم ) 5أيلول (;79–456 2012
و هذا التعاون مطلوب ليس فقط بني العلماء و صناع السياسات بل مع املستهليكن و السكان  .انظر " N Roordaأساسيات التنمية املستدامة" حيث يتوفر النص على الرباط التالي
/hcp://www.routledge.com/books/details/9781849714198
48
49

ان جورجيسكو -رويجن "الطاقة و األساطير االقتصادية " الصحيفة االقتصادية الجنوبية  41رقم ) 3كانون الثاني.81 - 347 :(1975 ،1
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 :4إﻋﺎدة ﺗﺼﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
يتكهن بعض الباحثني كساكس أن األزمة املالية األخيرة و التراجع في الثقة بالعوملة سيوفر نافذة إللهام منظور القابلية الجديدة نحو
50
التنمية املستدامة ،قد يكون ذلك هو الوضع في إقليم غرب آسيا و شمال إفريقيا و الذي يخفي أعضاؤه شكوكا ً عميقة تجاه قوة
51
النموذج الرأسمالي األوروبي و ينفرون إلى النزعتني االستهالكية و الفردية املرتبطتني بأميركا و غيرها من الدول الغربية .
قد يكون مواطنو اإلقليم عرفوا شيئا ً تجاهله الغرب ملدة طويلة ،فقد أدى سعي الدول املتقدمة للثروة إلى تضاؤل الثقة االجتماعية و
52
املواطنة و القيم و املشاركة في الحوكمة ،فقد احتشدت التحررية خارج دور القطاع العام مما أضعف وظيفته التوزيعية االجتماعية،
و قد همشت هذه الحالة – ركزت على املكسب الفردي و تجردت من االنتباه املشترك للمستقبل – مصالح الفقراء و الفئات الضعيفة و
54
األجيال املستقبلية ،و هناك دليل متنام يدعم هذه النظرية ،فقد يتمتع األمريكيون بأعلى ناتج محلي إجمالي للفرد و لكن معدالت
56
55
السعادة لديهم متدنية و كذلك األمر بالنسبة إلى نوعية الحياة و الرفاه .ومع تصاعد عدم املساواة ،تتمتع مجموعة صغيرة بنصيب
57
األسد من املوارد ،كما و ترتبط تلك الهيمنة بشكل متزايد مع سلوك غير أخالقي و استغالل للموارد .
53

و على عكس تلك الخلفية املعطاة ،هناك قضية قوية إلعادة التعريف الجذري لكيفية فهم التنمية ،في حني تركز املؤشرات بشكل تقليدي
على الناتج الوطني اإلجمالي )و التي تقيس الثروة و النمو و التوظيف  ...الخ( ،حيث بدأ الخطاب في إدراك أن تلك املقاييس تغض
النظر عن عوامل أخرى ذات أهمية كنوعية الحياة و رضى العاملني و النزاهة و املحافظة على البيئة باإلضافة إلى املساواة في الثروات و
58
الحد من الفقر .و قد شوهد التقدم في تنمية ندرج منها على سبيل املثال :نظرية السعادة للناتج الوطني اإلجمالي لبوتان ،و مؤشر
59
التنمية البشرية لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي و مؤشر معهد ليغاتم لإلزدهار ،و يمكن القول أن تلك النماذج ال زالت تواجه مخاطر
نقص صدى القيمة املطلوبة لالنتقال إلى املمارسات املستدامة في إقليم غرب آسيا و شمال إفريقيا.

 50دركسهيج ).n 31) 19
 51ساكس ).n 4) 136
 52املرجع نفسه .10-9 ,141-140
 53املرجع نفسه .68 ,12-11 ,5
 54املرجع نفسه ).n 4) 13, 146-50
 55املرجع نفسه .226 ,167-166 ,141-138 ,13
 56املرجع نفسه .150-146 ,23-22 ,6
 57املرجع نفسه .230 ,24-23
 58دركسهيج ).n 31) 19
 59ساكس ;s (n 4) 205-207دركسهيج ).n 31) 10
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:5ردم اﻟﻔﺠﻮة :ﻧﻤﻮذج إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺘﻤﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
قد يتم ردم هذه الفجوة بنموذج تنموي يتميز بطبيعته العربية ،نموذج يعكس القيم و األهداف و األولويات و التحديات املشاركة من قبل
سكان هذا اإلقليم ،فعلى ذلك النموذج عزل املحركات املحددة التي تدفع املجموعات السكانية و تلهم العمل الجماعي و تتطلب احتراما ً
60
واسع االنتشار ،و يقال أن الكثير من تلك املحركات يمكن إيجادها في التقاليد اإلسالمية.
و تقف الفكرة من نموذج التنمية املستدامة املربوط بالقيم الدينية في مكان ما يعارض النموذج الحالي ،و الذي يعكس فصل األيدولوجية
61
الدينية و صنع السياسات العامة ،فقد اعترف خطاب التنمية املستدامة أن هناك ثالث ركائز للتنمية املستدامة تحتاج إلى إكمالها ببعد
أخالقي على مستوى القيم الشعبية ،و أضافت القمة العاملية حول التنمية املستدامة في جوهانسبرغ عام  2002فقرة قصيرة رقم  6إلى
برنامج عملها" :نعترف بأهمية األخالقيات للتنمية املستدامة و لذلك نؤكد على الحاجة إلى النظر في األخالقيات عند تنفيذ األجندة ."21
62

