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 البيئة واإلستدامة في الشرق األوسط

 Arthur Lyon Dahl 1بقلم آرثر ليون دال 

 
 أوسع إطار ضمن صياغته إعادة يستوجب المتاحة، مما حدوده أقصى بلوغ على الكوكب لهذا المادي الرفاه شارف لقد

 منطقة مشاركة من الرغم وعلى. والبيئية واإلجتماعية اإلقتصادية بأوجهها اإلستدامة و عليه الحياة من اإلنسان لهدف
وبإمكان اإللزام  .حقيقية بيئية تحّديات يواجه أنه البيئة، إال حماية إلى الرامية الدولية الجهود في األوسط الشرق

حداث إسترشد بها وقيم يمكن على ضوئها أن يمّدنا بمبادئ أساسية ي   ،المبنّي على تعاليم الدين اإلسالميّ  ،المفروض على الفرد

 . استخدامه اآلن تحّول جذري في نموذج التنمية الشائع

                                                 
1
، وله (UNEP)هو رئيس منتدى البيئة العالمي ، وقد تقاعد من منصب نائب المدير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع لألمم المتحدة  Arthur Dahlأرثر دال   

شروع عاما في مجال التنمية المستدامة. وكان في اآلونة األخيرة استشاريا لدى البنك الدولي عن مؤشرات التنمية، وكبير المستشارين لدى م 45خبرة طوالها 
التابعة للـ يهدف إلى وضع مؤشرات عن التعليم من أجل التنمية المستدامة مبنية على القيم اإلنسانية، ومنّسقا لعمل كل من مجموعات العمل الرئيسية 

(UNEP)زائر بجامعة برايتون  ، والمجموعة اإلستشارية لألطراف المعنية عن الحوكمة الدولية للبيئة التابع لنفس البرنامج. وسبق له أن عمل كأستاذ
Brighton نية، والتنوع )بالمملكة المتحدة( واستشاريا دوليا في عدة مجاالت منها مؤشرات اإلستدامة، واستراتيجيات التقييم والمراقبة البيئية، والشعب المرجا

منطقة جنوب المحيط الهادي كخبير في الشعب المرجانية  البيولوجي، والجزر، والتعليم البيئي، والتنمية اإلجتماعية واإلقتصادية. وقضى سنوات عديدة في
. ولديه أيضا Pacific Regional Environment Programmeودول الجزر الصغيرة النامية، حيث نّظم برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ 

التوازن البيئي، والسلوكيات والروحانيات. وكان عضوا في سكرتارية تسيير اهتمامات في العالقة بين العلم والقيم اإلنسانية، وشارك في مؤتمرات عّدة عن 
، وشارك في القمة العالمية للتنمية 1992أعمال مؤتمر األمم المتحدة عن البيئة والتنمية )المعروف بقّمة األرض( الذي انعقد بمدينة ريو دي جانيرو عام 

. ويحاضر الدكتور 2012( المنعقد في ريو دي جانيرو عام Rio + 20متحدة عن التنمية المستدامة )( ومؤتمر األمم ال2002المستدامة )بجوهانسبرج عام 
 Island زر دال في برامج جامعية مختلفة، ويلقى المحاضرات على نطاق واسع، كما نشر العديد من األبحاث العلمية والكتب، نذكر منها كتاب "دليل الج

Directory:التعايش التكافلي ما بين التوازن البيئي واإلقتصاديات  "، وكتاب "عماد التوازنThe Eco Principle: Ecology and Economics in 

Symbiosis ." 
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البيئة(،  سالمة على يحافظ) أخضر إقتصاد التحّول إلى أجل من انتقالية إقتصادية خطة رسم إلى بحاجة فاإلقليم  
المناخي،  التغّير ظروف مع الغذائي، والتكّيف األمن قيحق بما والزراعية المائية الموارد وإدارة النظم الحكومية، وتقوية

  2.هذا اإلقليم رائدها اإلستدامة مستقبلل قواعد التعليم، وإرساء ، وتحسينةانتاج واستهالك مستدامأساليبإوالتحول إلى 
 

 واإلستدامة والبيئة الرفاهية -أوال 

. الثروة من يواف قدرتوفير  بفضل مادية، تتحقق رفاهية بوصفها اإلقتصادية الناحية من الرفاهية مع التعامل يتم ما عادة
 معيار ، وهوGross Domestic Product (GDP)القومّي  الناتج إجمالي مثل إحصائية بمعايير ذلك يقاس ما وعادة

 لما كافيا مقياسا ليس المعيار هذا بأن متزايدا   إقرارا  اآلن هناك أن إال. اإلقتصادي النظام عبر األموال لتدفق قياسي

 يرفع المثال، قد سبيل البيئّي، على التلّوث فزيادة  3.البشرية الرفاهية وهو األقتصادي، النشاط من عليه نحصل أن يجب
 باهظة رقابةالتلّوث  يتطلب بينما ،الطبّي للشعب العالج فاتورة في زيادة عنه نتج ما إذا المحلّي الناتج إجمالي من

 فإن وبالمثل. البشري الّرفاه مستوى خفض في يتسبب األمر حقيقة في فالتلّوث آثاره، لتنظيف مكلّفة وإجراءات التكاليف
 يتراكم ما أن حين القصير، في األمد في الرفاهية من يزيد قد اإلستدامة إلى يفتقد والذي باإلستدانة الممّول اإلستهالك

 في المنفعة هذه نتيجة يعكس أن ذلك بعد شأنه من وبيئية واجتماعية مالية ديون من المنفلت اإلستهالك ذلك اءجرّ  من

  .خسارة إلى المطاف نهاية

اإلقتصادي النظام التي يعمل بها كيفيةال على جديدا ضوء المعقّدة األنظمة علم سلّط ولقد
4

 التطّور على ، وكذلك
عام اإلجتماعّي بوجه

في  ،عالميامتخذان نطاقا  سريع بشكل الحادثان ،الماّدي والتمّدن السكاني التعداد عتوسّ  يسبب كما. 5

كل دولة من دوله  حالةاألقليم ككل أو  حالة تأملنا ما إذا حتى 6.إلى تعّديها البيئية، بل كوكبنا لطاقة األقصى الحد  بلوغنا
 ما استيراد إلى األهلين يدفع مما الطبيعية لموارده اإلستيعابية الطاقة جاوز قد السكاّني التعداد أن وجدنال  على حدة

                                                 
2 

 2014فبراير )شباط(  13تحديث  –فصل البيئة  –كتاب الشرق األوسط 
3 

Stiglitz et al. 2009 
4 

Beinhocker 2006 
5 

Dahl 1996 
6 

Rockstrom et al. 2009أيضا، و Wijkman 2012 
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الموارد هذه عنه عجزت
7

 ومن. األخرى الدول في الفقراء مع الموارد على تتسابق ثراء األكثر الدول أن يعني ، مما
الموارد،  محدود عالم في األبد إلى تدوم ال الحديث المجتمع عليه يرتكز الذي المادي التقدم نوعية الجلّي أن الواضح

 حياتنا نمط موارد توفير على األرض كوكب مقدرة سقف تجاوزنا ما إذا الحضارة انهيار إلى تؤّدي أن شأنها ومن

 8.المادية

. األخير قرن النصف طوال واإلستدامة البيئة بشأن عالمي نطاق على الدائر النقاشذلك  المسائل هذه كل حول ويتمحور

 احتياجات تلبي تنمية... : "بأنها Brundtland Commission برونتالند لجنة عّرفتها كما هي المستدامة والتنمية

 ذات أنها على التنمية إلى ينظر ما وعادة .9" القادمة األجيال باحتياجات الوفاء على القدرة في التفريط دون الحاضر

 معا الثالثة المحاور هذه أخذ البيئّي. ويجب اإلجتماعي، والمحور اإلقتصادي، والمحور المحور: رئيسية محاور ثالثة

 األرض قمة فإنه، ومنذ المنطلق هذا ومن. دائمة بشرية رفاهة تحدث أن المستدامة للتنمية مقّدرا   كان ما إذا اإلعتبار في
 وضع على المدني والمجتمع والحكومات المتحدة األمم منظمة من كل ، دأب1992عام  جانيرو دي ريو في عقدت التي

معا الثالث المحاور هذه على التقدم مدى تقيس مستدامة تنمية مؤشرات
10

 حالتها تقييم على الدول عادة جرت ، كما

 11.المؤشرات هذه إلى بالقياس اإلستدامة على مجتمعاتها ومقدرة البيئية

 مقدار إنتاج الواجب من أنه يعني فهو: على الفهم الثالثة المحاور أسهل هو لإلستدامة اإلقتصادي المحور كان ولربما

 اإلهتمام تستلزم اإلجتماعية اإلستدامة أن حين في. نفنيه واإلستعمال، أو بالتقادم نبليه نستهلكه، أو عما يزيد الثروة من

 ما والوفاة، فإن الشيخوخة سن بلوغ إلى النهاية في مآلهم األفراد أن وبما. اإلجتماعي والنظام البشري المال برأس

. والتعليم التربية خالل من والتجربة والمعرفة والعلوم والثقافة القيم نقل هو جيل بعد جيال الجماعية اإلستدامة يضمن

 المجتمع ومنظمات األعمال وقطاع الحكومات أي  – المجتمع مؤسسات تستمر أن اإلجتماعية لإلستدامة يلزم كما

. التغّير الدائبة الظروف مع والتكّيف بكفاءة العمل في – ذلك إلى وما الدينية المحلية، والمنظمات المدني، والمجتمعات

                                                 
7 

GFN 2010 
8 

Meadows et al. 2004كذلك ، وHomer-Dixon 2006أيضا ؛ وMacKenzie 2012 
9 

WCED 1987 
10 

Hak et al. 2007 
11 

Dahl 2008 
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 اإلقتصادية المنافع توزيع تم ما إذا ألنه والمساواة، ذلك العدالة من معين قدر على أيضا اإلجتماعية اإلستدامة تعتمد كما
 اإلجتماعّي. اإلستقرار في غياب إلى يفضي بما اإلجتماعية الضغوط تتزايد فعندئذ مساواة بغير

 يجب جوهري شرط هي حّد الثراء، وإنما المجتمع بلغ إذاال نلتفت إليه إاّل  ترفا ليست فهي البيئية اإلستدامة عن أما

 التي هي األرض لكوكب البيئية األبعاد ألن ذلك. على قيد الحياة بقائهم لضمان البشر، بل رفاهية لتحقيق مسبقا به الوفاء
 استخدم ما إذا العلل يشفي أن الدواء شأن من كما تماماا. وتحققه أن الحضارة تستطيع لما القصوى الحدود تحدد

. الفناء إلى بنفسه يؤول حّده عن زاد إذا التحّضر الجرعات، فإن زادت ما إذا يميت أنمن شأنه أيضا ف مناسبة بجرعات

 مستويات نضع أن ذلك ليتحقق أذا الضروري من فيكون. اإلعتدال هي اإلجتماعية اإلستدامة السّر في كلمة وألن
 العالمّي، أو الشرق أوسطيّ  القومّي، أو الصعيد على اإلعتبار، سواء في وحدود الموارد الطبيعية االستيعاب البيئية

