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  التنمية المستديمة من منظور الثقافة العربية اإلسالمية

  *ط وعثمان محمد غنيمماجدة أبو زن

  

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة إلى استعراض ومقارنة بعض جوانب التوافق بين التنمية المستديمة بمفهومها وأبعادها ومبادئها، وبين 

لدراسة المنهج الوصفي القائم على تحليل الواقع، في ضوء معطيات الثقافة العربية اإلسالمية ولتحقيق ذلك اعتمدت ا
وقد توصلت الدراسة إلى أن الثقافة العربية . المعطيات العلمية النظرية، للوصول إلى خالصات واستنتاجات منطقية

شباع الحاجات اإلسالمية تشتمل على الكثير من المبادئ والمفاهيم التي تعنى بالتنمية المستديمة، خاصة تلك التي تهتم بإ
البشرية من الموارد الطبيعية، وقد كانت الثقافة العربية اإلسالمية من الثقافات التي أسهمت في تقديم  االستراتيجيات 
والممارسات العملية للمحافظة عليها وعدم استنزافها، وبالتالي فإن الثقافة العربية اإلسالمية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في 

ستدامة في كل جانب من جوانب الحياة، ليس فقط في دول العالم اإلسالمي وإنما في المجتمع اإلنساني تكريس مفهوم اال
ككل، من منطلق عالمية الدين اإلسالمي الذي جاء لكل البشر من جهة، وإقرار دول العالم لمبادئ التنمية المستديمة في 

  . من جهة أخرى1992في مؤتمر األرض عام ) 21(اجندا 

  . التنمية، المستديمة، الثقافة، نظريات، اقتصاد، العربية، االسالمية :ت الدالةالكلما

  
  مقدمـةال. 1

  
العالقة بين الثقافة والتنمية عالقة أزلية وقديمة قدم التاريخ 

وذلك من منطلق ان الثقافة هي وسيلة التغيير . البشري نفسه
ن والتطوير في اي مجتمع، لذلك اهتم العديد من الدارسي

والباحثين بموضوع الثقافة وعالقتها بالتنمية منذ القدم، إال أن 
أبرز هذه االهتمامات التي تمثلت بالدراسات واالبحاث 
المنشورة لم تظهر اال منذ منتصف القرن العشرين، وقد 
تاصل هذا التوجه في ترسيخ عالقة الثقافة بالتنمية في 

 كثيرة كان الثمانينات من القرن الماضي، من خالل دراسات
دراسة مركز الدراسات الدولية في جامعة هارفارد : من اهمها

حالة : التخلف حالة عقلية: " م، والموسومة ِب1985عام  
كذلك دراسة لورنس هاريسون وصامويل ". امريكا الالتينية

، والتي تحمل عنوان الموضوع 2000هنتغتون المنشورة عام 
زت هذه الدراسات على ، وقد رك(Cultural Matters) الثقافي

إعادة االعتبار للثقافة كمحرك رئيس للتنمية ووسيلة هامة في 
تحليل وفهم الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية ألي 

  ).92، ص2003الرميحي، (مجتمع 
واذا كانت الليبرالية الجديدة المتمخضة عن اقتصاد السوق 

قنيات جديدة تؤسس عالقاتها مع الطبيعة على مبدأ تطوير ت
واساليب جديدة الستثمار األرض ومواردها دون وجود 
ضوابط ثقافية تمارس فعلياً على أرض الواقع، وتقف حائالً 
في وجه استنزاف وتدمير هذا الكوكب، فإن الثقافة العربية 
االسالمية قد حسمت هذه العالقة مع الطبيعة بصورة فريدة 

اء بها القرآن الكريم ومميزة من خالل مبادئها واسسها التي ج
والسنة النبوية الشريفة ، فاالنسان يجب ان يؤسس عالقاته مع 
الطبيعة ليس فقط من منظور المنفعة والمتعة، وانما يتوجب 
عليه ان يعمر األرض ويستثمرها ويحافظ عليها ويحول دون 

  ). 65، ص2003جدعان، (استنزاف مواردها وتدميرها 
دئ االنسانية التي جاء بها القرآن ان كثيراً من القيم والمبا

الكريم والسنة النبوية الشريفة، لضبط عالقة االنسان باالنسان 
الخير، : من جهة، وعالقاته مع الطبيعة من جهة اخرى؛ مثل

والسعادة، العمل الصالح، االخوة االنسانية، االحسان، العدالة 
 الخ، قد نادى بها بشكل او بآخر...والحكمة، عمارة األرض

عظماء الفالسفة في التاريخ، لكن هذه القيم بقيت مجرد تنظير 
علمي واخالقي معزول عن واقع المجتمعات، الى ان جاء 
االسالم الحنيف وجذر وكرس هذه القيم، وجعلها جزءاً من 
عقيدة االنسان وسلوكه اليومي، وبالتالي ليس غريباً ان نجد 

سيج الثقافة ان هذه القيم تشكل حيزاً ال يستهان به من ن
العربية االسالمية، وان الحديث عن التنمية المستديمة من 
منظور الثقافة العربية االسالمية ينطلق في مسار واضح 
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يتمثل في ابراز دور هذه الثقافة في تأصيل كثير من القيم 
التي بات العالم اجمع يبحث عنها ويجد في طلبها، سواء أكان 

 ومع اخيه االنسان، ام في ذلك في عالقات االنسان مع نفسه
عالقاته مع الطبيعة ومكوناتها وطرائق استثمارها 