و في سياق غرب آسيا و شمال إفريقيا ،فإن اإلخالقيات و القيم املشتركة والدين هي أمور متداخلة و ال يمكن تمييزها عن بعضها إلى
حد كبير ،فاإلسالم هو طريقة حياة شاملة " ،يهتم بالحقوق الفردية و املمارسات و القواعد و لكن أيضا ً بأمور غالبا ً ما ترتبط بالدولة و
63
الحوكمة" ،فهي تحوي مجموعة كبير من القواعد و تغطي بذلك املجالني العام و الخاص بدءا ً من النظافة الشخصية و املعايير الغذائية
64
و الصالة و الصوم وصوالً إلى ممارسات اإلدارة املالية و كالً من القانونني املدني و الجزائي ،و ليس من املستغرب أن ذلك يتباين مع
الغرب ففي اإلسالم ليس هناك فصل بني الدين و الدولة.
باإلضافة لذلك ،هناك قابلية قوية ألسس حماية البيئة من منظور إسالمي في إقليم غرب آسيا و شمال إفريقيا ،و يقترح الباحثون أن
65
انتهاكات األخالقيات البيئية من قبل املسلمني نتجت عن فجوة بني النظريات و التطبيق – فجوة يمكن أن تمأل من قبل صناع السياسة
و الباحثني اإلسالميني الذين يعطوا شكالً عمليا ً للخطاب اإلسالمي البيئي من خالل التشريع املالئم .يرى محمد إقبال أن العالم الحديث
66
بحاجة إلى التجديد البيولوجي و أنه يمكن للدين تحضير اإلنسان الحديث أخالقيا ً للتغلب على عبء مسؤوليته ،و عالوة على ذلك،
يقترح البعض أن القرآن الكريم و السنة
67

النبوية الشريفة تحويان جميع العناصر الضرورية لتطوير و بناء منصة لألخالقيات البيئية ،و يمكن أن يكون نموذج التنمية املستدامة
اإلسالمي مدمجا ً في عمل الكثير من الحركات اإلسالمية البيئية بما في ذلك الفلسفات البيئية اإلسالمية ،و الشريعة اإلسالمية البيئي و
60جاء الدين اإلسالمي الى شبه الجزيرة العربية بني السنوات  610و  632ميالدية ،من قبل الرسول محمد صلى اهلل عليه و سلم ،و يعتقد املسلمون أن اهلل سبحانه و تعالى أرسل الرسالة
للرسول صلى اهلل عليه و سلم عن طريق جبريل عليه السالم ،و وفقا ً للتقاليد ،و قد حفظ الرسول صلى اهلل عليه و سلم و صحابته الكرام القرآن الكريم ،و التي تم كتابتها في نسخة واحدة
للقرآن الكريم في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان Adﬀan (r. 644-656). See P M Holt, Ann K S Lambton, Bernard Lewis (eds) The Cambridge History of Islam,
.(185 Vol 1 (Cambridge: Cambridge University Press 1977
 61و من املثير لإلعجاب ،أنه في رأي ماكس ويبر ،و توفر األخالقيات البروتستانتية املنصة املنهجية و املنطقية للرأسمالية ،وقد حددت الحداثة و الرأسمالية نطاق االلتزام من خالل مجموعة
صارمة من القواعد التي يجب اتباعها.
 62تقرير القمة العاملية حول التنمية املستدامة في جوهانسبرغ متاح على الرابط التالي
hcp://www.cepal.org/rio20/nokcias/paginas/8/43798/Plalorm_for_Ackon.ENG.2002.pdf
 63األسود و الغرب و اإلسالم :الدين و الفكر السياسي في تاريخ العالم :صحافة جامعة اوكسفورد ) (2008م محمد التحدي منشورات Pelanduk 1986
 64انظر أ بيزي "املرأة و القانون في األردن :اإلسالم كمسار لإلصالح" معهد غرب آسيا و شمال افريقيا .2015
 65زي ساردار )اي دي ( ملسة ميداس  :القيم العلمية و البيئة في اإلسالم و غرب مانشستر  .اململكة املتحدة :دوفر ان .(U.S.A:Manchester Univ Pr (1984
 66السير اقبال ،اعادة بناء الفكر الديني في اإلسالم .نيودلهي :كتاب بهافان.1930 ،
لـ ويرسال "اإلسالم و األخالقيات البيئية :استجابة التقاليد للتحديات املعاصرة" زايجون ®  . no. 3 (1995): 451–59; N ,30سيد حسني "اإلسالم و األزمة البيئية" سالفيستشيس
جاهروبتش  .no. 4 (1990): 217–34 , ،34كامال ر جالهوفر و جي هاسالم "اإلسالم و الطبيعة و املساءلة :املبادئ اإلسالمية و فكرة املساءلة في البيئة ،ملتقى املساءلة no. 3 ,30
 (September 2006): 245–65; RS Gocliebهذا ما أخاف األرض :الدين و الطبيعة و البيئة  :Routledge, 2003السياسة البيئية و الدولية لليونسكو  : 2006اوزديمير ،نحو فهم
األخالقيات البيئية من منظور القرآن الكريم  .صحافة جامعة هارفرد  ،2003دبليو جينكنز "الشريعة اإلسالمية و أخالقيات البيئة :كيف تحرك أصول الفقه اإلصالح العملي "آراء العالم:
األديان العاملية و الثقافات و علم البيئة  :no. 3 (2005): 338–64 ,9أ ال دامخي "األخالقيات البيئية في مبادئ اإلسالم ،و االنتهاكات و املنظورات اإلسالمية" الصحيفة الدولية
للدراسات البيئية الدراسات  65رقم :31–11 (2008) 1أأ بيجادير الحماية البيئية في اإلسالم النسخة الثانية املنقحة  ،االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة و املوارد  : 1996عصمان
الخميدي "التنمية الخضراء و املستدامة من منظور إسالمي"  2012شوارتز "حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية  :نظرة عامة على التأثيرات املحتملة للتطورات البيئية في العراق.
"البيئة املحلية  8رقم  5اكتوبر  :76–567 2003 .1ار سي فولتز اف ام ديني و بحر الدين :اإلسالم و علم البيئة" صحافة جامعة هارفرد ،أوالجيوسي .اإلسالم و التنمية املستدامة :اآلراء
العاملية الجديدة .(Gower Publishing, Ltd. (2012 .عبد املتني و كي ايلسون  .جرين دين :تعاليم اإلسالم حول حماية الكوكب .سان فرانسيسكو" .البيئة املحلية  8رقم ) 5االول من
اكتوبر  (2003ناشرون سي اي بيريت و كولهر .عبد الحليم محمد " اإلسالم دين البيئة :الحاجة إلعادة التعليم و اعادة التدريب" في البيئة و القضاء في العالم العربي :وقائع املؤتمر
العربي للقضاة و الندوة حول تدرب القضاة و املعنيني القانونيني اآلخرين في القانون البيئي و التنمية املستدامة ،القاهرة ،مصر ،أيار  ،2004 31 – 29محررة من قبل ممدوح ماري و
عبد العمر الشريف  83 – 68القاهرة :املحكمة الدستورية العليا في مصر )(2004
67
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النشاط الجهادي األخضر و األغذية البيئية الحالل املسموح بها و القرى اإلسالمية البيئية و العمالت اإلسالمية املحلية و الشيوخ و
68
الباحثون الخضر.
و باختصار ،تستلزم االستدامة و نهجها الشمولي القدرة على إعادة التفكير ،بناء على املعرفة و اإلنعكاس املستمر على العواقب لكل
69
عمل ،في مخرجاته غير املقصودة و إطاراته املحددة و مقدماته املنطقية و قيمه .حيث تتطلب تحليل السياسات اإلقليمية و وحدات
70
التحليل التي تتجاوز حدود الدولة القومية ،و لكنها تبقى ذات صلة بالناحية األخالقية .يوفر النموذج اإلسالمي التنموي – نموذج يركز
على اإلقليم و األخالقيات  -سردا ً بديالً مرغوبا ً به لنموذج املقاصد الثالثة املسيطر عليه من قبل الربح و بذلك من الرأسمالية الغربية ،و
تمثل منصة مع احتمال دفع اإللتزام السياسي لرؤية التغييرات الجذرية للتنمية املستدامة الالزمة لتترسخ.