 .واالجتماعية اإلقتصادية اإلستدامة تحقيق نطاقه في يتم الذي اإلطار بمثابة ذلك ويكون

 هي فما. الكوكب هذا على البشر حياة من الغرض تعريف منظور من إال االجتماعية اإلستدامة فهم يمكن وأخيرا، ال
 تحقيق أجل من ذلك؟ أهي من أكثر هو لما تهدف أنها المادية، أم الحاجات إلشباع فقط البشرية؟ أهي لتنميةمن ا الغاية
 زيادة كل مع السعادة تحقيق يعني ال القومي الناتج إجمالي من الفرد نصيب في ارتفاع وسعادته؟ فتحقيق اإلنسان رفاهية

 في تجري تساؤالت كلها وهذه للمجتمع؟ بالنسبة الرفاهية مفهوم هو فما إذن. حّد اإلشباع اإلرتفاع هذا تجاوز ما إذا

العالمّي. المستوى على لها اجوبة إليجاد محاولة
 جبال سفوح على الواقعة)  Bhutan بوتان مملكة أمضت وقد 12

ثقافّي  القومية"، كمعيار السعادة إجمالي" عن الخاص مؤشرها تطويرفي  أعواما( الهند شمال أقصى في الهيمااليا

نمّوها لقياس مالئم وروحي
13

 World Happiness للسعادة العالمي التقرير" يسّمي ما إصدار اآلن يجري ، كما

Report،"
 جديدة أبحاث السعادة، وتجرى أو يةالرفاهعن  الخاصة معاييرها إعداد في آخرى بلدان شروع عن فضال 14

 15.والمجتمع الفرد من كل مستوى على مستدامة قيمعن  مؤشرات البتكار

 

                                                 
12 

Dahl 2013b 
13 

Ura et al. 2013 
14 

Helliwell et al. 2013 
15 

Burford et al. 2013 و ،Dahl 2013a 
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 حالة البيئة في منطقة الشرق األوسط -ثانيا 

الذي ال  فيها المواطن نصيببالعربية،  فالدول. المائية الموارد إدارة هو األوسط الشرق في أهمية المسائل أكثر إن

 يجري الجوفية المياه أن كما. المياه في شّحا العالم بلدان أكثر من اآلن سنويا، هي المياه من مكعب متر ألف يتعدى
 لشواطيء المحاذية الشرب مياه مكامن إلى المالحة المياه سحب في يتسبب اآلبار، مما طاقة يفوق بشكل استخراجها

 لمكامن استغاللها معرض في طائلة مبالغ استثمرت قدو ليبيا وها هي 16.األحيان معظم في للتلوث يعّرضها البحار، كما

 األمطار سقوط معدل المناخّي من التغير يقلل أن المتوقع ومن. استدامتها عدم ثبت الصحراء إقليم في عتيقة جوفية مياه

 .أعوام من عليه مقبل هو فيما اإلقليم في المائية الموارد مشاكل من يفاقم بما

 لحوضيهما األربعة الدول بين والفرات دجلة نهري حوض حول يجري فيما المياه بشأن السياسية التوّترات وتتجلى

 القرن عشرينيات من ابتداء المياه تقاسم حول ثنائية معاهدات هناك كانت فبينما. وإيران وسوريا والعراق تركيا
 نفس ستينيات منذ بدأت التي المحاوالت ، فإن1982عام  منذ المائية المعلومات لتبادل مشتركة لجنة الماضي، وتشكلت

 العليا السلطة بامتالك تركيا إلدعاءبالنظر بالفشل،  باءت قد الحوض هذا مياه من عادل نصيب على للتفاوض القرن

 مياه معظم نبعت تركيا، حيث في واسع نطاق على السدود بناء وتسبب. أراضيها داخل مياه من يجري ما إلستغالل

 قلة الفرات، ولكن نهر على عّدة سدودا بنت قد األخرى هي سوريا أن كما. المصب دول عن الماء حبس النهرين، في

 الدولتين بين التوترات وتيرة واشتدت. الكهرباء توليد على السدود هذه قدرة من قلل تركيا من إليها القادمة المياه تدفق

 تجفيف إلى عمد قد حسين صدام األسبق العراقي الرئيس إن بل 17.الحدود نحو المسلّحة القوات تحريك ذلك في بما

 ولبنان وفلسطين وأسرائيل واألردن سوريا من كل فإن األخرى الدول عن أما. ربانهاع   من انتقاما العراق في األغوار

 المسائل ومن. النيل أعالي من إليها الوافدة المياه بشأن مشاكال مصر وتواجه. الحدوده عابرة مائية أحواضا يتقاسمون
 األردن نهر وادي في المائية الموارد إلى الوصول حق هو اإلسرائيلي الفلسطيني النزاع في خاصة بدرجة الشائكة

 .الجوالن ومرتفعات

 للحد فعالة غير وسائل الّرعي، واستخدام في الشديد اإلفراط هو التربة تدهور في المتسببة الرئيسية العوامل بين ومن
 إلى الزراعية المناطق وتحويل السكان، عدد المناخية، وتزايد العوامل من بمضاعفات إلنتاجيتها وفقدانها التربة تآكل من

                                                 
16 

UNEP ROWA 2014 
17 

Mimura 2010 
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 فقدان أن حين في هذا 18.زراعية أراض إلى تحويلها تم أراض من الطبيعي النباتي الغطاء حضرية، وإزالة مناطق
 استفحالها، ويكون قبل تبينها يصعب بدرجة تدريجيا يحدث ألنه ة خبث األورام السرطانيةالخبيث المشاكل من يعد التربة
 أهل من الفقراء ضررها  صعبة، ويصيب مهمة المفقودة التربة استعادة محاوالت من يجعل بما تراكميا التدهور هذا

 بسبب كان معظمها سقوط بأن القديمة الحضارات تاريخ ويطالعنا.  األّمة مقّدرات األول، ويخنق المقام في الريف
 عبر  التدهور أصابه قد للزراعة القابلة األراضي إجمالي ثلث بأن الحديثة اإلحصائيات تطالعنا التربة، كما تدهور

 19.الماضية عاما السبعين

 التلّوث أتلف إذ. السمكية الثروة واضمحالل البحار، وتلّوث الشواطئ، تدهور في اإلقليم في البشرية األنشطة تتسبب و
 فإن بحاره عن تكلمنا ما اإلقليم، وإذا سواحل معظم الطبيعية الموارد تتحملها ال التي السياحية المدن إنشاء في واإلفراط

 جميعها أفضت قد ،البحريّ  النقل بفعل والتلوث البحر لمياه النفط السمكية، وتسّرب الثروة يفوق بمعدل األسماك صيد

 كما. العربية الدول لبعض بالنسبة والّدخل البروتين من لكل الرئيسي المصدر هي التي السمكية األرصدة تدهور إلى

 20.بالفاقة حقيقيّ  تهديد تحت األسماك صيد من تقتات التي المجتمعات الغذائي، وباتت األمن انهيار تفاقم

 استغالل في اإلفراط تسبب التنموية، إذ الضغوط عن ناجمان فهما الطبيعي الموئل وتدمير الحيوي التنوع ضياع أما
 الحزام في منها واقع هو ما الطبيعية، سيما الموائل تدمير في اإلقليم في الماضية عقود الثالثة خالل البيئية األنظمة

 أوالتنوع، مع العدد ناحية من سواء الحية الكائنات أنواع من العديد اضمحالل في تسبب المبتلّة، مما الساحلّي واإلراضي

 21.مواطنها وتوّزعها فيها تغّير في وإحداث نوع، أللف باإلنقراض منها المهددة األنواع عدد بلوغ

 من عديد في تستعمل التي الضارة بالمواد يتعلق فيما اإلقليم في جّدية مسألة والنفايات الكيميائية المواد تمثل كما
 المعتادة النفايات من وغيرها النفايات هذه في بالتحكم يختص فيما والطبية، وكذلك والصناعية الزراعية اإلستخدامات

 .المدن لمعظم بالنسبة ذاته حد في مشكلة أصبح الحضر، الذي هواء تلّوث عن فضال 22.بيئية احترازات تتطلب التي

                                                 
18 
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 والغاز البترول تصدير يمثل إذ. باإلقليم المتعلّقة الهامة التنموية المسائل من بعض البيئية المشاكل هذه تحت وتقبع

صار بيئّي،  منظور منالنفط،  صناعة مستقبل أن إال. األوسط الشرق بلدان من لكثير للدخل الرئيسي المصدر الطبيعي

 أنواع حرق من المنبعث الكربون أكسيد ثاني غاز إلى أثر كبير بقدر يرجع المناخي التغّير ألن ذلك. بالخطر امهدد
 الطبيعي الغاز إنتاج معرض في يتسرب قد الذي الميثان غاز من الحجرّي( وكذلك والفحم األحفورّي )كالبترول الوقود

 العاملة في الوقت الحالي األحفوري الوقود ومناجم التي لم تستخرج بعد من حقول الكربون كمية وتماثل. واستخدامه
 عند تحدث التي النسبة الكربون، وهي لغاز الجّوي للفضاء الحالية اإلستيعابية الطاقة من بقي ما أضعاف خمسة

 التوقعات، ازداد كل يفوق تسارعا الشمالي القطب في الجليد ذوبان وببلوغ 23.عقباها تحمد ال مناخية كارثة تجاوزها

 دراسة وتوّصلت  24.األحفورية المحروقات استخدام عن تدريجيا فيها تبتعد انتقالية لفترة البشرية بدء ضرورة ألحاح
 النقطة أن الشمالية القطبية المنطقة حرارة زيادة جراء من كبيرة بكميات اآلن الحادث الميثان غاز النبعاثات حديثة

 تنتظر التي الكارثة ، أما أزيد أو عام عشر خمسةلها ب متوقّع هو مبكرة عما تأتي قد األرضية الكرة لمناخ الكارثية
 تريليونا ستون مقدارها يبلغ بيئية خسائر فهي الحد هذا الحرارّي لألرض اإلحتباس بلوغ عند البشرية

 العالم دول لكافة الحالي السنوي الناتج إجمالي يعادل ما األمريكية، وهو الدوالرات من( 60,000,000,000,000)

 25.مجتمعة

 غازات من كبير جزء سحب من أجل عليها ننفقه مما أكبر بعائد علينا تعود تكنولوجيا إلى بعد نتوّصل لم أننا وبما
 العملّي الوحيد اإلجراء أن العلماء رأي من منه، فإن تخرج ال مستودع في وحبسها الجو في المنبعثة الكربون أكاسيد
 دون هو كما وفحم وغاز نفط من األرض باطن في بقي ما أرباع ثالثة نترك أن هو البيئية الكارثة هذه لدرء

 المعتمدة لإلقتصاديات الماّسة ، والمصالحناحية من العلمية الحقيقة هذه بين الجوهري التضارب يكون وبذا. استخراج
 يتبوأ تضارب ، هومن الناحية األخرى له المنتجة والدول النفط األحفورية، وشركات المحروقات واستخدام تصدير على