  .   واستخداماتها
تبلور مفهوم التنمية المستديمة بمعناه العلمي الذي نعرفه 

 وذلك في تقرير اللجنة العالمية 1987اليوم ألول مرة عام 
 Our))1("مستقبلنا المشترك"للبيئة والتنمية الذي يحمل عنوان 

Common Future) ومنذ ظهور هذا التقرير وحتى وقتنا ،
الحاضر شهد العالم فعاليات دولية كثيرة لمناقشة موضوع 
التنمية المستديمة، تالحقت فيها الدراسات واألبحاث 
والمؤتمرات والندوات التي منها على سبيل المثال ال الحصر 

(UN, 2001, p.4):  
دي جانيرو مؤتمر األرض الذي انعقد في مدينة ريو -

) 21(م وتمخضت عنه أجندا 1992البرازيلية عام 
“Agenda 21”. 

والمنعقدة من قبل ) 21(الحلقة الخاصة بمراجعة أجندا  -
 .م1997األمم المتحدة عام 

ندوة استراتيجيات التنمية المستديمة، على المستوى  -
الوطني والمنعقدة من قبل األمم المتحدة في غانا عام 

 .م2001
سيطة لألدبيات التي نوقشت في هذه الفعاليات وبمراجعة ب

الدولية، تبين أن عالمنا المعاصر يعاني ويواجه العديد من 
المشكالت البيئية المتباينة في درجة خطورتها، وتؤكد هذه 
األدبيات أن هذه المشكالت ليست ناجمة عن نقص في 
الموارد أو عجز في مخزون رأس المال الطبيعي لكوكب 

 ما هي محصلة لغياب الضوابط األخالقية األرض، بقدر
واإلنسانية في مجال سياسات وأساليب التنمية المطبقة، فهذه 
السياسات يغلب عليها بشكل عام طابع األنانية، ويوجهها 
االستغالل، وتتصارع فيها المصالح تحت ستار الشعارات 
والمبادئ التي ال وجود لها في اغلب األحيان على أرض 

ا سياسات وأساليب يسيطر فيها القوي على الواقع، إنه
الضعيف وتستنزف فيها الطبيعة تحت شعار تحقيق الرفاه 
وزيادة النمو االقتصادي، ويجوع فيها الكثير من أجل رفاه 

                                                 
 Brundtland يعرف هذا التقرير أحياناً باسم تقرير بورنتالند )1(

Report نسبة إلى غرو هارليم بورنتالند رئيسة اللجنة 
ية التي قامت مع فريق عالمي متخصص العالمية للبيئة والتنم

بإعداد هذا التقرير، وقد ترجم هذا التقرير إلى العربية ونشر 
من مجلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس ) 142(في العدد 

  . الوطني للثقافة والفنون و اآلداب في دولة الكويت

القليل، األمر الذي يؤدي إلى مزيد من المشكالت البيئية 
 .واالقتصادية واالجتماعية

 في تقريرها Brundtlandإن المشكلة كما تقول برونتالند 
ال تقتصر على االستنزاف المستمر والمنظم للموارد الطبيعية "

فحسب، بل تكمن أيضاً في تأثير المناخ النفسي الذي يعيشه 
المجتمع المعاصر والذي يعاني فيه اإلنسان من اإلحساس 
باالنقطاع عن الطبيعة األم وخوفه من األخطار التي تكمن في 

راب الروحي في عالم فقد رغبته في أحشائها والشعور باالغت
اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، " (الدفاع عن نفسه

، كذلك فإن أزمة األخالق والقيم على مستوى )8ص1989
المناطق والدول وفيما بينها تتمثل في غياب المصالح 
المشتركة والعمل المشترك نتيجة غياب العدالة االجتماعية 

، 1989جنة العالمية للبيئة والتنمية، الل(على الصعيد العالمي 
  ).50ص

إن األوضاع البيئية المأساوية التي وصل إليها عالمنا 
المعاصر قد دفعت من خالل الكثير من الفعاليات الدولية إلى 
اإلقرار بضرورة التغيير من أجل اإلصالح، فكان أن ظهرت 
التنمية المستديمة كوسيلة ورؤية جديدة للتغلب على هذه 

شكالت، ولكي يتم تطبيق هذه الرؤية بنجاح فإنه البد أن الم
يشمل التغيير قيم واتجاهات وعادات وتقاليد السكان في 

، وهذا )21، ص1997موسشيت، (المجتمع اإلنساني ككل 
يعني أن أزمة القيم التي يعيشها العالم وغياب الضوابط 
اإلنسانية واألخالقية للسلوك الفردي والجماعي والمجتمعي 
  .والدولي هي احد األسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه المأساة

أثارت هذه الحقيقة حفيظة رجال الدين في الغرب، فهذا 
جون تايلور اسقف الكنيسة االنجليكانية يناقش في كتابه الذي 

 إرشادات عملية للتخفيف Enough is Enoughيحمل عنوان 
معات الصناعية من حدة النزعة االستهالكية السائدة في المجت

بهدف تقليل االستهالك غير الضروري من أجل المحافظة 
على البيئة والحيلولة دون استنزاف الموارد وذلك استناداً إلى 
تقاليد دينية يهودية ومسيحية، وقد عرفت هذه اإلرشادات في 
الغرب وإرشادات أخرى مماثلة وردت في دراسات أخرى 