Report-Globalized-Eco-Islam-a-Survey-Schwencke-vs-24-February-2012-Pdf.pdf (Objet“ 68
.« (Applicakon/pdf)”« report-globalized-eco-islam-a-survey-schwencke-vs-24-february-2012-pdf.pdf (Objet applicakon/pdf
 69أ ي جي وولز و ر روديال "التعلم االجتماعي نحو االستدامة :املشاكل و املنظورات و الوعد" ن ج أ س – واجنجن  ..صحيفة العلوم الحياتية ،التعلم االجتماعي نحو االستدامة ،املنظور
و الوعد ) 69 ،حزيران3 -1 (2014 ،
 70الجيوسي ).(n 67
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 :6اﻷﺳﺲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ :ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
قد يكون لهذ النموذج أسسا ً في الفقه اإلسالمي ،فاملصدرين الجذريني للقانون اإلسالمي هما القرآن و السنة ،فعملية اشتقاق القانون
من النصوص األصولية تسمى االجتهاد ،فاالجتهاد هو عملية يتم من خاللها تطبيق النصوص في تغيير الظروف ،بما في ذلك القضايا
املعاصرة ،و من أجل أن يكون االجتهاد صحيحا ً يجب أن يمتثل مع األهداف املحددة أو أهداف الشريعة )مقاصد الشريعة(.
تعد مقاصد الشريعة علما ً هاما ً يعرف الحكمة اإللهية ،و األغراض و النوايا وراء القواعد التي تستند الشريعة إليها ،كالعدالة و الكرامة
72
71
اإلنسانية و اإلرادة الحرة و السخاء و التسهيل و التعاون االجتماعي .عرف الباحثون أهدافا ً مختلفة للشريعة ،و لكن الهدف من
املبادئ عادة يعتبر املصلحة )الرفاه االجتماعي(  ،و يعني ذلك في املمارسة أنه عندما يفسر الفقهاء املصادر األصولية ال يستطيعون
تفسيرها بطريقة غير متسقة مع مصادر الرفاه االجتماعي األوسع أو مع ما فيه مصلحة املجتمع.
الهدف من الشريعة هو تعزيز رفاه البشر و الذي يعد صون إيمانهم و حياتهم و ازدهارهم و فكرهم و ثروتهم ،و مهما كان
73
الذي يضمن تلك األساسيات الخمس التي تخدم املصلحة العامة و املرغوب بها .
و كما هو موضح في الرسم أدناه ،تم تقسيم املصلحة إلى ثالث فئات فرعية :الضرورات و الحاجات و الرفاهيات ،و كذلك تم تقسيم
74
الضرورات إلى الفئات الفرعية التالية :حفط اإليمان و الحياة و الثروة و الفكر و النسب .