 الدول على الضغط تزايد ثناياه في القريب المستقبل ويحمل. البيئي البشرية مستقبل تحديد عوامل بين القلب مكانة
 تهديد الشعوب األخرى واحتماالت بل الرئيسي، الدخل هذا عوضا  عن بديلة دخل مصارد على للعثور للبترول المصدرة

 أن إذن األوسط الشرق منطقة لدول الالزم من فيكون. للنفط إنتاجها سببها التي المضار مقابل تعويضاتدفع ب بمطالبتها

                                                 
23 
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 مصلحة تراعي) خضراء اقتصاديات نحو ، واإلتجاهيمكن ما بأسرع النفط على اعتمادها عن اإلبتعاد لعملية تخطط

 الطاقة إلنتاج اإلقليم إمكانيات أن هو ذلك في سيساعدها ومما. والمعرفة العلوم على ترتكز تنموية وأنشطة( البيئة

 أن شأنه من بما ملحوظ بشكل واعدةهي إمكانيات ( المثال سبيل الفضالت، على وتخمير والرياح الشمس من) المتجددة

 تضافر يلزمه الجذري التحّول هذا أن بيد. فيه تنافسية أسبقية اإلقليم ويعطي المجال هذا في المبّكرة اإلستثمارات يجذب
للمضي قدما  المتضافر الذي سيتم بين مختلف حكوماته الجهد بكل جّدية ذلك دعمي أن اإلقليم على أن عالمّي، كما وعون

 .نحو تحقيق هذا الهدف

 النفطية الثروة من بتمويل حضرية مجتمعات إلى الّريفية المجتمعات تحويل في الزائد اإلفراط أوربما الشديد واإلنهماك

 مباشرة وبصورة سلبا تؤثر ال عملية فهو .أقصاها إلى أقصاها من األوسط الشرق منطقة معظم يواجه تحّد آخر هو
 الثروة تنضب عندما ثقيل اقتصادي عبء إلى وانقالبها مستدامة غير كونها خطورة ويصاحبها فحسب، بل البيئة على

 ال قد جزر عمرانية، فهي أو سياحية ألغراض صناعية جزر بخلق الشواطئ تنمية عن ناهيك. تساندها التي النفطية
 في المتوقع البحار مياه منسوب ارتفاع معدل الحسبان في أخذنا إذا المستقبل في السنين عشرات عبر البقاء لها يكتب

 أفق إلى نلجأ أن ارتكابها الجاري اآلخطاء من العديد تجنب شئنا إن ويلزمنا. كامل متر من ربتيقس ما وهو القرن هذا
 لها مقّدر استثمارات نحو وثروة موارد من لدينا ما أفضل بشكل نوّجه اآلن، وبذلك نتبعه مما بكثير أبعد تخطيطي

 .  األيام مستقبل في اإلستدامة

، ةمسلح اتونزاع حروب من متكرر هو لما مسرحا األوسط الشرق يكون أن الطالع سوء من بآخر، فإن وليس وأخيرا
 أصال اإلقليم يعانيه ما إلى الساحلية، باإلضافة والمناطق والتربة المياه لمصادر بالغ، وتلويث بيئي دمار في يتسبب مما

 فمن. المناطق من عديد في السكاني التحتية، والنزوح البنية في والحرث، ودمار للنسل هائلة، وضياع إنسانية مآسي من

 كما. البشر لسكنى صالحة غير بأسرها مناطقا تجعل أن عنقودية وقنابل ذخائر من ينفجر لم وما األرضية األلغام شأن

 قد( النووية المفاعالت تشغيل عن الناجمة) المشع اليورانيوم فضالت من تصّنع التي للدروع المضادة القذائف أن

 للبحار ملّوثة تبقى البحرية، فهي المعارك بفعل الغارقة السفن أيضا وهناك. به يستهان إشعاعّي ال تلّوث عن تتمخض

 تنوء ثقيال وحمال للمنطقة مرعبا هاجسا يظل البيئي الدمار من طويال إرثا تترك باإلختصار فالحروب. طوال سنوات

 .التنموّية إمكانياتها به
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 الوعي بضرورة حماية البيئة والمسئولية تجاهها -ثالثا 

 بتقارير يعرف ما المنطقة دول كل وأصدرت أعدت البيئية، فقد مشاكلها تتجاهل لم األوسط الشرق دول أن يقال والحق
 التقارير هذه تنشر التي هي فقط الدول هذه من ست أن ، غيرState of the Environment Reports البيئة حالة

 النزاعات بعد لما بيئية تقييمات( UNEP) المتحدة لألمم التابع البيئة مشروع أعد فقد ذلك جانب وإلى. دورية بصفة

 26.البيئي اإلعمار إلعادة تخطيطها عملية في الدول هذه واليمن، لمساعدة وفلسطين العراق من لكل المسلّحة

الطبيعية،  مواردها في والتحكم بيئتها لحماية وسعها ما أفضل ببذل العالم دول إحدى حكومة قامت ما إذا أنه، وحتى إال
 قد كوكب على تعيش ، أممالبعض ببعضها وارتبطت أممه مصالحفيه  تشابكت عالم في أبدا كافيا يكون ال ذلك فإن

 حلول عالمية، وهي حلوال تتطلب المناخي التغّير مثل العالمية فالمشاكل. الببيئية طاقاته أقصى بلوغ على سكانه شارف

 .البشر كافة يخدم مصلحةسأفضل ما  تحقيقمن أجل  معا تعملكي ل الدول كل جهود تفرتضا إذا إال تتوفر ال

 في انخراطه منظور من العالم ببقية اللحاق في التقّدم من قدرا أحرز أنه كإقليم، نجد األسط الشرق تناولنا ما وإذا
 بستوكهولم البشرية للبيئة المتحده األمم مؤتمر في حكوماته كافة مشاركة من البيئة، ابتداء بشأن الدولي والعمل الحوار

 (UNEP)  المتحدة لألمم التابع البيئة لبرنامج التنفيذي المدير منصب تولى من ثاني أن البيان وغنّي عن. 1972 عام

 أن كما. عاما 17 طوال المنصب هذا في خدم طلبة، الذي مصطفي الدكتور الدقيقة الكائنات المصرّي عالم هو كان
 المسؤولين العربية الدول وزراء مجلس يساند مكتب أسيا، وهو غرب إلقليم دائم أقليمي مكتب له هذا البيئة برنامج نفس

 عام من اعتبارا البرنامج وقام(. CAMRE كامري) األولى باألحرف إليه يشار الذي حكوماتهم في البيئة شؤون عن

 البحر العمل بخطة يسّمى مما بعينها، ابتداء بحرية منطقة حول الواقعة للدول أقليمي بحار برنامج بتنظيم 1974
 الكويت باتفاقية يسّمى ما بعده برشلونة، ومن إتفاقية مظلّة تحت the Mediterranean Action Plan متوّسطية
 األحمر البحر في البيئة على للمحافظة اإلقليمية المنظمة بإسم عليها المشرفة والخطة جدة اتفاقية عملها  ، ثم وخطة
 Regional Organization for the Conservation of the Environment of the Red عدن وخليج

Sea and Gulf of Aden (PERSGA)استثناء بال األوسط الشرق دول من دولة كل كون يضمن بما ، وذلك 

 .البرامج هذه من أكثر أو واحد في فاعال مشاركا

                                                 
26 

Dahl 2008 
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 فلقد. البيئة مجال في ةناشط يه نمم المنطقة من ماتحكو عدة فيها تشارك التي اإلقليمية المنظمات من العديد وهناك
 The Islamic Educational Scientific and Cultural المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة أصدرت

Organizationبإسم اختصارا ، والمعروفة (ISESCO)27
 من بالتحليل البيئية المشاكل تتناول شتى ، مطبوعات

 هذه استعرضت كما. الشريفة النبوية السنة من وأحاديث والكريم القرآن من آيات من إسالمية، وبإسناد نظر وجهة

 تأسست التي المنظمة اإلسالمي، وهي المؤتمر منّظمة أما 28.المنظور نفس من المستدامة التنمية نظرية المنشورات

 المؤتمر ، وهو2002عام  البيئة لوزراء أسالمي مؤتمر أول لعقد نّظمت ، فقد1969عام  دولة 57 حكومات بمشاركة

 Islamic Declaration on Sustainable المستدامة للتنمية اإلسالمي اإلعالن" المسّماة الوثيقة تبّنى الذي

Developmentتسّمى عريضة أيضا ىتبنّ  جّدة، حيث في 2006 عام المؤتمر لهذا آخر انعقاد ذلك تلى "، ثم 

 the Jeddah Commitments for Sustainable المستدامة التنمية عن جّدة مؤتمر إلتزامات"

Development ."العربي المركز البيئة، مثل مجال في اإلقليمية األبحاث مراكز من العديد هناك آخر صعيد وعلى 
 Arab Center for the Study of Arid Zones and Dry   القاحلة واألراضي الجافة المناطق لدراسات

Landsاختصارا ، المعروف (أكساد  ACSADومركز ،) اختصارا وأوروبا  ، المعروف العربي لإلقليم والتنمية البيئة 

 (.CEDARE سيداري)

 موردا   والغاز النفط يكون التي الدول تلك العالمية، سيما الناحية من البيئة حيال األوسط الشرق دول دور فإن ذلك ومع

 عن للدفاع األولوية فيه تعطى سيادة، عالم ذات دول تحكمه عالم ففي. األحوال كل في بناءا   دورا يكن لها، لم أساسّيا  

 الخّطة عرقلة إلى( األوبيك) للبترول المصّدرة الدول منظمة جانب إلى الدول من بعض القومية، عمدت المصالح
 الطاقة بموارد األحفورية المحروقات استبدال إلى تؤّدي أن شأنها منكان  التي المناخي الّتغير مع للتعامل العالمية

 UN Commission on المستدامة للتنمية المتحدة األمم مفّوضية فيهما فشلت التي المناسبتين وفي. المتجددة

Sustainable Development بالشرق متعلقة مسائل جراء من ذلك المناخّي كان التغّير بشأن قرارات أية تبّني في 

 .  مستحيال بشأنها إجماع إلى التوّصل أن ثبت األوسط
 

                                                 
27 

   g.ma/http://www.isesco.orوموقع هذه المنظمة على اإلنترنت هو
28 

 ISESCO 2002 ، وJamil 1999  ، وAr-Raïsouni et al. 1999ومن أمثلة ذلك 

http://www.isesco.org.ma/
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 المنطقة في الحضارية اإلجتماعية والقيم البيئية المثل بين الديناميكي التفاعل -رابعا 

 أولىما  فإذا. لمجتمعها الحضارية اإلجتماعية القيم إفرازات من تكون ما فهيفراغ،  من البيئية المشاكل تولد ال
 عن النظر بصرفوذلك ، الماّدي والربح الثراء يخلق ما لكل األولوية تعطىالمادية،  للثروة مبالغ فيها قيمة المجتمع

 .المستقبل بأجيال أو أخرى بأقاليم بالفقراء، أو المغّبة تلك ألمت ما إذا ذلك، خاصة عن تنجم قد التي البيئية المغّبة