، 20، ص1997شيت، موس(متخصصة باسم األخالق البيئية 
  ).22ص

  
  تساؤالت الدراسة

وألن جذور التنمية المستديمة والنجاح في تطبيقها يكمن 
في قيم وأخالقيات وثقافة السكان في كل من الدول المتقدمة 
والنامية على السواء، كما تؤكد على ذلك أدبيات التنمية 
المستديمة، فقد جاءت هذه الدراسة في محاولة لإلجابة عن 
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  :ئلة التاليةاألس
 ؟.ما التنمية المستديمة وما أبعادها ومبادئها •
ما خصائص الثقافة االقتصادية السائدة في عالمنا  •

 ؟.المعاصر
ما مدلوالت ومعطيات التنمية المستديمة في الثقافة  •

 ؟.العربية اإلسالمية
ما مدى التوافق بين معطيات الثقافة العربية واإلسالمية  •

 ؟.هومها وأبعادها ومبادئهاوالتنمية المستديمة بمف
 

 اهداف الدراسة. 2
استهدفت هذه الدراسة إبراز دور الثقافة العربية االسالمية 
في تأصيل مبادئ التنمية المستديمة عقيدة وسلوكا من خالل 
استعراض بعض المكونات الثقافية وبيان دالالتها من منظور 

 الخطوات التنمية المستديمة، ولتحقيق ذلك فقد اتبعت الدراسة
  :البحثية التالية

  . توضيح مفهوم التنمية المستديمة وأبعادها ومبادئها -1
 التعرف الى الخصائص الثقافية االقتصادية السائدة في  -2

 .عالمنا المعاصر
 توضيح مدلوالت التنمية المستديمة في الثقافة العربية  -3

 .اإلسالمية
العالقة ما بين الثقافة العربية اإلسالمية والتنمية  -4

 ).تناقض أم توافق(المستديمة 
 

 الدراسات السابقة. 3
 Lavanga دراسة الفنجا   - أ

  :  تحت عنوان2006نشرت هذه الدراسة عام 
The contribution of cultural and creative industries to a 

more sustainable urban development. 
 في تناولت هذه الدراسة بالتحليل دور الثقافة والصناعة،

ظهور وتشكيل المناطق الحضرية، وركزت الدراسة في 
حيثياتها على الدور الكبير لراس المال البشري والخدمات 
واالفكار الجديدة في هذا المجال، واوضحت الدراسة ان 
تحسين المشهد الحضري العام لكثير من المدن والتجمعات 
الحضرية، وكذلك تحسين نوعية حياة السكان فيها، يرتبط 

شكل كبير بإعداد وتنفيذ سياسة ثقافية واضحة المعالم ب
والعناصر، على اعتبار ان ذلك هو السبيل لتحقيق تنمية 

  .حضرية مستديمة ومجتمع حضري مستدام
  

  Goodwen دراسة كود فين - ب 
  : بعنوان2003نشرت هذه الدراسة عام 

Five Kinds of Capital; Useful Concepts of Sustainable 

Development. 

استعرضت الدراسة بالتفصيل مصطلح راس المال، 
بمفهومه التقليدي ومفهومه المستدام، وبينت الدراسة ان راس 
المال الغراض التنمية المستديمة، يمكن تقسيمه الى خمسة 
انواع، على اعتبار ان راس المال هو المدخل الرئيس لعملية 

ع راس المال التنمية المستديمة، وقد استعرضت الدراسة انوا
  .هذه واوضحت دورها في عملية التنمية المستديمة

    
 Coombes and Johnson  دراسة - ج

Sustainable development and Cultural Planning, 

Watershed Media Center, Bristol, 2002 

هدفت هذه الدراسة إلى تشخيص وتحليل العالقة بين 
الثقافي من جهة أخرى التنمية المستديمة من جهة والتخطيط 

على، اعتبار أن كالً منهما وسيلة مهمة بالنسبة للمجتمعات 
وألن كالً كل منهما يسعى لتحقيق نوعية حياة . لتحقيق أهدافها

بط التام جيدة للسكان، وقد توصلت الدراسة إلى أنه رغم الترا
التخطيط الثقافي إال أنه يمكن أن بين التنمية المستديمة و

نتيجة الفصل بينهما والتعامل مع كل منهما يحدث تعأرض 
بقى اإلثنان التنمية المستديمة بمعزل عن اآلخر، ورغم ذلك ي

ة لتحقيق نوعية التخطيط الثقافي متطلبات وشروطاً مسبقو
  .حياة جيدة للسكان

 
 تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية :دراسة مصطفى - د

اصلة، دراسة وتقنيات االستشعار عن بعد في التنمية المتو
 .حالة إقليم القاهرة الكبرى

هذه الدراسة عبارة عن ورقة عمل مقدمة لمؤتمر نظم 
المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في التخطيط والتنمية 

شباط 21- 19المستديمة المنعقد في القاهرة في الفترة من 
م، هدفت الدراسة إلى بيان كيفية توظيف تقنيات 2001

ظم المعلومات الجغرافية في تحقيق االستشعار عن بعد ون
تنمية حضرية مستديمة في مدينة القاهرة الكبرى، وقد 
توصلت الدراسة إلى ضرورة توفير قواعد بيانات متخصصة 
لعمل دراسات وتحليالت مسبقة قبل اتخاذ أي قرار بخصوص 
جميع الوظائف والنشاطات الحضرية، مع ضرورة توفير آلية 

نات وتغييرها بشكل يساعد على محددة لتحديث هذه البيا
 .مواكبة جميع التطورات الحضرية داخل منطقة الدراسة