اﻟﺸﻜﻞ  :2ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﺸﻜﻞ ﻷھﺪاف اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ

 71جي عودة ،مقاصدة الشريعة :دليل املبتدئ ،يحرر من قبل شيراز خان و أنس الشيخ علي ،لندن /املعهد الدولي للفكر اإلسالمي )(2008
 72عمل عدد كبير من الباحثني املرموقني على مقاصد الشريعة و من بينهم عبد املالك الجويني ،و أبو حميد الغزالي و فخر الدين الرازي و نجم الدين الطوفي و الطاهر ابن آشور و يوسف
القرضاوي
 73اسيراف وجدي دسوقي و نور دينواتي ارواني عبد اهلل  ،مقتبسا ً الغزالي "مقاصد الشريعة ،املصلحة و املسؤولية التجارية االجتماعية"  24/1 2007الصحيفة األمريكية للعلوم
اإلسالمية االجتماعية
 74عودة )(n 71جي عودة ،مقاصد الشريعة كفلسفة الشريعة اإلسالمية :نهج للنظام .لندن :املعهد الدولي للفكر اإلسالمي  : 2008كمالي "مقاصد الشريعة" مبسطة " في التاسع من
تموزعلى الرابط التالي  athcp://www.academia.edu/7121442/Maqasid_Al_Shari_ah_Made_Simple_-_Mohammad_Hashim_Kamali ; GE Asa 2015نحو
ادراك النوايا العليا للشريعة اإلسالمية :مقاصد الشريعة :نهج وظيفي .لندن :املعهد الدولي للفر اإلسالمي " :2008مقاصد الشريعة في التمويل اإلسالمي :نظرة عامة" في الخامس من
تموز  2005على الرابط التالي athcp://www.academia.edu/1146010/Maqasid_Al-Shari_ah_in_Islamic_Finance_An_Overview
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اﻟﺸﻜﻞ  :3اﻟﺸﻜﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل اﻟﻀﺮورات ﻟﻠﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

و قد تطورت هذه الفئات مع مرور الوقت استجابة للظروف و التحديات املتغيرة ،فعلى سبيل املثال قدم ابن أشور فهما ً جديدا ً ملقاصد
الشريعة عن طريق إعادة تصور كل واحدة من الضرورات باصطالح عصري ،فعلى سبيل املثال" :حفظ األنساب" فقد تطور هذا
املصطلح من "حفظ النظام األسري و حماية االعتقاد الحقيقي" إلى "حرية االعتقاد" ،و قد قدم أيضا ً مفاهيم الحرية و الحقوق و
75
العدالة كمقاصد الشريعة في حقهم ،و قد أشمل يوسف القرضاوي مفاهيم الكرامة اإلنسانية و الحقوق كأهداف أساسية للشريعة .
و تعرض هذه امللحقات ملقاصد الشريعة أن هناك مساحة لإلصالح اإلسالمي لإلستجابة للقضايا العاملية املعاصرة ،و وفقا ً لجاسر
عودة ،و يعد تطور مقاصد الشريعة فرصة للقانون اإلسالمي للتطرق إلى التحديات التي تواجه املجتمعات اإلسالمية من خالل تقديم
76
منهجية إسالمية بيئية لإلصالح من ضمن املجال الديني .يقال أن التدهور البيئي يقدم أكبر التحديات الضاغطة في القرن الواحد و
العشرين ،و لذلك يجب إشمالها كجزء من مقاصد الشريعة )على أنها مصلحة – ملصلحة املجتمع الفضلى( ،و بإختصار فإن نموذج
التنمية املستدامة املبني على مقاصد الشريعة يمثل استجابة صحيحة و فعالة للحوكمة البيئية الضعيفة من ضمن النطاق اإلسالمي.

75اودا ).(n 71
.Id76
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:7اﻟﻨﻤﺎذج اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﯿﺪ اﻟﺼﻨﻊ
تعد فكرة االقتراب من التنمية املستدامة من املنظور اإلسالمي ليست جديدة بالكامل ،في عام  ،2002طورت املنظمة اإلسالمية
77
التعليمية و الثقافية و العلمية ) (ISESCOاإلعالن العاملي للتنمية املستدامة ،و قدمت منظمة التعاون اإلسالمي هذا النموذج للقمة
العاملية حول التنمية املستدامة في جوهانسبرغ عام  ،2002و قد استعرض اإلعالن التحديات الكبرى التي يواجهها العالم اإلسالمي
في مجال التنمية املستدامة :الفقر و األمية و الدين الخارجي و الظروف االقتصادية و االجتماعية و اختالل التوازن بني النمو السكاني
و املوارد الطبيعية املتاحة و الضعف في القدرات الفنية و الندرة في الخبرات و املهارات في اإلدارة البيئية.
و قد رسم اإلعالن إطارا ً عاما ً لألجندة اإلسالمية للتغلب على تلك العوائق و التعاون املقترح بني الدول اإلسالمية لتحقيق التنمية
املستدامة ،و قد حدد إطار العمل املحددات الخمسة لنموذج التنمية املستدامة (1) :تحقيق العدالة ) (2تعزيز املشاركة الفاعلة )(3
تأسيس الشراكة األصيلة ما بني الدول من خالل نظام عادل للتجارة العاملية )الستبدال نظام الديون الذي يقود إلستنزاف املوارد( )(4
تعزيز تنفيذ املجتمع الدولي للممارسات و السياسات ) (5تثقيف الشباب حول املسؤولية البيئية و حفظ القيم الدينية و األخالقية .كمثل
النموذج للمقاصد الثالثة ،فإن ضعف اإلعالن عن املبادئ هو كيفية التأثر بإطار العمل التنموي الرأسمالي .عن طريق النمو االقتصادي
املرتفع بوصفها الوسائل التي عن يمكن من خاللها ردم الفجوة بني الدول اإلسالمية و الدول املتقدمة ،يتجاهل النموذج اإلجراءات غير
املستدامة و املدمرة بيئيا ً من خالل نمو مسهل كهذا.
78

و هناك محاولة أكثر فاعلية طرحت من قبل الدكتور عودة الجيوسي في كتابه عام " 2002اإلسالم و التنمية املستدامة" ،و يسلط العمل
الضوء على الفجوة الثقافية و الروحانية في نموذج التنمية املستدامة الغربي /التقليدي ،و يستخدم األفكار اإلسالمية في التوازن و
التناغم و املصلحة العامة و الحكمة و العيش على األرض لصياغة نماذج جديدة مهيكلة حول (1) :الحوكمة الرشيدة ) (2التميز ) (3رأس
املال االجتماعي ) (4النزاهة دون الفساد لتحقيق الحياة الطيبة ) (5احترام األرض .و يصور املجتمع املحلي )على مستوى الحي( على
أنه يشكل جوهر التكافل االقتصادي و التماسك االجتماعي .و لكن بينما يقدم الكتاب نظرة عاملية إسالمية شاملة حول التنمية املستدامة
فانه يفتقر للمواصفات املطلوبة لتطبيق ناجح و رصد ضمن مجال السياسات.