 درس وهناك. اإلجتماعية والقيم واإلقتصاد البيئة من كل بين صالت وجود برهنة على األيام هذه العلم درج ولقد
التغّير، والتطّور،  دائبة المعقّدة، فهي األنظمة داخل لها وجود ال الثابت التوازن حالة أن األنظمة، وهو علم من مستفاد

 العولمة عصر احتياجات المنظور، فإن هذا ومن. جديدة حلوال تستلزم جديدة تحّديات أفراز عن تكف ال والتكّيف، كما

 الحضارية اإلجتماعية القيم على بالمثل فيتحتم. وحلولها الخوالي األزمنة عالجات إلى العودة به اءللوف يمكن ال الحالي

 ينبئنا أن العلم بمقدور يكون وبينما 29.البيئية اإلحتياجات فيها الحاضر، بما احتياجات مع التكّيف أجل من تتحّول أن
 هذه استخدام كيفية عن يفيدنا أن بوسعه يكون وانفعاالته، ال األرضية للكرة الجّوي الغالف وبتفاعالت البيئة بحالة

 .السليمة األوجه في استخدامه لضمان األخالقي الروحّي واإلنضباط اإللتزام إلى إذن يحتاج فالعلم. العلمية المعرفة

 تتأثر مثلما بيئتنا في تؤثر والروحية اإلحساسية حياتنا أن به، إذ المحيطة البيئة عن معزل في تكون ال اإلنسان وسريرة

البعض،  بعضنا مع التعامل كيفية تحدد التي هي الحياة في ننتهجها التي فالقيم. عميقا تأّثرا البيئة بتلك األخرى هي

 رخائنا منبع هي يوم كل ندوسها باألقدام التي رضاأل أن حقيقة إلى التفتنا فإذا. والطبيعة البيئة مع أيضا نتعامل وكيف

 شئنا إذا فإننا المنطلق هذا ومن. أكبر بقدر اإلنتاجية بمقدرتها والعناية لمتطلباتها احتراما أكثر ثرائنا، ألصبحنا ومصدر
 ألهمية الحياة، وفهم في وأهميتها الزراعة لدور بتقدير تتمّيز أن نظرتنا استدامة، فعلى أكثر بنظرة التنمية تناول

 .الطبيعة الحيوّي وانتظام التنّوع العالم، وحماية في البيئي التوازن على المحافظة

 العتماد المعقّدة الكثيرة األوجه تفّهم عن وحجبهم الطبيعة عن الناس من ريكث عزل في الحضر حياة إغراء تسبب ولقد

 على البعض ببعضها الكائنات سائر ارتباط متماسكا، يكون كامال البشرّي كيانا الجسم يمّثل كما فتماما. عليها البشر كافة
 مستوى الحياتية األنظمة اكتسبت كلماوكماال  رقّيا تزداد والتجاوب التآزر من مستويات ظل في المنوال، وذلك نفس

 استهجاننا زاد وكماله، كلما وتوازنه وتعقيده الطبيعة عالم بجمال ووعيا تفّهما أكثر كنا وكلما. والتعقيد التطّور من أرقى

                                                 
29 

Dahl 1996 
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 تكون المادة، بينما ملذات في غارقين نكون المدينة في ونحن. أخالقيّ  غير أمرا تدميره اعتبار بل ،الكمال ذلك لتدمير

 .وحقوله الريف مروج في نفوسنا وسعادة أرواحنا نشوة

 

 البيئة واالستدامة في اإلسالم

وهو دين قد قّدم للبشرية بعضا من المبادئ كما هو معروف، يمثل اإلسالم دين األغلبية في جل بلدان الشرق األوسط، 
أي الحيوية التي يسترشد بها في معرض تولّي مسؤولية المحافظة على البيئة. وعلى رأس هذه المبادئ مبدأ وحدانية هللا )
، الئقالتوحيد( بوصفه منبع كل القيم وخالق كل ما في هذا الكون، ثم يليه مبدأ مسؤولية البشر بوصفهم أمناء أو حماة للخ

التمّتع بما أنعم هللا على البشر ما يتعلّق باإلنسان خليفة هللا في أرضه. كما أن هناك مبدأ التقّيد بالضوابط في من منطلق أن 
 التعاملحقيقة أن هللا قد أودع في الطبيعة ما يشهد بعظمة الخالق، وكذلك مبدأ اإلعتدال )أو بمن مباهج الحياة الدنيا، و

لخليقة والغرض من وجودها، وتجنب الفساد واإلفساد عند التعامل معها. لفي احترام المنظومة الطبيعية بالقسط والميزان( 
بل بالفطرة على الخير والصفاء، وأن حياة البساطة كما ضرب النبي محمد )ص( هذا باإلضافة إلى مبدأ أن اإلنسان قد ج  

عايتها، وهو مثل جدير بأن يقتدي به كل البشر.لبيئة ورل هالمثل الحّي عنها ببساطته، واعتداله، واحترام
30 

 

 ولنسق أمثلة من اآليات القرآنية التي تصف خلق الكون بإيجاد إلهّي:

َماَء َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنه َما َباِطال    َوَما َخلَْقَنا السَّ
 [27]سورة ص: آية 

اَس َعلَْيَها اَل  ِ الَِّتي َفَطَر النَّ  َتْبِديَل لَِخْلِق هللاَِّ ِفْطَرَة هللاَّ
 [30]سورة الروم: آية 

 يجب إجالله وعدم اإلخالل به مثل:وهو ما وهناك أمثلة قرآنية أيضا عن كمال الخليقة وتوازنها  

ونٍ  لِّ َشْيٍء َمْوز   َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ك 
 [19ية ]سورة الحجر: أ

وجٍ  اَها َوَما لََها ِمْن ف ر  نَّ َماِء َفْوَقه ْم َكْيَف َبَنْيَناَها َوَزيَّ وا إِلَى السَّ ر   أََفلَْم َيْنظ 
لِّ َزْوٍج َبِهيجٍ   َواأْلَْرَض َمَدْدَناَها َوأَْلَقْيَنا ِفيَها َرَواِسَي َوأَْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ك 
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لِّ َعْبٍد م    ِنيبٍ َتْبِصَرة  َوِذْكَرى لِك 
 [8 – 6]سورة قاف: اآليات 

 ثم هذا هو تكليف القرآن لنا معشر البشر بوصفنا أمناء على خلقه: 

ْحَمن    الرَّ
 َعلََّم اْلق ْرآَنَ 

 َخلََق اإْلِْنَسانَ 
 َعلََّمه  اْلَبَيانَ 

ْسَبانٍ   الشَّْمس  َواْلَقَمر  ِبح 
َدانِ  ْجم  َوالشََّجر  َيْسج   َوالنَّ

َماَء َرَفَعهَ   ا َوَوَضَع اْلِميَزانَ َوالسَّ
 أاَلَّ َتْطَغْوا ِفي اْلِميَزانِ 

وا اْلِميَزانَ  وا اْلَوْزَن ِباْلِقْسِط َواَل ت ْخِسر   َوأَِقيم 
 َواأْلَْرَض َوَضَعَها لِأْلََنامِ 

ْخل  َذات  اأْلَْكَمامِ   ِفيَها َفاِكَهٌة َوالنَّ
ْيَحان   و اْلَعْصِف َوالرَّ  َواْلَحبُّ ذ 

َبانِ َفِبأَيِّ آاََل  َما ت َكذِّ ك   ِء َربِّ
 [13 – 1] سورة الرحمن: اآليات 

ْم َخاَلِئَف اأْلَْرِض  َو الَِّذي َجَعلَك   َوه 
 [165]سورة األنعام: آية 

 وهذه آيات عن الماء بوصفه عنصرا حيويا لحياة الخالئق، وضرورة تقاسمه بالعدل واإلنصاف:

لَّ َشْيٍء َحي    َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ك 
 [30]سورة األنبياء: آية 

ْئه ْم أَنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة َبْيَنه مْ   َوَنبِّ
 [28]سورة القمر: آية 
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 وعن واجب اعتبار حياة الكائنات مماثلة للحياة اإلنسانية نذكر هذه اآلية:

ٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطير  ِبَجَناَحْيِه إاِلَّ أ َمٌم أَْمَثال   مْ َوَما ِمْن َدابَّ  ك 
 [38]سورة أألنعام: آية 

 وهذه أمثلة من التنديد القرآنّي بالماديين من أصحاب الغرور الذين يلحقون الضرر بالبيئة:

ْنَيا اِس َمْن ي ْعِجب َك َقْول ه  ِفي اْلَحَياِة الدُّ  َوِمَن النَّ
َو أَلَدُّ اْلِخَصامِ   َ َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوه   َوي ْشِهد  هللاَّ

ْسلَ َوإِذَ   ا َتَولَّى َسَعى ِفي اأْلَْرِض لِي ْفِسَد ِفيَها َوي ْهلَِك اْلَحْرَث َوالنَّ
 َوهللاَّ  اَل ي ِحبُّ اْلَفَسادَ  

ة  ِباإْلِْثمِ  َ أََخَذْته  اْلِعزَّ  َوإَِذا ِقيَل لَه  اتَِّق هللاَّ
 [206-204]سورة البقرة: اآليات 

 :، تطالعنا آيات قرآنية أخرى بما يليمة هللاوعن النهي عن اإلسراف في اإلنفاق و تبديد نع

ا ْر َتْبِذير   َواَل ت َبذِّ
 [26]سورة اإلسراء: آية 

ْم ِباْلَباِطلِ  ْم َبْيَنك  ل وا أَْمَوالَك   اَل َتأْك 
 [29]سورة النساء" آية 

وَشاتٍ  وَشاٍت َوَغْيَر َمْعر  اٍت َمْعر  َو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّ  َوه 
ل ه    ْخَتلِف ا أ ك  ْرَع م  ْخَل َوالزَّ  َوالنَّ
َتَشاِبهٍ   ا َوَغْيَر م  َتَشاِبه  اَن م  مَّ ْيت وَن َوالرُّ  َوالزَّ

ل وا ِمْن َثَمِرِه إَِذا أَْثَمرَ   ك 
 َوآَت وا َحقَّه  َيْوَم َحَصاِدِه  

ْسِرِفينَ  ه  اَل ي ِحبُّ اْلم   َواَل ت ْسِرف وا إِنَّ
 [141]سورة األنعام: آية 
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لتصبح قواعدا منّظمة ألستخدام الموارد البيئية بتصنيفاتها الثالث، األرض، والماء، القرآنية ولقد تطّورت هذه المبادئ 
والحيوان، في إطار اإلقتصاد اإلسالمّي. وكان الغرض منها هو ضمان تقاسم أساسيات الحياة، والملكية الخاصة لما يجرى 

قاء الماء وطهارته، والرفق بالحيوان، بل إقامة المحميات على األراضي البّرية التي استصالحه من مناطق، واإلبقاء على ن
لم يتطرق إليها العمران.