 دور اإلدارة البيئية في تنظيم المردود :دراسة ناصيف -ـ ه
هذه الدراسة عبارة عن ورقة . االقتصادي للتنمية المستدامة

عمل قدمت للمؤتمر العربي السنوي األول لإلدارة البيئية في 
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- 19الرباط، :  التحديات وآفاق المستقبل:الوطن العربي
 2000أكتوبر، 21

هدفت هذه الدراسة إلى وضع مفاهيم حديثة لإلدارة البيئية 
تقوم على أسس معرفية، من خالل تطوير قواعد بيانات 
متخصصة لهذه الغاية، وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة 

 إعادة النظر في أساليب إدارة البيئة في الوطن العربي، مع
زيادة االهتمام بتأهيل وتدريب وتنمية الموارد العاملة في 
المجال البيئي واالجتماعي بشكل مستمر من أجل الوصول 
إلى إدارة الجودة الشاملة للموارد البيئية وبالتالي تحقيق 

   .التنمية المستديمة
  

  
  

 منهجية الدراسة. 4
الوصفي، في تحليل ومعالجة اعتمدت الدراسة المنهج 

الوقائع والحقائق النظرية حول موضوعها والمستقاة من 
دراسات وأبحاث وتقارير متخصصة متعددة ومن مصادر 
مكتبية ومواقع إلكترونية مختلفة، وقد حاول الباحثان من 
خالل عمليتي التجميع والتحليل العلمي المنطقي لألفكار، 

علمية منطقية تشكل الوصول إلى خالصات واستنتاجات 
محفزات لعملية عصف فكري وذهني في دراسات أخرى 

  .جديدة تبحث في موضوع التنمية المستديمة
 

 المفهوم واألبعاد والمبادئ: التنمية المستديمة -1
قد يكون مصطلح التنمية المستديمة جديداً، إال أن معناه 
ومحتواه متجذران في المجتمع اإلنساني منذ آالف السنين 

وقد عرفت هذه التنمية بصيغ ) 12، ص1997شيت، موس(
مختلفة وطرق متعددة، وسنكتفي هنا بالتعريف الذي اتفقت 

م، حيث 1992عليه دول العالم في مؤتمر األرض عام 
عرفت التنمية المتسديمة في المبدأ الثالث الذي أقره مؤتمر 

م على 1992البيئة والتنمية في ريودي جانيرو البرازيلية عام 

ضرورة إنجاز الحق في التنمية بحيث تتحقق على نحو "ا أنه
" متساو الحاجات التنموية والبيئية ألجيال الحاضر والمستقبل

  )17، ص1997موسشيت، (
ومن خالل هذا التعريف يمكن حصر مكونات التنمية 

 (UN. 2001, P7)المستديمة في ثالثة أبعاد رئيسة كمايلي 
  ):1 شكل رقم) (73-72، ص1997موسشيت، (
إشباع حاجات السكان األساسية من خالل نمو اقتصادي   - أ 

  ).بعد اقتصادي(معقول وعقالني 
تحقيق المساواة والعدل في توزيع مدخالت ومخرجات   -ب 

عملية التنمية بين أبناء الجيل الحالي من جهة والجيل الحالي 
 ).بعد اجتماعي(واألجيال المستقبلية من جهة أخرى 

خالل تحقيق التوازن بين حماية وصيانة البيئة من   -ج 
  ).بعد بيئي(التنمية والبيئة 

يتبين مما تقدم أن التنمية المستديمة ذات أبعاد مختلفة، 
فهي ال تركز على الجانب البيئي، بل تشمل أيضاً جوانب 
اقتصادية واجتماعية، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األبعاد 

 بمعزل مترابطة ومتداخلة ومتكاملة وال يجوز التعامل معها
عن بعضها البعض، النها جميعاً تكرس مبادئ واساليب 

   النظم البيئية-
   الموارد الطبيعية-
   التنوع األحيائي-
  الطاقة االستيعابية-

  البيئة
 

 

  المساواة -
  الحراك االجتماعي -
  المشارآة والهوية الثقافية -
  تفويض الصالحيات-
 

 المجتمع

  
  نمو مستدام - االقتصاد

   آفاءة رأس المال-
 

  أبعاد عملية التنمية المستديمة) 1(الشكل رقم 
  2004أبو زنط وغنيم، : المصدر
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، 2004أبو زنط وغنيم، (التنمية المستديمة المتمثلة في 
  ):19-18ص

استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية  -
  .المستديمة

المشاركة الشعبية في إعداد وتنفيذ خطط التنمية  -
  .المستديمة

ب أن ال تتجاوز معدالت معدالت استثمار الموارد يج -
 .تجددها في الطبيعة

الملوثات والنفايات الناجمة عن نشاطات اإلنسان يجب  -
أن ال تزيد عن معدالت القدرة البيئية على التخلص منها 

 .وإعادة تمثيلها
 .الموارد الطبيعية يجب استثمارها بعقالنية -
التحول من استخدام الموارد غير المتجددة إلى الموارد  -

 .دةالمتجد
استخدام الموارد المحلية المتاحة بدل جلب الموارد من  -

 .مناطق بعيدة
إنتاج البضائع التي يمكن أن يعاد تدويرها وتصنيعها من  -

 .جديد بدل البضائع التي تنفذ نتيجة االستهالك
  

  خصائص الثقافة االقتصادية السائدة في العالم -2
 بشقيه تميزت الثقافة االقتصادية التي سادت في دول العالم

النامي والصناعي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمجموعة 
من القيم والقناعات التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر 
في زيادة حدة المشكالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية في 