 ISESCO 77أيسسيكو هي منظمة دولية متخصصة في مجاالت التعليم و العلوم و الثقافة و التواصل ،تأسست لتطوير النظام التعليمي بشكل يستوحي من القرآن الكريم و السنة
النبوية الشريفة ،و تدعمها ماليا ً حكومة اململكة العربية السعودية ،و تسيطر الدول العربية كما يبدو على هذه املنصة بالرغم من احتواء العضوية على أغلبية الدول الخمسني اإلسالمية بما
في ذلك إيران و اندونيسيا .و هي متحالفة مع أكاديمية الفقه اإلسالمي الدولية .و يقترح ذلك املشاركة الفعالة للباحثني اإلسالميني
 .(n 71) 78الجيوسي
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 :8اﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
بناء على الفهم أعاله ملقاصد الشريعة و استجابة للعجز املحدد أعاله ،تم اقتراح نموذج جديد للتنمية املستدامة و يتمحور هذا النموذج
حول فكرة الكرامة اإلنسانية و بناء على الخمس الركائز التي تدعم الكرامة :العدل ،و املعرفة الفكرية و التعليم )العلم( و الرفاه
االجتماعي )املصلحة( و إدارة اإلنسان للموارد الطبيعية و الثروة و األنشطة االقتصادية )االقتصاد( ،و العناصر األساسية لهذا النموذج
و القضايا التي ستعالجها في الجدولني  1و  2و الشكل  4أدناه:
اﻟﺠﺪول  :1إﻋﺎدة ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ
ما الذي يستدام؟
ملاذا؟
قضايا االهتمام
املنهجية

فكرة التنمية املستدامة اإلسالمية
الكرامة اإلنسانية والكرامة الطبيعية
الرفاه اإلنساني )املادي و الروحاني( و دور الحفاظ على الطبيعة
الحاجات اإلنسانية و غير اإلنسانية لألجيال الحاضرة و املستقبل
إحياء املبادئ اإلسالمية
اﻟﺠﺪول  :2رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

ركائز استدامة الكرامة اإلنسانية
املوارد الطبيعية و خدمات النظام البيئية
الرفاه االجتماعي
الثروة و التنمية االقتصادية
املعرفة و التعليم
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يقدم الشكل  4نموذج التنمية املستدامة اإلسالمي كنبتة حية ،متمحورة حول الكرامة اإلنسانية ،فأشعة الشمس ضرورية للنمو و هي ممثله هنا على أنها رحمة اهلل و
تعكس التربة الروحانية :فكما تنمو النبتة بالضوء و التربة ،يمتص املسلم الضوء اإللهي ،و يظهر املفهوم اإلسالمي لإلنسانية في كيفية تحول الضوء اإللهي إلى الرفاه
االجتماعي )تشبيها ً لعملية البناء الضوئي( .و تعكس الصورة أيضا ً املفهوم اإلسالمي للتوازن ،و كما يتطلب النمو املعايرة فإن الحاجة إلى الركائز لتكون متناسبة
معكوسة في توزان البتالت ،و أخيرا ً كما يضمن نمو النبات أن الطاقة املتلقاة تتجاوز الطاقة املستهلكة ،و يكمن دور ركيزة املعرفة في ضمان أن معدل استهالك املوارد
الطبيعية يساوي لـ ) أو أقل من( معدل التجديد.

 1.8اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
79

إن كرامة اإلنسان ليست فقط حق بحد ذاته ،بل ركيزة أصيلة في اإلسالم و أساسية للهوية العربية ،فاعتراف اإلسالم بالكرامة
اإلنسانية يجد أصوله في الحرية التي يمنحها اهلل لجميع خلقه.
"..و لقد كرمنا بني آدم "(70)..سورة اإلسراء

80
81

و ينص القرآن الكريم على أن اإلنسان خلق في "أحسن تقويم" و قد ولد اإلنسان حرا ً و منح العقل و الفكر ،مما يمكنه من اتخاذ
82
الخيارات الصائبة و املحافظة على املكانة العليا مع احترام سائر املخلوقات األخرى  ،و يوضح ذلك كيف يتمتع حتى الجنني الذي لم
83
يولد بعد بحق الحياة و كيف يتمتع امليت بحق عدم التمثيل بجسده و بأن يدفن بسرعة و بطريقة الئقة  ،و بما أن البشر أحرار ،فال يجوز
84
إكراههم أو حتى تقييد حياتهم دون داع لغرض حرمانهم من التمتع بحريتهم  ،و ذلك على مبني على منع االضطهاد و العدوان و
انتهاك الكرامة اإلنسانية في القرآن و السنة  ،بل يشجع كل من القرآن و السنة على النمو الشخصي من خالل التقوى و الصالح.

 79تشكل الكرامة أيضا ً أساس أصول الحقوق في القانون الدولي .و ينص اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان لعام  1948في ديباجته على:

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺤﻘﻮﻗﮫﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ھﻮ أﺳﺎس اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ".