31 
وبينما تبقى حقيقة القرآن خالدة، إال أن تطبيقه يجب أن يتمشى مع احتياجات العصر الحاضر، 

ل في عصر التنزيل. ومن هذا المنطلق فإن بوسع نظرا ألن الضغوط البيئية في عالم اليوم تختلف كثيرا عما كان عليه الحا
المبادئ الروحية أن تمّدنا بارشادات إيجابية نقتدي بها في العصر الحديث في سعينا إليجاد بدائل ندرأ بها مساوئ المجتمع 

لدين هو التعبير عن حقيقة مرامي اهنا وصى به ناإلستهالكي المادي واإلستغالل المدّمر لموارد هذا الكوكب. فما 
 بالتقّدم نحو مستقبل يسوده توازن أكمل واستدامة أفضل.  بلاإلسالمي، ولكن ليس بالرجوع القهقرى بفكر أصولّي، 

التي تعتبر عالم الطبيعة خلقا إلهّيا، وتلزم اإلنسان بحماية هذا الخلق وتضع على عاتقه مسئولية القرآنية ونفس هذه المبادئ 
المقّدسة لدى ديانات الشرق األوسط األخرى. ومن هذا المنطلق يمكن للدين أن يكون قوة ال  االعتناء به، لها مثيل في الكتب

يستهان بها لرفع جودة الحماية البيئية والتحكم في الموارد الطبيعية، وال أدل على صحة هذا اإلستنتاج من خطط العمل 
( وعرضت على هيئة األمم عام UNDPلألمم المتحدة )الدينية  التي تم إعدادها بناء على طلب من برنامج التنمية التابع 

2009.
32 

عن التغير المناخي، وقد أسفرت هذه الخطة عن خلق شبكة تضم المدن التي يؤّمها الحجيج )في عدد من  
ليل اآلديان( من أجل "تخضيرها" )أي تطبيق أساليب تراعي البيئة فيما يتعلق بكل أمور الحياة في هذه األماكن المقّدسة( وتق

الثقل البيئي الناجم عن تدفّق ماليين الحجاج الذين يؤّمونها كل عام.
33 

 

الدور الهام الذي  اوبوسع المجتمعات الدينية وقادتها أن تعّبئ الرأي العام، حتى في أبعد األماكن النائية، واضعة على عاتقه
ل العدل واإلنصاف واالعتدال والكرم والتواضع ، وتشجيع قيم مثاإلغراءات الماّديةالتملّص منه، وهو مجابهة  اال يمكنه

واحترام الخليقة والسعي نحو االستدامة. وبوسعها أيضا أن تثقف جماهيرها حول رؤية ثاقبة جامعة بشأن الطبيعة والغرض 
اجبنا في لحياة، وتكوين مفهوم سليم عن  عالقتنا بالطبيعة وولمن حياة اإلنسان، في مواءمة بين البعدين الماّدي والروحي 

حمايتها، وتقديم أساس من النصوص المقّدسة حول ضرورة التصّرف األخالقّي. ويعني هذا إعادة النظر في مدى صحة 
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التباعد الحالي بين أنظمة المعرفة المستمدة من الدين ونظيرتها المستمّدة من العلم، واإلتفاق على منظور موضوعي علمي 
 األخالقية التي تحفّز العمل من أجل الصالح العام.  ممنهج تجاه البيئة، تؤازره المبادئ 

تجنح إلى العلمانية بقدر أكبر، هو أن هناك العديد من المنظمات الغير  توّجههم القيم التيأما ما نحب أن نوّجهه إلى الذين 
حكومية المنتشرة في كل أرجاء منطقة الشرق األوسط مما تحصر مساعيها في المحافطة على الطبيعة وتشجيع أنماط حياة 

 ية. أكثر استدامة. وتلعب هذه المنظمات دورا حيويا في زيادة الوعي الجماهيري بالمسائل البيئ

 
 توجيه النظام التنموّي السائد نحو اإلستدامة  -خامسا 

 فيما يتعلق باإلقتصاد: ( أ)

إال أن منطقة الشرق األوسط أصبحت هذه األيام تتقبل  على الرغم مما حوته نصوص األديان من تحذيرات ونواهي،
يق زيادة ال نهاية لها في إجمالى بشكل كبير ذلك النموذج السائد في التنمية الذي يسعى فيه مجتمع استهالكي نحو تحق

للتقدم والرفاهية، ومصدرا  ينمؤشر بوصف الناتج القومّي وحجم اإلستهالكاستهالك السلع عن طريق الناتج القومي 
للسعادة والحيثية والقبول اإلجتماعّي. فصار هذا النظام االقتصادي الماّدي ممسكا بتالبيب مصادر القوة والمعلومات 

مبنية لهذا النظام االقتصادية  النظريةلعالمّي، بما ال يترك الساحة ألية نماذج اقتصادية بديلة. كما أن على المستوى ا
قائمة على المنافسة )ال على هي بعضهم البعض، ولعلى أسواق ال تتم فيها الصفقات على أساس معرفة طرفيها 

تتجاهل حدود احتمال كما أنها التعاون(، وتخلق بيئة خصبة للتصرفات المنفردة التي تتمحور حول المنافع الشخصية، 
هي تتسبب في عكس  السوق بينما إلى البيئة ونضب الموارد بوصفها أمور ال تعنيها، وتفترض عودة التوازن الحتميّ 

فإن هذه النظرية ح اإلحتكارية إلى أرقام فلكية. وكما أثبتت أبحاث أجريت في اآلونة الحديثة، دفع األرباذلك تماما ب
على افتراضات زائفة عن طبيعة اإلنسان، وفهم غير صحيح الّتجاه األنظمة المعقّدة المتشابكة أيضا  مبنية اإلقتصادية

والطريقة التي تعمل وتتفاعل بها.
34 

المادّي على تركيز الثروة في أيدي قلة محظوظة  ويشجع هذا النظام االقتصادي 
المساواة. وتكشف الكوارث العالمية التي حاقت بنا في  والمعاناة من عدمبينما يحكم على غالبية البشر بالفقر واإلقصاء 

 ، أو التغير(2008)قرب ختام عام  السنوات األخيرة، سواء كان ذلك عن اإلنهيار الذي ضرب سوق المال والمصارف
تكشف كل منها عن أوجه جديدة  –المناخي، أو أزمة الطاقة والطعام وشح المياه أو األوبئة التي صارت تتخطى الحدود 
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تسبب األثر المفسد لهذه النظرة العالمية في أذ لإلستغالل واإلجحاف الناجم عن األنماط الحالية لإلنتاج واالستهالك. 
 األوصال األسرية، وتهميش الفقراء والنساء واألقليات والنازحين.  وتقطيعالحكومات،  وإفسادتدّني السلوك البشرّي، 

التوّترات الناجمة عن هذا ، هو الفوضى التي أحدثها ما يسمي بـ "الربيع العربي" وما تبعه من أحداث إن المتسبب في
فلقد أظهرت إحدى  .ة الباهظة، وهياكل القوى المساندة له، وتكلفته اإلجتماعيالقائم على الماديةالنظام االقتصادي 

، وإنما تنشب عندما يصل تركيز الثروة في دون سواهممن الفقراء المطحونين عادة الدراسات الحديثة أن الثورة ال تأتي 
أحد المجتمعات إلى النقطة التي يبلغ عندها يأس الناس، خاصة  الشباب المتعلم  منهم، حّد فقدان األمل في أي مستقبل 

ظام القائم.يرجى من الن
35 

 العدالة اإلجتماعية. تحقيق نحو  ةقويّ  بنزعةإال  اليمكن درؤها حالة وهي

إجتماعي وروحي أكبر، كما كان عليه الحال  مشهد النظام االقتصادي باالستدامة يحتاج ألن يكون جزءا من يّتسمولكي 
في المجتمعات اإلسالمية فيما مضى من سنين، إذ كان نظامها اإلقتصادي يلّبي احتياجات الفقراء بدال من أن يطلب منهم 
التكّيف مع نمط أقتصادّي بعينه. أي أن المطلوب من الثروة الناجمة عن النشاط اإلقتصادي أن تزود شعوب الشرق 

في  اإلنسانيأال وهو إذكاء درجة أسمى من الوعي  –ط بالوسيلة التي تمكنهم من بلوغ الهدف الحقيقي من التنمية األوس
 الروحي في الحياة.  اوادراك هدفه النفوس

 
 الحكم: بإدارة شؤونفيما يتعلّق  ( ب)

حسوبية، وترزح تحت عبء أو القائمة على الم المعلنةغير  اتباع األساليبعندما تكون الحكومات ضعيفة وميالة إلى 
بيروقراطية وتفتقر إلى الكفاءة، أو عندما تكون فاقدة لثقة الشعب يها، قد يصبح الفساد بمثابة كابح أو معرقل من ال

رئيسّي يبطئ اإلقتصاد بتسّرب الثروة خارج النظام الرسمّي. وعالوة على تسبب ذلك في جعل اإلقتصاد مفتقرا إلى 
الدولةاالستدامة وتبديد موارد 

36
تبني أية محاولة لعن تفاقم الظلم اإلجتماعّي، فإنه قد يتسبب أيضا في تقويض  ناهيك،  

الدول وضع أهداف من  تتولّىوتنفيذ لوائح تنظيمية عن البيئة. هذا في حين أن الرقابة البيئية تعمل بشكل أفضل عندما 
قطاع األعمال  يصاحب ذلك قيامتنظيمية مالئمة، وأجل حماية البيئة واالستخدام المستدام للموارد من خالل لوائح 

باإلبتكار واإلستثمار فيما يحقق هذه األهداف بأكفأ أسلوب ممكن. ولقد توّصلت دراسة أجراها المنتدي اإلقتصادي 
نفسها إلى أن أقدر الدول والشركات على المنافسة من الناحية اإلقتصادية هي   World Economic Forumالعالمّي 
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، ومن أكثر إحكامارجال األعمال فيها هم المنادين بلوائح بيئية  ويكونبمسؤولياتها تجاه حماية البيئة،  قياماأيضا أقدرها 
بشكل مرض. مطّبقةهذه اللوائح  تكونَثمَّ 

37 
 

ة للمنطقة. وإذا ما تأملنا الرخاء االقتصادي للشرق األوسط فسنجد أنه قد تحقق بتكلفة باهظة على حساب البيئة الطبيعي
يهدد مصلحة أهالي المنطقة نفسها باإلضافة إلى أهالى أقطار أخرى  بقدر أصبحفقد ترك إرثا من الدمار البّين في البيئة 

عديدة. فالنمط اإلقتصادي المعتمد على النمّو االقتصادي دون سواه، وهو نمط متأّصل في نظرية المصلحة القومية على 
فهناك مسائل أخالقية . بيئية بل والمصلحة العالمية، وهو أيضا نمط ال تكتب له االستدامةحساب العوامل االجتماعية وال

ال يمكن تالفيها فيما يتعلق بتحديد نصيب كل من المتسببين في إحداث األضرار وإثبات المسؤولية عنها، وهي مسائل 
عضو ذ في اإلعتبار رفاه وسالمة كل من شأنها أن تجبر الحكومات على استحداث آليات مؤسسية وتطبيق سياسات تأخ

أجيال المستقبل. وهنا تنشأ الحاجة إلى مؤسسات عالمية تتولى ربط المسائل فضال عن مصالح المجتمع الدولّي  في
 . يذكر يحقق أي تقّدمأن بمفرده البيئية باألولويات االجتماعية واالقتصادية، ذلك ألنه ال يمكن ألي منها 