أبو (هذه الدول، ومن هذه القيم على سبيل المثال ال الحصر 
  ):12-11، ص2004زنط وغنيم، 

 االعتقاد بأن الموارد موجودة بشكل غير محدود في - أ
واصحاب هذا االعتقاد يقولون بانه يمكن استغالل : الطبيعة

الموارد في انتاج البضائع والسلع المختلفة، وقد تعامل 
اصحاب هذا االعتقاد مع قسم كبير وهام من الموارد على 

ها  أي ليس لها قيمة او ان قيمتGoods Freeانها بضائع حرة 
صفر، االمر الذي شجع على استغالل هذه الموارد واهدارها 

  .(Kozlowski and Hill, 1998, P.5)اكثر واكثر 
:  االعتقاد بان ليس هناك حدود للنمو االقتصادي-ب

ومعروف ان اقتصاد السوق الحر ال ياخذ بعين االعتبار ذلك، 
ويؤمن اصحاب هذا االعتقاد بان النمو يمكن ان يستمر الى 

  .(Kozlowski and Hill 1998, P.6)اال نهاية م
 االعتقاد بان النظام االقتصادي هو نظام مغلق -ج

واصحاب هذا االعتقاد تناسوا بان : ومتكامل وقائم بذاته
العوائد االقتصادية المختلفة هي حصيلة استغالل الموارد 

الطبيعية، ويتجاهل هؤالء ايضاً التكلفة االجتماعية والبيئية 
تنجم عن النشاطات االقتصادية المختلفة لالنسان، النها التي 

ال تظهر في قوائم الموازنات العامة للشركات والدول، ولو 
اخذت هذه التكلفة بالحسبان لتبين ان كثيراً من هذه الشركات 

  .سيخرج خاسراً رغم انه يظهر في قوائم الموازنات رابحاً
(Schley and Laur, 1997. P.6). 

د بان العملية الصناعية هي عملية خطية تبدأ  االعتقا- د
وهذا النوع من التفكير : في النقطة س وتنتهي في النقطة ص

ال ياخذ بعين االعتبار المضاعفات الدائرية للعملية الصناعية، 
لذلك فاننا نندهش عندما ينجم عن نشاطاتنا الصناعية نتائج 

جه الشركات واثار بيئية واجتماعية خطيرة، فاالنتاج الذي تنت
بعشرات الماليين من الدوالرات سيكلفنا الحقاً مئات الماليين 
من الدوالرات للتخلص من اثاره البيئية ومعالجة اثاره 

 .(Schley and Laur, 1997, P.6)االجتماعية 
:  More is better  االعتقاد بأن االكثر هو االفضل -هـ 

لى حد ويبدو هذا في سلوك كثير من الشركات والدول ع
سواء، فتحقيق معدالت نمو اقتصادي او ارباح عالية يعني 
في نظر الكثيرين ان االوضاع على ما يرام، وهذا في الغالب 
ليس صحيحاً، بدليل ما يشهده العالم اليوم من مشكالت بيئية 
نجمت بفعل هذه القناعات، وألن الكم ال يعكس بالضرورة 

سنوياً معدالت نمو الكيف والنوعية، فكثير من الدول تحقق 
اقتصادي مرتفعة، لكن هذه الدول ما زالت رغم ذلك تعاني 
من مشكالت اقتصادية واجتماعية وبيئية خطيرة مثل، 
الفوارق االقتصادية واالجتماعية المكانية واالقليمية داخل هذه 

الخ .... الدول، العجز في الميزان التجاري، الفقر والبطالة
(Northwest Report, 1996, P.5).  

  
مة في الثقافة العربية مدلوالت التنمية المستدي -3

 اإلسالمية
تجسدت معطيات التنمية المستديمة في الثقافة العربية 
اإلسالمية في نصوص صريحة وردت في القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف واألقوال المأثورة واألمثال الشعبية 

  :كما يلي
كريم والحديث مدلوالت االستدامة في القرآن ال  -  أ

 :النبوي الشريف
اشتمل الدين اإلسالمي الحنيف على فيض من اآليات 
الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي تركز بشكل مباشر 
وغير مباشر على هذه المعطيات، ولما كان من الصعوبة 
بمكان حصرها جميعها، فسيكتفى بذكر بعضها مع بيان 

  .)2جدول رقم) (1م جدول رق(مدلوالت االستدامة فيها 
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  )1(دول رقم الجـ
   التنمية المستديمةشير إلى محتوىبعض اآليات الكريمة التي ت

  
 مدلول االستدامة رقم اآلية السورة اآلية الكريمةالرقم

  "إنا كل شئ خلقناه بقدر"   .1
  49  القمر

كم وقدر بكل شئ في هذا الكون خلق 
  معين وبالتالي ال يوجد شئ غير محدود

  "ن من شئ إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوموإ"   .2
  21  الحجر

الموارد في الكون، وحسن  محدودية
  .التوزيع الرباني لها

ل مسجد وكلوا واشربوا كيا بني آدم خذوا زينتكم عند "   .3
 "وال تسرفوا انه ال يحب المسرفين

 31 األعراف
 باع الحاجات دون هدر وتبذيرشحق ا

تروا وكان بين ذلك قي فقوا لم يسرفوا ولموالذين اذا ان"  .4
  "قواما

  67  الفرقان
النهي عن هدر الموارد وتطبيق مبدأ 

   في استخدامهااالعتدال والوسطية
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل   .5