"  اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻷﺳﺮة

 80سورة اإلسراء اآلية .70
 81سورة التني اآلية .4
82م بدر ان  ..القانون الدولي لحقوق اإلنسان و الشريعة اإلسالمية"  141أكسفورد :صحافة جامعة اكسفورد 52 - 2005
 83املرجع نفسه.
 84املرجع نفسه.
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 2.8اﻟﻌﺪل
85

في اإلسالم ،العدل هو حق و مسؤولية )واجب تجاه اهلل( و فضيلة عليا  ،و يدرك اإلسالم أيضا ً أهمية املساواة أمام القانون دون تمييز
و ان اختلفوا في العرق أو النوع االجتماعي أو الدين أو الحالة.
" َو ِم َّم ْن َ
خ َل ْقنَا أ ُ َّم ٌة يَ ْه ُدو َن ِبا ْل َحقِّ َو ِب ِه يَ ْع ِد ُلونَ)" (181

86

ِ
ِ
ش َه َدا َء هللَِِّ َو َل ْو َع َلىٰ أَنْفُ ِ
" يَا أَيُّ َها ا َّل ِذي َن آ َمنُوا ُكونُوا َق َّو ِ
س ِط ُ
س ُك ْم أ َ ِو ا ْل َوالِ َديْ ِن َو ْ
يرا فَاهللَُّ أ َ ْو َلىٰ ِب ِه َما ۖ
األ َ ْق َر ِب َ
ام َ
ني ِبا ْل ِق ْ
ني ۚ إِ ْن يَ ُكن ْ َغنيًّا أ َ ْو فَق ً
87
ضوا فَ ِإ َّن اهللََّ َكا َن ِب َما تَ ْع َم ُلونَ َ
فَ َال تَت َّ ِب ُعوا ا ْل َه َو ٰى أ َ ْن تَ ْع ِد ُلوا ۚ َو إِ ْن تَ ْل ُووا أ َ ْو تُ ْع ِر ُ
خ ِبيرا
ش ِ
"إِ َّن اهللََّ يَأ ْ ُم ُر ِبا ْل َع ْد ِل َو ْ ِ
س ِ
ان َ ....ويَن ْ َهىٰ َع ِن ا ْلفَ ْح َ
اء َو ْاملُن ْ َك ِر َوا ْلبَ ْغيِ ۚ  "(90)......سورة النحل
اإل ْح َ

88

 3.8اﻟﻌﻠﻢ
تظهر أهمية العلم في اإلسالم في أول آية نزلت من القرآن الكريم:

األ َ ْك َر ُم} {3ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َلم ِ}َ {4ع َّل َم ْ ِ
خ َلقَ ْ ِ
نسا َن ِم ْن َع َل ٍق} {2ا ْق َرأ ْ َو َربُّ َك ْ
خ َلقَ }َ {1
اسم ِ َربِّ َك ا َّل ِذي َ
نسا َن َما َل ْم يَ ْع َل ْم}
اإل َ
اإل َ
"ا ْق َرأ ِْ 89ب ْ
"}5
و قد اقترح علماء مثل الغزالي نماذج تعليم تسلط الضوء على التنمية كجزء ال يتجزأ من التعليم مما يؤدي حتما إلى معرفة اهلل.

 4.8املصلحة
و كما طرح أعاله ،ترتبط املصلحة بمبادئ الرفاه االجتماعي و بأن كل من القرارت و صانعي القرارات يجب أن يعملوا للمصلحة الفضلى
للمجتمع ،فمع إحترام التنمية املستدامة فإن املصلحة يمكن أن ترتبط عن قرب بحماية الضعفاء ،الذي هو مبدأ اساسي آخر في اإلسالم
90
حيث يقتضي اإلسالم سلوكا ً مدنيا الئقا ً و تعاطفا ً مع اآلخرين و حماية مجموعات معينة كاألطفال و النساء و املسنني.

"أما بعد أيها الناس  ،فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم  ،فإن أحسنت فأعينوني ؛ وإن أسأت فقوموني ؛ .......
 ،والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء اهلل  ،والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه
91
إن شاء اهلل ".....

 5.8ﺣﻔﺎظ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
رسالة اإلسالم مرسومة بشكل مباشر من مبادئ الوحدانية ،و هي فكرة أن كل شيء ينشأ من مصدر واحد ،و يرى اإلسالم الكون
92
كمصفوفة متشابكة من األنظمة الحيوية و غير الحيوية حيث يكون لكل كيان دور محدد يشكل وحدة متماسكة.
ض ُك ٌّل َّل ُه َق ِ
الس َما َو ِ
ات َواأل َ ْر ِ
انتُو َن )َ (26و ُه َو ا َّل ِذي َيبْ َدأ ُ ا ْل َ
خ ْلقَ . (27) " ......
" َو َل ُه َمن ِفي َّ

93

و ال تدعم الطبيعة فقط البعد املادي للحاجات اإلنسانية و لكنها تدعم األبعاد الروحانية كذلك.