لضروري نحو مجتمع أكثر عدال وسلما واستدامة تحقيق توازن ما بين الشقين المادي والروحي وسوف يتطلب اإلنتقال ا
ما ويجب أن يعمل حياة اإلنسان وحضارته، بالكيفية التي تنادي بها نصوص األديان المقّدسة. كل من )أي األخالقي( ل

يتسم باإلثرة والتآزر، مجتمع  ا:ية وإنصافأكثر ديناميك نظام اجتماعيّ على مآزرة قيام سيستحدث من نماذج إقتصادية 
ويرعى اإلبتكار وخلق المهارات  ويوفر فرص عمل نافعة للجميع، ويقلل من معدالت الفقر والفاقة. أما المجتمع 
 المأمول أن يخرج إلى النور في ظل هذه النماذج فعليه، بدال من التركيز على النمّو المادّي، أن يعمل على زيادة كمّ 

حب يرّسخ الفنون، وب  ىف والعلوم، ويترّبى على األمانة والتآزر، ويقضي  على العنصرّية والعنف، ويرقالمعار
أيضا إيجاد مؤسسات قوّية تتولّى حل النزاعات بالطرق السلمية، خاصة ذلك  يجب أن يصاحبالجمال، والعلوم. كما 

تلك التي تنشب حول اختالف المذاهب الدينية التي ال تفتأ أن تلقي بالمنطقة في وهدة الفوضى. فإذا ما تحقق هذا كلّه، 
قدر أفضل من االعتدال الخالقة من أجل بناء اقتصاد ومجتمع على اإلنسانية فالشك أن النتيجة هي تحرير الطاقات 

 واالستدامة. 
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 جديدعمل التحّديات المستجّدة والحاجة إلى إطار  -سادسا 

  اإلرشاديةعن المبادئ والقيم     : 

بما أن منطقة الشرق األوسط تواجه مخاطر التغّير المناخّي، وتدهور البيئة، والتفاوت المفرط بين الثراء والفقر، 
إلى التي يعاني منها نظام اجتماعي مريض من قبيل التنافس الذي يبلغ حّد التناحر،  والشطط االستهالكّي، واألسقام

كون هناك حاجة لمجهود جبار من أجل إحداث التحّول المنشود ت –افتقاد األمن واألمان ناهيك عن العنف، والنزاع، 
تراعي سالمة البيئة( فحسب، بل )نحو االستدامة. ولن يستلزم هذا وضع سياسات رشيدة واستخدام "تكنولوجيا خضراء" 

مراجعة شاملة لألطر التي تعمل من خاللها المؤسسات الحكومية وقطاع األعمال والتعليم واإلعالم إلى أيضا سيحتاج 
في ربوع المنطقة. كما يجب التوصل إلى إجماع على مفهوم بشأن طبيعة اإلنسان والغرض من حياته، وعلى تعريف ما 

  .  "طبيعي وعادل"هو 

السالم والمصالحة. تحقيق وفي منطقة تفتقر بشّدة إلى السالم كهذه، بمقدور البيئة أن تكون قوة دافعة لها ثقلها من أجل 
بل إن الفريقين الداخلين في أي نزاع بوسعهما التعرف على مصلحتهما المشتركة الماثلة في المحافظة على اإلرث 

نت برامج البحار اإلقليمية التي يشرف عليها برنامج البيئة التابع لألمم البيئي الذي يقتسماه. ومن هذا المنطلق تمك
من إدارة حواراتها بشأن التحكم في التلّوث البحري وحماية   UNEP Regional Seas Programmesالمتحدة 

بناء درجة من الثقة  البيئة في اإلقليم حتى بين دوله المتحاربة. أي أن بمقدور خطط العمل البيئية المشتركة أن تعاون في
 واإلطمئنان يمكن أن تتحقق في مجاالت أخرى أكثر حساسية. 

على موارد هذا الكوكب وتنوعه  ،أو واجب المسؤولية المتعارف عليهما في الديانات السائدة ،وينطبق مفهوم االستئمان
متجدد، وذلك بأساليب تضمن البيئّي. فنحن مسؤولون عن استخدام موارد األرض الطبيعية، المتجدد منها وغير ال

االستدامة والتقاسم العادل لقرون طويلة لم تأت بعد. وعلينا واجب أيضا نحو اإلحساس بالعواقب البيئية الممكن حدوثها 
على تفّهم  يساعدانابفعل كافة األنشطة التنموية، وذلك بروح من اإلعتدال والتواضع. ومن شأن كل من العلم والدين أن 

بوصفه األساس الذي يعتمد عليه تقّدمنا على الصعيدين الماّدي والروحي، بدال مما هو شائع عنه بالخطأ  عالم الطبيعة
بوصفه )أي عالم الطبيعة( موردا اقتصاديا يستغّل في جني مكاسب قصيرة األجل. فإدارة شؤون البيئة على أساس 

ال اهتمامنا، وإنما هي واجب رئيسي جوهرّي من االستدامة ليست مجرد أولوية تتنافس مع غيرها من أولويات لكي تن
 أجل تقّدمنا الجسماني والروحاني معا. 
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وإذا بحثنا عن معيار نهتدي به لتحديد معنى ومفهوم للرقّي والتقّدم فلن نجد أفضل وأهم من العدل واإلنصاف. فليس من 
ن أجل تحقيق منافع تأتي عن العدل أن نضّحي بخير كل الناس ومصالحهم، بل بمصلحة كوكب األرض نفسه، م

، وهو دعم ال ستفيد منها سوى أقلية محظوظة من البشر. والحلول التي ستنال دعم غالبية البشرتتكنولوجية حديثة ال 
الحلول التي تفي باحتياجاتهم الحقيقية سواء فيما يتعلّق باألمن الغذائي أو تلك ، هي عنى عنه لوضعها موضع التنفيذ

، وترى الناس أنها حلول منصفة وعادلة متاحة للجميع. كما تجب للعموملموئل والرعاية الصحية بتوفير الطاقة وا
ترجمة األهداف الجماعية المحققة لإلستدامة وحماية بيئة هذا الكوكب إلى معايير إرشادية، كما يجب أن تؤدي إلى منافع 

الكوكب، والمداومة على خدمة مصالح نظام  يستفيد منها الجميع، وذلك مع  الحرص على عدم تجاوز حدود احتمال
أن يرتكنوا بكل ثقة إلى هذه  ،وكل مجموعة تنتمي إليه ،توازنه البيئّي. وعندما يكون بمقدور كل عضو في المجتمع

األهداف يكون ذلك باعثا على ظهور الفضائل الالزمة للرقّي والتقّدم من قبيل األمانة، واإلقدام، وروح التعاون والتآزر. 
وأرضية من الّنظم واللوائح تضمن  ،كما يحتاج قطاع األعمال أيضا إلى تعريف واضح ألهداف شاملة يسعى لتحقيقها

تكافؤ الفرص للجميع بما في ذلك تحقيق الثروة من أجل كافة فئات المجتمع، حتى تتحرر طاقاتها على االبتكار واإلبداع  
 بما يفيد الجميع.  

  صادّي الحالّي إلى نظام يراعي سالمة البيئة )أو ما يسّمى باإلقتصاد األخضر(اإلنتقال بالنظام اإلقتعن  

إذا ما حاولنا التوّصل إلى حلول لمشكلة الفقر والفاقة التي تضرب غالبية البشر، لوجدنا أنه ال توجد أية عقبات 
تقف في سبيل أي مجهود يقصد به ذلك. بل سيتبين لنا أن المشاكل الحقيقية تكمن في منافع  ماّديةتكنولوجية أو موانع 

تعتمد على بقاء الحال على ما هو عليه، وفي التقاعس والخمول المجتمعي، وفي غياب اإللتزام ووهن اإلرادة السياسية ، 
ذي ذكرناه آنفا. ذلك ألن المجتمعات ال يمكنها الرقي ال فضال عن االفتقار إلى القيم واألخالقيات الالزمة إلحداث التغيير

والتقّدم إذا ما ألّم بها التدهور البيئي، وحكمتها سلطة تفتقر إلى المهارة والنزاهة، وأصابها وباء الكراهية الدينية 
شجيع والعرقية، وعانت من التهميش والبطالة، وجميعها أعراض لوباء فقر أخالقّي خبيث. فيكون الحل هنا هو ت

اتخاذ القرارات  تهّيءثل واألخالق، والقضاء على التعصب ألي دين أو عرق، وإيجاد آلية العقالنية المرتكنة إلى الم  
 الجماعية، بما يضمن انخراط كل نفس في عملية بناء نظام إقتصادي واجتماعّي أكثر عدال وإنصافا. 

الناتج القومي، علينا أن نحسبه بالقيم اإلجتماعية. فعلى المجتمع وبدال من قياس الثروة القومية بأرقام مالية مثل إجمالي 
المتقدم أن يكون ذلك الوسط الذي يستطيع كل إنسان فيه أن يحقق ما في إمكانه ويشارك بنصيب في رفاهية المجتمع 
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ورخائه.
38
الحالية إلى نظام وتواجه دول الشرق األوسط مهّمة ملّحة، وهي الشروع في االنتقال من أنظمتها االقتصادية  

"أخضر" يراعي سالمة البيئة، في هذا الوقت الذي التزال تنعم فيه بالثراء المتحصل من استخراج النفط  الذي يجب 
االستعداد من اآلن لالبتعاد عنه تدريجيا. وهو تحّول اقتصادي ال يستهان بصعوبته، إال أن وقعه الصادم سيكون أخّف 

 الكوارث العالمية.  ابدال من أن تفرضه عليه بمهلة كافيةطيط له ألما إذا ما تم الترتيب والتخ

وأخيرا وليس بآخر، عليها تقليل الفجوة الشاسعة التي تفصل بين أغنى األثرياء وأفقر الفقراء، ذلك إذا ما كانت تنشد 
ل في التعامل مع هذه اإلستقرار االجتماعّي.  وبالرغم من أن التشريعات واإلجراءات الضريبية تكون عونا لهذه الدو

المشكلة، إال أن قبول األغنياء للتراحم الطوعّي تجاه الفقراء هو أمر مستحب يجب التشجيع عليه، نظرا لما له من منافع 
 . في آن واحدروحية ومعنوية 

  المياه والزراعة واألمن الغذائيعن    

المستقبل، أال وهو األهمية التي نوليها للزراعة. فبينما يقّدر هناك تحّد ال يمكن االستهانة به، إذا ما سددنا نظرتنا نحو 
على أقل تقدير، فإن  2050بحلول عام )ليصبح تسعة مليارات( ر بليوني نفس التعداد السكان في العالم أن يتزايد بمقد

ة األرضية من حيث ،  فالعالم قد بلغ الحد األقصى للكرغفيرةسيكون أعدادا  هذه الزيادة نصيب دول الشرق األوسط من
، ولن يكون بمقدور التحسينات التكنولوجية أن تعّوض التدهور الدائم في 2012و  2008اإلنتاج الغذائي ما بين عامي 