والزرع مختلفاً اكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير 
حقه يوم حصاده وال كلوا من ثمره إذا اثمر واتوا  متشابه

  "تسرفوا أنه ال يحب المسرفين
  141  االنعام

باع الحاجات األساسية دون هدر شا حق
باع شاوتبذير ومساعدة اآلخرين في ا
ل التي فحاجاتهم من خالل منظومة التكا

حددها الشرع الحنيف لتحقيق مبدأ المساواة 
  توزيع المواردفيوالعدالة 

ك وال تبسطها كل البسط وال تجعل يدك مغلولة إلى عنق  .6
  "فتقعد ملوماً محسوراً

الموارد وعدم ستخدام االعتدال في ا  29  االسراء
 النتيجة لوم وحسرة إال فإناالسراف و

  وندم
ن الموارد باعتدال مالحث على اإلنفاق   26  االسراء  " ذا القربى حقه وابن السبيل وال تبذر تبذيراًوآت"   .7

ساعدة لتحقيق المساواة في التوزيع وم
  اآلخرين في إشباع حاجاتهم

وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم "   .8
  "والعدوان

المشاركة والتعاون في سبيل تحقيق الخير   2  المائدة
للجميع والنهي عن ظلم اآلخرين واكل 

  حقوقهم
كلوا من طيبات ما رزقناكم وال تطغوا فيه فيحل عليكم   .9

  غضبي
ة برشد وعقالنية وعدم إشباع الحاج  81  طه

  اإلسراف والتبذير
  إشباع الحاجة دون إسراف أو ظلم  60  البقرة  كلوا واشربوا من رزق اهللا وال تعثوا في األرض مفسدين.10

  عمل الباحثين: المصدر
  
مدلوالت االستدامة في المأثور من القول والمثل   - ب
 :الشعبي

ثورة احتوت الثقافة العربية على الكثير من األقوال المأ
واألمثال الشعبية المتداولة والتي تشير بشكل واضح للتنمية 

وفيما يلي بعض هذه . المستديمة ومحتواها ومبادئها
  ).3الجدول رقم (المأثورات واألمثال ومدلوالتها 

  
التنمية المستديمة والثقافة العربية اإلسالمية تناقض  -4

 أم توافق
مية يتطلب تحقيق نوعية حياة جيدة من منظور التن

المستديمة ضرورة إيجاد وتطبيق أطر أخالقية معينة في 
  ).20، ص1997موسشيت، (مجالين محددين هما 

 عالقة الفرد والجماعة من سكان منطقة ما بأقرانهما - أ
  .في نفس المنطقة وأقرانهما من سكان كوكب األرض

 عالقة السكان باألرض والنبات والحيوان على -ب
  .قطري وعالميمستوى محلي و

فالتنمية المستديمة تدعو للمساواة في توزيع مدخالت 
ومخرجات عملية التنمية داخل الجيل الواحد وبين األجيال، 
وهي تقر بوجوب تطبيق مبدأ االعتدال والعقالنية 
والوسطية في استغالل الموارد الطبيعية، وتؤكد على مبدأ 

هذه األطر التوازن في العالقة بين البشر والطبيعة، إن 
ضرورية والزمة لضمان توازن هذه العالقات من خالل 

قيق نوعية حياة تفاعل إنساني عقالني بين عناصرها  لتح
  ).2شكل رقم (جيدة 
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  )2(الجـدول رقم 
  التنمية المستديمةشير إلى محتوى بعض األحاديث النبوية الشريفة التي ت

  ةمدلول االستدام    الحديث النبوي الشريف   الرقم
  باع الحاجة دون هدر واسرافشا  )1(فرال تسرف، ال تس: رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجالً يتوضأ فقال  .1
  برشد وعقالنيةالمواردضرورة إدارة   )2( ر وال ندم من استشار وال عال من اقتصدخاما خاب من است  .2
ا وسقتها وال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، ال هي أطعمته  .3

 )3(شاش األرضخهي تركتها تأكل من 
 المحافظة على مورد الحيوان

من ال ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من كان معه فضل ظهر فليعد به   .4
  )4(على من ال زاد له 

  في إشباع حاجاتهممساعدة اآلخرين
  والعدالة في توزيع الموارد

 وإشباع الحاجة عدم اإلسراف والقناعة  )5(بعة وطعام األربعة يكفي الثمانيةم االثنين يكفي األرطعام الواحد يكفي االثنين وطعا  .5
 دون زيادة

ال يغرس مسلماً غرساً وال يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان وال دابة وال شئ إال كانت   .6
  )6(له صدقة 

تحفيز اإلنتاج والمحافظة على مورد 
  بيئةالنبات وال

 اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد راكب واياك ومجالسة االغنياء ن أردتإيا عائشة   .7
  )7(يه رقعوال تستخلفي ثوباً حتى ت

االكتفاء بإشباع الحاجة واستخدام الموارد 
  بشكل عقالني

  المحافظة على مورد النبات  )8(إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل  .8
  هذه الموارد المتجددة حق لجميع المسلمين  )9(الماء والكأل والنار وثمنه حرام : ون شركاء في ثالثالمسلم  .9