94

 85الهدف األساسي من اإلسالم هو تأسيس العدالة على األرض حيث قال تعالى "إن اهلل يأمر بالعدل و اإلحسان  "..سورة النحل اآلية 90
 86سورة األعراف اآلية .181
 87سورة النساء اآلية .135
 88سورة النحل اآلية .90
 89سورة العلق اآليات من 5 – 1
 90ساكس ).n 4) 9-10
 91بدرين ).n 82) 141
 92الحكمة في الطبيعة ” </accessed 15 July 2015 at <hcp://wisdominnature.org
 93سورة الروم اآلية  26و 27
 94فولتز ).(n 67
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الس َما َو ِ
اس َو َل ِك َّن أ َ ْكث َ َر الن َّ ِ
خ ْل ِق الن َّ ِ
ات َواأل َ ْر ِ
ضأ َ ْكبَ ُر ِم ْن َ
" َل َ
اسال يَ ْع َل ُمو َن" ) (57سورة غافر
خ ْلقُ َّ

95

نظرا ً للعالقة املتبادلة بني اإلنسان و الطبيعة فإن القرآن الكريم و الحديث الشريف يوضحان املبادئ املختلفة حول أخالقيات البيئة و
96
حماية املوارد الطبيعية ،و يدرك اإلسالم الدور الجماعي لخالفة اإلنسان على هذه األرض:
ص َد َق ٌة "
يم ٌة إِال َكانَ ْ
سا أ َ ْو يَز َْر ُ
س َغ ْر ً
سلِم ٍ يَ ْغ ِر ُ
" َما ِم ْن ُم ْ
ت َل ُه َ
ع ز َْر ًعا فَيَأ ْ ُك ُل ِمن ْ ُه طَيْ ٌر أ َ ْو إِنْ َ
سا ٌن أ َ ْو بَ ِه َ

97

يعرض بعض الباحثني دور الوصاية ذلك كمقياس للنجاح مع احترام الحفاظ على رأس املال الطبيعي و أداء مسؤوليات املسلم تجاه اهلل:
ض َدر َج ٍ
خ ِ
ف األ َ ْر ِ
س ِريعُ ا ْل ِع َق ِ
" َو ُه َو ا َّل ِذي َج َع َل ُك ْم َ
ض َو َرفَعَ بَ ْع َ
ور
ات ِّليَبْ ُل َو ُك ْم ِفي َما آتَا ُك ْم إِ َّن َر َّب َك َ
الئ َ
ض ُك ْم فَ ْوقَ بَ ْع ٍ َ
اب َو إِنَّ ُه َل َغفُ ٌ
98
ر ِ
حي ٌم " ) (165سورة األنعام
َّ
يسلط نصر الضوء على قدسية الطبيعة و التي يتجلى من خاللها وجود اهلل ،و يذكر القرآن الكريم أنه حتى أنواع املخلوقات الصامتة
تُسمع أصواتها خالل تعبدها:
صافَّ ٍ
الس َما َو ِ
ات َواال َْر ِ
يح ُه َواهللَُّ َعلِي ٌم ِب َما يَفْ َع ُلونَ" )
سبّـِحُ
س ِب َ
"أ َ َل ْم تَ َر أ َ َّن اهللََّ يُ َ
صالَتَ ُه َوتَ ْ
ات ُك ٌّل َق ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّيْ ُر َ
َ 99ل ُه َمن ِفي َّ
 (41سورة النور .
ض َو َمن ِفي ِه َّن َو إِن ِّمن َ
السبْعُ َواأل َ ْر ُ
يما
سبِّ ُ
س ِب َ
الس َما َو ُ
ح ِب َح ْم ِد ِه َو َل ِكن الَّ تَفْ َق ُهو َن تَ ْ
شي ٍْء إِالَّ ُي َ
ات َّ
سبِّحُ َل ُه َّ
"تُ َ
يح ُه ْم إِنَّ ُه َكا َن َحلِ ً
100
ورا" ) (44سورة اإلسراء
َغفُ ً
و أخيراً ،يركز اإلسالم على الحاجة إلى الحفاظ على التوازن ،و يذكر القرآن الكريم أن كل شيء خلق بقدر و حساب ،و أن التوازن بني
القيم املادية و الروحانية أساسي ليكتمل املجتمع البشري ،و يعلم اإلسالم االعتدال في جميع األمور و أن فقدان التوازن يؤدي إلى
الفساد ،و لكن ،للحفاظ على التوازن فال بد من معرفة حول محددات أنماط اإلنتاج و االستهالك.
ض ُمفْ ِ
ال تَ ْعث َ ْوا ِفي األ َ ْر ِ
"ُ ....ك ُلوا ْ َو ْ
اش َر ُبوا ْ ِمن ِّرزْ ِق اهللَِّ َو َ
س ِدي َن ") (60سورة البقرة

101

ت أ َ ْي ِدي الن َّ ِ
ضا َّل ِذي َع ِم ُلوا َل َع َّل ُه ْم يَ ْر ِ
اسلِيُ ِذي َق ُهم بَ ْع َ
ج ُعونَ" ) (41سورة الروم
سبَ ْ
سا ُد ِفي ا ْلبَ ِّر َوا ْلبَ ْح ِر ِب َما َك َ
"ظَ َه َر ا ْلفَ َ