مما سيستلزم أن يعيد العالم حساباته من حيث اقتصاديات إنتاج  ،التربة ونضوب موارد المياه وصدمات التغّير المناخيّ 
 زارع في تحقيق األمن الغذائي واالقتصادي لمجابهة هذه التحّديات. الطعام وتوزيعه، ويعيد تقييم دور الم  

ن مساحات وال يمكن ألي دولة في عالم اليوم أن تتجاهل تحّديات األمن الغذائّي، أما  دول الشرق األوسط، بما بها م
ما تعانيه من مشاكل التربة والمياه، فيلزمها أن تخفف بقدر اإلمكان من بو ،صحراوية شاسعة تحتّل غالبية أراضيها

األخطار التي تتهددها. وسوف يستدعي هذا إجراء إصالحات شاملة في سياساتها القومية وأساليبها الزراعية. ذلك ألنه 
باألنشطة اإلستخراجية والصناعية والعمران الحضرّي، إال أنها الزالت تمثل  بينما انحطت مكانة الزراعة بالمقارنة

حياة المجتمعات. وإذا ما أردنا التغلّب على الفقر الذي غالبا ما يتمركز في المناطق قوام القاعدة األساسية لإلقتصاد و
، والتحّكم في الموارد الطبيعية. كما يتعين الريفية، فعلينا باإلستثمارات في مجاالت مثل نظم المعلومات، والبنية التحتية

علينا أن نعطي المزارع دوره الصحيح في عملية التنمية وبناء الحضارة وإعادة إعمار القرى. كما أنه )إذا أردنا تشجيع 
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فئات مجتمعية غير زراعية على ممارسة اإلنتاج الزراعي لتوفير قدر أكبر من الغذاء( بوسعنا أن نجعل من الزراعة 
في الريف بل حتى في الحضر مهنة تؤّدى  في أوقات الفراغ جنبا إلى جنب مع شغل الوظائف األخرى بأنواعها، بل إن 

 قدره من األهمية.  ئهوإيال مثل هذا النشاط الزراعي اإلضافّي من الواجب تشجيع 

المصبات واحواض األنهار، موردا يجب التحكم فيه واقتسامه على مستوى  – وستظل المياه موردا محدودا بشكل حرج
بذلك مشاكال سياسية دقيقة يلزم حلّها بواسطة آليات تشاورية  ةومعظمها عابر للحدود القومية في الشرق األوسط، مثير

تنتهج العدل والمساواة في عملها. وإذا ما تطرقنا إلى موارد المياه الجوفية لوجدنا أنها هي األخرى تستغل بما يفوق 
مكامن وصارت مصدرا كبيرا للنزاعات. ومن هنا يثبت أن هناك حاجة لوضح استراتيجيات طموحة طاقة اآلبار وال

يجري تنفيذها بكل جّدية من أجل المحافظة على الموارد المائية. كما أن من الواجب تحسين فعالية وكفاءة المياه 
أكبر المنتجين الزراعيين في منطقة  المستخدمة في الرّي. ويحضرنا هنا مثل عملّي ممتاز وهو أن تركيا، التي هي

الشرق األوسط وأكثرهم اعتمادا على الرّي، قد لجأت إلى اتباع الالمركزية في إدارة الموارد المائية إذ أوكلتها إلى 
منظمات محلّية تشرف على استخدام المياه، وهو ما زاد من كفاءة استخدام المياه بشكل كبير.

39
 

  المناخي والتكّيف معهالتخفيف من آثار التغّير عن    

المناص من ، وأنه لقد أصبح التغّير المناخي تحّديا فارقا فيما يتعلّق باإلقرار بأن كافة البشر يتقاسمون نفس الكوكب
اعترافهم بمنشإهم الواحد وبمسؤوليتهم المشتركة في التعامل مع هذا الكوكب. فكل إنسان مرتبط باآلخر ويقاسمه في 

نظام الطبيعّي المتحّكم في كوكب األرض، الذي بات غالفه الجّوي هذه األيام عرضة الرتفاع المصير المشترك لل
متسارع في مستويات الغازات الحابسة للحرارة، ومعظمها منبعثة عن المحروقات األحفورّية. ويفرض  علينا هذا 

والتعالي على سائر القوميات والتعامل معها من إلى العالم المبنية على السيادة القومية الحالية التحّدي أن نستبدل نظرتنا 
بحيث تشارك كل  التآزرمنظور التسابق على المنافع،  بنظرة تبّني المسؤولية عما يحدث لسائر أرجاء العالم بروح من 

 دولة في عالجه بما أوتيت من قدرات وموارد. فالتغير المناخّي هو معضلة ال يمكن ألي أمة أو ملّة أن تتعامل معها
بمفردها. وأفضل وسيلة لتحقيق المصالح الفردية والقومية هو تحقيق المصلحة المشتركة، وهو أمر سيسفر عن فهمنا 

 لغاياتنا وواجباتنا في عالم قد اتصلت وتشابكت فيه المصالح. 

                                                 
39 

 Burak 1999 
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(، لوجدنا أنه أمر ال يمكن استمراره ، أو غازافإذا ما تناولنا مسألة استخراج الكربون األحفوري )نفطا كان أو فحما
موعدا لتوّقف هذا النشاط بالكلية.  2050بالمعدل المرتفع الحالّي، فمن رأي الخبراء أن على البشرية أن تحدد عام 

وعلى الشرق األوسط، بوصفه منطقة رئيسية من مناطق إنتاج النفط، أن يشارك في المساعي العالمية إلحداث انتقال 
ف يعمل على بناء مقدرته على استنباط الطاقة المتجددة عوضا عن النفط. كما أن التكيّ هو قة بديلة، بينما نحو مصادر طا

مع ما هو آت من التغّيرات البيئية سيكون أمرا هاما هو اآلخر، وذلك لكون البنية التحتية المحاذية للشواطئ مهّددة 
ل تواجه الغرق حيال اإلرتفاع الحتمّي لمنسوب البحر، فضال عن بالزوال، كما أن األراضي المنخفضة مثل دلتا نهر الني

قلّة تساقط األمطار بما سيزيد من تفاقم ندرة المياه. )وإذا ما جعلنا شعارنا هو "الوقاية خير من العالج"(، فيجمل بنا أن 
ه المتغّيرات، بدال من نتجنب التكاليف الباهظة ونقلل المعاناة البشرية عن طريق التكّيف المخطط له مسبقا مع هذ

 اإلنتظار حتى يقع البالء ثم نتعامل معه. 

  األنماط المستدامة لإلنتاج واالستهالكعن 

بنضوب موارد الطاقة الغير متجددة أو إحالتها إلى المعاش، فإن ما سيحتل مكانة القلب من اقتصادنا هو الموارد 
ا بقدر هائل من الطاقة الشمسية في حين أن قيامها بتطوير المتجددة. ومن حظ منطقة الشرق األوسط أن هللا قد حباه

موارد ثابتة إلنتاج الطاقة المتجددة لسد احتياجات اإلقليم وتصدير الفائض منها سيكون أمرا حيويا في تعافيها وتقّدمها 
 على الصعيد االقتصادي. 

نفايات والتلّوث الناتجة عن كل من النشاط بقاع العالم، فإن التنمية تجلب معها تحّديات ال سائروكما هو الحال في 
الصناعي والزراعي، فضال عن النفايات المتخلّفة عن االستهالك.  وبما أن التلّوث مآله الغالب هو التسّرب إلى موارد 

صحة البشر ووفرة المياه في آن واحد. فما يحدثه نشاط كل من المياه السطحية والجوفية فإن آثاره السيئة تؤثر على 
لزراعة في تركيا من ملوحة وتلّوث )في مياه نهر الفرات( على سبيل المثال، يؤثر على جودة المياه واستخداماتها في ا

الدول التي تتقاسم ضفاف مصّبه. ويمثل التحّكم في التلّوث والتعامل مع النفايات معضالت بيئية مستديمة إلقليم كان من 
عن طريق تغيير أساليب الرّي التقليدية بأساليب حديثة موفّرة للمياه، بما يخفف الممكن إدارة موارده المائية بشكل أفضل 

 هذه المعضالت من أساسها. 

عندما تنضب الموارد غير المتجدده مثل البترول أو يتعين الكف عن استخراجها، بل وذلك أما على المدى الطويل، 
ى، فإن اإلمكانيات التنموية الحقيقية لمنطقة الشرق األوسط وتبلغ الموارد المتجددة مثل التربة والمياه حدودها القصو

تكمن في مواردها البشرية. ولذا فإن المعيار األمثل لقياس مدى نجاح التنمية هو المدى الذي يتاح لكل فرد، رجال كان 
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األمان. كما أن أم إمرأة، أن يحقق امكانياته كعضو عامل في مجتمع يعمل على خلق نظام اجتماعي عادل يسوده األمن و
 على عمليات اإلنتاج واإلستهالك المستدام أن توفّر اإلحتياجات المادية، واالجتماعية، والروحية لكل من األجيال القادمة

  التعليمعن 

إن التعليم للجميع هو مفتاح الرقّي االجتماعّي واالقتصادّي، والباب المؤّدي إلى اإلدارة السليمة لشؤون البيئة. فبينما 
ع تكنولوجيا المعلومات من مجال التوّصل إلى المعرفة، نجد أن التعليم ضرورّي لإلستفادة من تلك المعرفة. كما أن توسّ 

العامة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة حيوّي لحماية صحة اإلنسان وتشجيع إدارة الموارد على  استطاعة
ن تهدف إلى تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة، فضال عن إذكاء أساس من االستدامة. ويجب على المناهج الدراسية أ

التي تحّديات الروح االستقصاء والتحّري واالبتكار، لكي يتسّنى لنا االستعانة بثراء تنّوع التجربة االنسانية في مجابهة 
 . ةبيئيمن الناحية اللتنمية المستدامة لتحقيق اطريق الشق يفرضها 

منوطة بمهمة تزويد الناس بالمعرفة والقيم والتوجهات السليمة،   عمر اإلنسانوعلى التعليم أن يكون عملية تدوم طوال 
مجتمعات ترتبط  – وتسلّحهم بالمهارات الالزمة للمساهمة في بناء مجتمعات مشّيدة على العدل واالنصاف والتالحم

لعالم. وعلى التعليم أيضا أن يتخّطى حدود العلوم عموم ابنظرة شاملة  بالبيئة المحيطة بها وتعمل لصالحها مع التحلّي
الفّنية ويزرع الفضائل بوصفها أس أساس فالح ونجاح كل من الفرد والجماعة معا، وينشر روح الخدمة من أجل 

 المجتمع، ويلهم النفوس عن طريق الفنون واالتصال بالبيئة على طبيعتها. 

م استغاللها بعد في منطقة الشرق األوسط هي النساء والفتيات. فالمعرفة واإلحتياجات األنثوية وأعظم الموارد التي لم يت
مزارعات أو كالممّيزة لجنسهن تكّمل تلك التي تتعلّق بالرجال. فالمسؤوليات األسرية واالجتماعية المنوطة بهن، سواء 

ستراتيجيات التكّيف مع الظروف البيئية المتغّيرة، إلرساء ابالنسبة حاميات للموارد الطبيعية تجعلهن في وضع فريد 
 والتحّول إلى أنماط معيشية مستدامة. 