  عمل الباحثين: المصدر
  

                                                 
  .147 باب القصد في الوضوء، ص -ارة وسننها، كتاب الطهـ1دار احيـاء التراث العربـي، ج/ سنن ابن ماجـه) 1( 
  .78، ص611 حديث رقم 1االلباني، سلسلة األحاديث الضعيفة، ج)  2(
  .147، ص1992، دار الكتب العالمية 16صحيح مسلم، ج)  3(
  .125، ص باب حقوق المال،، كتاب الزكاة2سنن ابي داود، دار احياء التراث العربي، ج)   4(
  .1084، ص 3332، رقم الحديث 2 دار احياء التراث العربي، ج،سنن ابن ماجه)   5(
  .175، ص1992، دار الكتب العالمية 10صحيح مسلم، ج)   6(
  .473، ص 1994، دار الكتب العالمية 5سنن الترمذي، ج)   7(
  .38، ص1، ج9األلباني، سلسلة األحاديث الصحيحة، حديث رقم )  8(
  .، باب المسلمون شركاء في ثالث2، ج2540اث العربي، حديث رقم سنن ابن ماجه، دار إحياء التر)  9(

إن العالقات واألطر التي حددتها التنمية المستديمة لتحقيق 
نوعية حياة جيدة لسكان كوكب األرض ليست غريبة عن 

 أصيلة في الدين الثقافة العربية اإلسالمية، فهي مكونات
اإلسالمي الحنيف وجوانب مهمة في معتقدات اإلنسان المسلم 
ال بد أن يطبقها في جميع جوانب حياته وبصورة أكثر شموالً 
وواقعية، فالعالقات أو المعامالت في الدين اإلسالمي تشمل 

  :ثالثة أنواع رئيسة هي
  . عالقة اإلنسان بخالقه  سبحانه وتعالى- أ
  .ان بنفسه عالقة اإلنس-ب
  . عالقة اإلنسان باإلنسان وبقية الكائنات في البيئة-ج

وهذه العالقات تحكمها قيم وأطر أخالقية دقيقة ومحكمة 
شكل (من أجل تحقيق نوعية حياة جيدة للسكان فوق األرض 

  ).3رقم 
ويالحظ أن عالقات التنمية المستديمة تقتصر على معالجة 

إلنسان باإلنسان وبقية نوع واحد من العالقات وهي عالقة ا
الكائنات في البيئة، وتهمل عالقة اإلنسان بنفسه وعالقة 

  .اإلنسان بخالقه سبحانه وتعالى
وهذا يدفعنا إلى التشكيك في إمكانية تطبيق التنمية المستديمة 
في المجتمع اإلنساني فوق كوكب األرض في ظل إهمال هذه 

حانه وتعالى، وذلك العالقات، وبالذات عالقة اإلنسان بخالقه سب
ألن هذه العالقة هي الضابط الرئيس والسبيل الوحيد الذي من 
خالله يمكن ضمان عالقة رشيدة وعقالنية بين اإلنسان وأخيه 
اإلنسان من جهة، وبين اإلنسان وبقية المخلوقات األخرى في 

  .البيئة من جهة ثانية وبدونها ال يمكن ذلك
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  )3(الجـدول رقم 
  التنمية المستديمةورة واألمثال الشعبية التي تشير إلى محتوى األقوال المأث

  
 مدلول االستدامة الحديث النبوي الشريفالرقم

   والحث على ذلكالمساواة في توزيع الموارد بين األجيال  )1(كلونيأغرسوا فأكلنا ونغرس ف .1
 لتوازنناموس ا  ) *2(بما متع به غنيما جاع فقير اال : يقول علي كرم اهللا وجهه .2
اما تستحون، تجمعون ماال تأكلون : يقول أبو الدرداء رضي اهللا عنه .3

  )3(وتبنون ما ال تسكنون
  الزائدين عن حدهماالترف و خلبذهدر الموارد وا

مداراة الناس، واالقتصاد في المعيشة والتحبب إلى : س العقلأثالثة هن ر .4
  )4(الناس

   للمواردةدارة العقالنية والرشيداإل

 ليس الكثير هو األفضل خصوصاً اذا كان آنياً ومؤقتاً  )5(يل دائم خير من كثير منقطعقل .5
  النظرة للمستقبل وتقدير العواقب في ما يتعلق بإدارة الموارد  )6 (من انفق ولم يحسب هلك ولم يدر .6
  ة المواردالنظرة للمستقبل وتقدير العواقب في ما يتعلق بإدار  )7(اللي ما خباش لدهره العصا لظهره .7
  التدبير واإلدارة السليمة للموارد  )8(لي دبرت ما جاعت واللي رقعت ما عريتاا .8
  حسن اإلدارة والتصرف بالموارد  )9(التدبير نصف المعيشة .9

  العقالنية في استغالل الموارد حتى وان كانت كثيرة  )10(إذا كنت على بير انفق بتدبير .10
   في إشباع الحاجةالقناعة  )11(نص البطن يغني عن مالته  .11
  اإلدارة السليمة للموارد  )12(الميه بالبير بدها تدبير .12
يقول أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه في وصيته لما بعث أسامة رضي  .13

ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال تمثلوا، وال تقتلوا طفالً : اهللا عنه
 تحرقوه وال صغيراً وال شيخاً كبيراً وال امرأة وال تعقروا نخالً وال

  )13(لمأكلهتقطعوا شجرة مثمرة وال تذبحوا شاه وال بقرة وال بعير إال 

  الرأفة والرحمة اإلنسانية في المحافظة على الموارد الطبيعية

  اإلدارة غير السليمة للموارد تؤدي للدمار  )14(سوء التدبير سبب التدمير .14
.عمل الباحثين: المصدر

                                                 
  .215، ص 2003المفضل محمد الطيبي، موسوعة األمثال، دار الهالل، بيروت )  1(
  38، ص 2003ياسر خالد سالمة، موسوعة االمثال الشعبية، دار الصفاء، عمان، )  2(