102

 6.8اﻻﻗﺘﺼﺎد
و يحدد اإلمام الغزالي ثالثة أهداف للنشاط االقتصادي :تحقيق االكتفاء الذاتي لحياة اإلنسان و توفير الرفاه للعائلة ملساعدة من هم
103
في عوز  ،حيث وضع القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة و الشريعة اإلسالمية إطار عمل مفصل لعالقات األعمال .ضمن إطار
العمل املذكور ،يُفهم العمل التجاري على أنه نشاط اقتصادي مفيد اجتماعيا ً و مبرر أخالقيا ً و مشجع عليه دينياً ،شريطة االلتزام
بالضوابط الشرعية .و يعدد اإلمام الغزالي أيضا ً خمس إرشادات حول اإلحسان في السوق (1) :الربح غير املفرط ) (2أن تكون لينا ً مع
الفقراء و شديدا ً مع األغنياء ) (3أن تكون سمحا ً و مرنا ً ) (4سداد الديون فورا ً مع امكانية الغاء الدين ) (5منح االئتمان للفقراء دون توقع
السداد .و رجوعا ً على نموذج التنمية املستدامة فهناك آلية ملموسة في اإلسالم تمنح حساسية خاصة للفقراء و الحاجة إلى مساهمة
األثرياء في رفاه الفقراء :و هي الزكاة .و هناك مبدأ آخر ذو صلة و هو اإلثراء غير املبرر حيث يمنع النظام املصرفي اإلسالمي الربح
الشخصي غير الناتج عن الجهد الشخصي.
ِ
ِ
اكنيِ َوا ْل َع ِ
س ِ
الر َق ِ
الس ِبي ِل
س ِبي ِل اهللَِّ َوابْ ِن
"إِنَّ َما
اب َوا ْل َغا ِر ِم َ
املِ َ
الص َد َق ُ
َّ
ني َو ِفي َ
ات لِ ْلفُ َق َراء َو ْامل َ َ
َّ
ني َع َليْ َها َ
104و ْامل ُ َؤ َّل َفة ُق ُلوبُ ُه ْم َوفي ِّ
فَ ِر َ
يض ًة ِّم َن اهللَِّ َواهللَُّ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم" ) (60سورة التوبة

 95سورة غافر اآلية .57
 96عبد املتني )ن  (67اف ستوارت ،اس ار كاربنتر ،جي بي كوفيناز ،سي فولك ،ان ابل دبليو سي كالرك  ،بي اولسون ،ات ال :الحفاظ على النظام البيئي :استراتيجيات االستدامة
للكوكب املتغير بسرعة" .التوجهات في النظام البيئي و التطور  25رقم ) 4ابريل 49 - 241 (2010
 97صحيح البخاري كتاب املزارعة .الحديث .513 513
 98سورة األنعام اآلية 165
 99سورة النور اآلية .41
 100سورة اآلسراء اآلية 44
 101سورة البقرة اآلية .60
 102سورة الروم اآلية .41
 103أ أ إصالحي و الشيخ م غضنفر "الفكر االقتصادي عند الغزالي" ورقة /MPRA Paper (1998) hcp://mpra.ub.uni-muenchen.de/53465
Q9:60 104
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اﻟﺨﺘﺎم :ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻨﻤﻮذج
105

إن تحديد مسار فعال و مسؤول لالستدامة هو شرط ال غنى عنه للتغلب على التحديات التي تواجه إقليم غرب آسيا و شمال إفريقيا .
لن يكون رفع اإلقليم من األنماط املختلة و الراسخة للحوكمة البيئية سريعا ً أو سهالً بل ما يلزم هو استراتيجية تصاعدية و مرحلية على
املدى الطويل .
قد يتطلب تطوير النموذج اإلسالمي للتنمية املستدامة إلقليم غرب آسيا و شمال إفريقيا املبني على أهداف الشريعة اإلسالمية ملقاييس
قابلة للتطبيق ،و ليكون إطار العمل فعاالً فال بد من الرصد و السيطرة ،لذلك قد تحتاج املؤشرات الكمية و النوعية املحددة للمتغيرات إلى
تعريف و تقييم ،و قد يحتاج نظام الرصد إلى تطوير ،على األرجح من خالل خلق مركز للرصد أو نظام يربط البحث و مراكز التنمية في
اإلقليم.
تحتاج دول غرب آسيا و شمال إفريقيا إلى صنع التزام رسمي و صياغة استراتيجية للتنمية املستدامة اإلسالمية ،و هناك حاجة
لتأسيس إطار عمل يفهم االنتقال البيئي كجزء من مقاصد الشريعة ،و يجب أن تضمن تلك االستراتيجية أن السياسات و املؤسسات و
العمليات في الحكومة و في القطاعني العام و الخاص تحقق أهداف الشريعة اإلسالمية )الشكل  (5و من خالل تلك االستراتيجية يجب
أن تتحمل الحكومات املسؤولية لحل العجز الرئيسي في التنمية املستدامة بما يتماشى مع مقاصد الشريعة ،و يجب أن يحدد هذا النوع
من التغيير من رؤية لبناء عدد كبير من الدول املتكاملة التي تضع الكرامة اإلنسانية كجوهر لعملية التنمية.
ال يمكن إهمال دور املواطنني في تنفيذ نموذج التنمية املستدامة ،حتى اليوم فقد ركزت املوارد و البرمجة على السياسات الوطنية أكثر من
تركيزها على الدور الذي تلعبه املجتمعات و القادة املحليون في إدارة املوارد الطبيعية .يحتاج املستخدمون النهائيون إلى أن يتم
اشراكهم بطرق أكثر فعالية ،من خالل التعليم )حول الحقوق و املسؤوليات الدينية( و التمكني )املساحة و األدوات لصياغة الحلول املبتكرة
ملشكالتهم( .و يجب إرفاق ذلك بتحديد و إشراك قادة الفكر املحليني )كاألئمة( و صناع التغيير )كقادة الشباب( لتعزيز التغيير في
السلوكيات و أنماط االستخدام ،و كذلك مناصرة الدمج بني الجودة و املساواة للوصول إلى أهداف بيئية أوسع و أشمل .بمليار و 600
مليون مسلم أو ما نسبته  23باملائة من سكان العالم يمكن أن يلعب نموذج التنمية املستدامة اإلسالمي دورا ً في مستقبل التنمية
املستدامة.
اﻟﺸﻜﻞ  :5اطﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻌﯿﺸﻲ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ )ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ(

 105ل هـ انرس "الجزء  – 3الندرة  ،األمن و التنمية املستدامة" في التنمية املستدامة االقتصادية ،محررة من قبل أ م بازيليكان و يو تشاركافورتي و م في رافاغو و م في ، 66 – 49 ،
سان دييغو  :الصحافة األكاديمية ) (2015
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