ستجيب في غالب اآلحيان إلى قوى السوق بدال من تلبية و توفي عالم أصبحت فيه التكنولوجيا دافعا قويا للتنمية 
التكّيف التكنولوجي بما يلّبي احتياجاتها الذاتية احتياجات الناس، تحتاج المنطقة إلى بناء مقدرتها الذاتية على االبتكار و

أيضا، مع انشاء مراكز أبحاث وتدريب تعين المجتمعات المحلّية على تطوير واستخدام المعارف المالئمة ألوضاعها 
 الخاصة. 
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من حيث ما  لتحّديات االستدامة العديدة، وكل مجتمع في الحقيقة هو فريد في بابه وحيدهذا في حين أنه ال يوجد حّل 
محلّيا من الداخل بدال من االعتماد على حفزها يتمتع به من موارد وقدرات. وأفضل وسيلة لدفع عجلة التقدم هو 

تفتح المشاريع المفروضة من الخارج. وبمقدور البرامج التعليمية أن تخلق وعيا محلّيا بالتحديات واالمكانيات البيئية، و
التعامل مع هذه التحّديات باستخدام اإلمكانات المتاحة. ويكون بمقدور كل مجتمع  على اآلعين على قدرة هذه البرامج

بما  ، وذلكمحلّي في هذه الحالة أن يحدد غاياته ويرّتب أولوياته،  وأن يّجرب مختلف وسائل التعامل السليم مع بيئته
 يتناسب مع قدراته وامكانياته ويتمشى مع ايقاع الحياة فيه. 

  يوهات المستقبلكتابة سينارعن 

مع أنه ليس بإمكاننا أن نتنبأ بالمستقبل، إال أنه قد يكون مفيدا لنا أن نكتب سيناريوهات عن احتماالت المستقبل الممكنة 
باستخدام فرضيات مختلفة. والخط القياسي الذي يقارن به ما يتحقق في ظل كل من هذه السيناريوهات هو عادة ما 

ا هو عليه، فهو ذلك الخط الذي يظهر ما سيخبئه لنا المستقبل إذا لم نقم بأي تغيير في يحدث عند بقاء الحال على مس
النظام الحالّي. وهناك نماذج عديدة يمكن االحتذاء بها في رسم هذه السيناريوهات، كتلك التي استخدمتها الهيئة الحكومية 

 the Intergovernmental Panel on Climate Changeالدولية المعنية بتغّير المناخ  
40

، أو المذكورة في 
الصادرة عن برنامج البيئة التابع لألمم المتحدة  Global Environment Outlookتقارير استطالع البيئة 

(UNEP)
41

. مع مالحظة أن سيناريو بقاء الحال على ما هو عليه ال يكون مشّجعا بالدرجة المنشودة، إذ أنه يحمل في 
وشح الطعام، وتزايد الكوارث الطبيعية بفعل انفالت التغّير المناخّي، بل واحتمال االنهيار طياته استنزاف للموارد، 

الحضاري.
42
  

بيد أن الدراسات العلمية تكشف عن امكانية وجود مسارات بديلة نحو تحقيق مجتمع أكثر استدامة، حتى ولو كانت هذه 
المسارات مؤلمة بعض الشيء على المدى القصير.

43 
ذه الدراسات أنه من الممكن فّنيا استبدال كافة أنواع ظهر هإذ ت  

الوقود األحفوري بمصادر للطاقة المستدامة في مدة تتراوح من عشرين إلى أربعين عاما دول اللجوء إلى الطاقة النووية 

                                                 
40 

IPCC 2013 
41 

UNEP 2012 
42 

Meadows et al. 2004; MacKenzie 2012 
43 

Homer-Dixon 2006; Jackson 2009 
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على حساب اإلنتاج الغذائي.  biofuelsأو إلى استخدام محروقات مصّنعة من مواد عضوية  
44

كما توصي هذه   
الدراسات باللجوء إلى الزراعة العضوية الكثيفة بوصفها أكفأ وسائل زيادة اإلنتاج الغذائي، واالقتصاد في استخدام مياه 

الرّي.
45
وبما أن الطاقة الشمسية موّزعة بتساوي أكبر من الناحية الجغرافية، فبمقدور المجتمعات السّكانية أن تتطّور  

، أي بأسلوب ال مركزّي أكثر مما هو مّتبع حالّيا. كما أنه من المتوقّع أن تتبّنى وتتوّزع حيث تتوفر مصادر هذه الطاقة
عمليات انتاج واستهالك المواد النادرة أسلوب الدورات المغلقة

46
، بهدف إطالة عمر المنتج )عن طريق سحبه من 

كذلك اللجوء إلى إعادة التدوير األسواق عندما يفي بغرضه االستهالكي واستخدامه في المصانع من جديد كمادة أولية( و
)أي إعادة إدخال الفاقد والفضالت والنفايات في العملية الصناعية( بكفاءة. وفضال عن هذا وذاك، سيظهر مفهوم سلوكّي 

التعبير العملّي عنه في اتباع أنماط معيشية تتسم باالعتدال واالستدامة،  سيتجلّىمفهوم  –جديد عن الشعور بالمسؤولية 
في التأكيد على األبعاد المعنوية )أي األخالقية والروحية( كذلك المجتمعات المحلية وتضامنها، و تآزردياد وفي از

 للرفاهية اإلنسانية. 

ومن المسلّم به بوجه عام أن مجتمع اليوم الذي يفتقد السالمة واالستدامة محتاج إلى تغّير في أنظمته، وهو ما ال يمكن 
كانوا من أهل الريف أم من ساكني الحضر، من أتي من حوار عام يشارك فيه الجميع سواء فرضه من الخارج وإنما يتأ

. ويكون موضوع هذا الحوار هو التوّصل إلى األسس  الموسرين أم المعوزين، من الشباب أم المسنين، رجاال  أم نساء 
ت الشرق األوسط، فإن من شأنه مناقشة السلوكية التي سيعتمد عليها هذا التغيير. فإذا ما حدث هذا الحوار في مجتمعا

المعضالت الكامنة وراء العنف المأسوّي الذي صار يضرب اإلقليم كالوباء. مع مالحطة أن خلق نظام مجتمعّي مستدام 
يجب أن ينضوي على التجاوب والتوازن على كافة مستويات التنظيم اإلنساني، تماما كما يحيا الجسم البشرّي من خالل 

يا واألنسجة واألعضاء مع مختلف التركيبات والوظائف الفسيولوجية. وإذا ما قصدنا تحقيق العدل واإلنصاف تآزر الخال
 المجتمع المحلّي، وأن كلي مصلحةالفرد تتشابك بغير انفصال مع  مصلحةفي المجتمع، فإنهما يكمنان في اإلعتراف بأن 

 وتحقيق الوحدة في الفكر والعمل. من شأنه إرشاد عملية اتخاذ القرار الجماعي، المصلحتين 
                                                 

44 
والذرة، كر أي المحروقات المصنّعة من محاصيل يمكن استخدامها بدال من ذلك في انتاج طعام البشر والماشية، مثل وقود اإلثانول المصنّع من قصب الس

ي تخصص ووقود الديزل العضوي المصنع من بلح نخيل الزيت وبذر عباد الشمس ، وكذلك المحروقات المنتجة من محاصيل غير غذائية مثل الجاتروفا الت

 Jacobson et al. 2011  لها أراض زراعية يمكن إفرادها بدال من ذلك إلنتاج المحاصيل الغذائية. راجع
45 

UNCTAD 2013 
46 

الذائبة في اإلنتاجية المغلقة هي نظام انتاجي يتم فيه تجميع وإعادة استخدام )تدوير( الفضالت والخردة ونفايات التصنيع، ومياه الصرف، والخامات  الدورة

أجل تقليل استهالك المواد  المياه، والحرارة المنبعثة من العمليات اإلنتاجية، بدافع من ضرورة اإللتزام بالمعايير البيئية في كل مراحل التصنيع، وذلك من

 .الخام في الصناعة والحّد من أثر التصنيع الضار بالبيئة
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 ،أما النتيجة المرجّوة من ذلك فهي تغيير عضوي في هيكل المجتمع نفسه بما يعكس اعتمادا متبادال في داخل المجتمع
الشرق األوسط نفسه، ثم  في ربوعمع عالم الطبيعة الذي يقيم أود المجتمع. وهو اعتماد يتحتم علينا خلقه  تجاوبا سليماو

تولّي عالمّي لمسؤولية إدارة موارد إلى يقودنا إلى فيديرالية عالمية، وسمع العالم كلّه، مما وأوسع بشكل أعّم تحقيقه 
تحقيق تخفيض في نفقات التسليح، وما إلى ذلك من اإلجراءات إلى األرض وتقاسمها على أساس من المساواة والعدل، و

 الشك أن اإلقليم سيستفيد منه هو اآلخر. الضرورية لخلق سالم عادل على مستوى العالم، سالم 

وعلى قاعدة من فهم أوضح لطاقات اإلقليم البيئية وحدود موارده الطبيعية، ورؤية أكثر شموال للهدف من وجود اإلنسان 
من أجل تحقيق العدل  ، وذلكوحياته، يجب التوّصل بوجه عام إلى مجموعة جديدة من المثل والمبادئ الحضارية

من قبل الحكومات، وقطاعات األعمال والمنظمات الدينية والنظام التعليمّي والمؤسسات اإلعالمية ومنظمات  واالستدامة
المجتمع المدني. أما سعينا نحو االستدامة  فيجب أن يكون زاده تمكين الفئات المجتمعية المهّمشة، والتآزر والتعاون، 

واستفادة، ثم عمل وتنفيذ، ثم عود إلى الحوار وتقييم ما تم انجازه، واتباع منهجية التتوقف من  حوار وتقييم، ثّم تعلّم 
وهلم جّرا. إذ من الواجب تمكين النساء والرجال واألطفال، والفقراء واألغنياء، والحاكم والمحكوم، ألن يؤّدي كل منهم 

يتم اإلنتقال من الّنزق  ومن ثمّ  ،عملية بناء مجتمع جديد في إقليم الشرق األوسط –دوره الصحيح في هذه العملية 
تصّرفاتها وتعامالتها عن العدل واإلنصاف،  الشرائّي، واإلستهالك الزائد، والفقر والتهميش، نحو مجتمعات تنمّ 

 والتجاوب والتآزر، والسعادة والرضاء، في معّية بيئة منتجة تتسم باالستدامة. 

 

 لةمراجع المقا
 

(، وقد أبقينا على سرد المراجع المطبوعة بالبنط الثقيلاألصلية حسب رموزها باإلبجدية اإلنجليزية )تنويه: قام الكاتب بترتيب مراجع المقالة 

 كما هو باإلنجليزية وبرموزه، لسهولة الرجوع، وأتبعناه بترجمته العربية

 Abdelmannan, Mohamed. 2008. Incorporation of Islamic Perspectives into Environmental Diplomacy. 

Unpublished thesis in Environmental Diplomacy, University of Geneva. 

 Incorporation of Islamic Perspectives into، "ربط الرؤى اإلسالمية بدملوماسية البيئة" 2008محمد عبد المنان، 
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