، ويشكل هذا المبدأ فكرة كمية الصفر ف ال بد أن يكون هو ما يخسره طرف آخر يكسبه طراتعكس هذه المقولة بشكل مباشر مبدأ أن م  * 
eru-sum التي تقوم عليها نظرية المباريات Games Theory حين تتعأرضتحاول تنظيم النواميس التي تحكم سلوك العقل  وهذه النظرية 

  .المصالح بين طرفين أو فردين من الناس
  50المرجع السابق، ص )  3(
  .25ص، 2003دار مكتب الحياة، بيروت، ن مستظرف، ف، المستطرف في كل بشيهيشهاب الدين األ)  4(
  .215بي، مرجع سابق، ص يالمفضل الط)  5(
  132، ص1980دار المسيرة، عمان، تمثال األمثال، اسن محمد الشيبي، حأبي الم)  6(
  .132المرجع السابق، ص )  7(
  .132المرجع السابق، ص )  8(
  .132مرجع السابق، ص ال)  9(
  .132المرجع السابق، ص )  10(
  .259ياسر خالد سالمة، مرجع سابق، ص )  11(
  .258ياسر خالد سالمة، مرجع سابق، ص )  12(
شخصيته وعمره، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، -محمد علي الصالبي، االنشراح ورفع الضيق في سيرة أبو بكر الصديق)  13(

  .180، ص2002
  .42األبشيهي، مرجع سابق، ص )  14(
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إن التوافق الجزئي بين محتوى التنمية المستديمة 
ومعطيات الدين اإلسالمي الحنيف يؤهل الثقافة العربية 
اإلسالمية للعب دور هام في تكريس وتطبيق مبادئ 
اإلستدامة، ليس فقط على صعيد المجتمعات العربية اإلسالمية 
 فحسب، وإنما أيضاً على مستوى المجتمع اإلنساني ككل، في
ظل عالمية الدين اإلسالمي الموجه لكل البشر في هذا العالم، 
ووفق عالمية مفهوم التنمية المستديمة ومبادئها التي أقرتها 

م، وهذا ليس بسبب 1992 عام 21حكومات العالم في أجندا 
التوافق الجزئي فقط وإنما ألن الدين اإلسالمي ومن ثم الثقافة 

قيق نوعية حياة جيدة العربية اإلسالمية تطرح موضوع تح
للسكان فوق هذا الكوكب بصورة أكثر شمولية وواقعية 
وموضوعية مما عليه الحال في التنمية المستديمة من جهة، 
وتوازن بين الجوانب المادية والروحية في هذا الطرح من 
جهة أخرى، والتقتصر على معالجة الجوانب المادية فقط كما 

  .في أدبيات التنمية المستديمة
وفيما يلي نموذج واقعي يبرز دور الثقافة العربية 
اإلسالمية في خلق تنمية حضرية مستديمة في مدينة السلط 

األردنية وقبل ظهور مصطلح التنمية المستديمة بعشرات إن 
  .لم يكن بمئات السنين

  
مدينة السلط /نموذج للتنمية الحضرية المستديمة* 

  )25( :)*(ةالقديم
كم شمال غرب مدينة 30بعد نحو تقع مدينة السلط على 

عمان عاصمة األردن، ويمتد عمرانها فوق قمم وسفوح جبال 
البلقاء، والسلط هي العاصمة اإلدارية لمحافظة البلقاء، وتقسم 
: حسب الخصائص العمرانية والمعمارية فيها إلى قسمين هما

  .مدينة السلط القديمة ومدينة السلط الحديثة
 عمران السلط القديمة، ليس هذا برز الطابع اإلسالمي في

فحسب بل كان لثقافة السكان العربية واإلسالمية دور كبير 
في إكساب هذه المدينة في قسمها القديم خصائص التنمية 

                                                 
عثمان محمد غنيم، دور العامل : النموذج مأخوذ بتصرف عن) *(

االجتماعي في تشكيل مالمح الشخصية الحضرية المعاصرة 
 األردن، مجلة جامعة دمشق، مجلد –وتحديدها لمدينة السلط 

  .2002، 4+3، عدد 18

 التنمية المستديمة

 اإلطار األخالقي

مساواة في توزيع 
الموارد بين أبناء 
 الجيل وبين األجيال

 العالقات

عالقة اإلنسان 
 نباإلنسا

عالقة اإلنسان ببقية 
الكائنات األخرى في 

 البيئة

استخدام عقالني 
ومعتدل ووسطي 
 للموارد الطبيعية

 نوعية حياة جيدة

  عالقات وأطر التنمية المستديمة الالزمة لتحقيق نوعية حياة جيدة)2(الشكل رقم
 عمل الباحثين: المصدر
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   ).132-130، ص2002غنيم، : (ذلك فيما يليالحضرية المستديمة بمفهومها ومحتواها المعاصرين، وتمثل 
  

راعية في وجه االمتداد المحافظة على األراضي الز -1
والزحف العمراني، وذلك بإنشاء المباني والمساكن على 
أراضي السفوح الجبلية الوعرة، والحيلولة دون امتدادها 
إلى األرض الزراعية نظراً لقيمة األرض االجتماعية 

  .واالقتصادية العالية
كان النمو العمراني في المدينة رأسياً وكانت المدينة تمتد  -2

  .الزحفبطريقة 
كتلية ملمومة، حيث " بمورفولوجية"امتازت المدينة  -3

تتقارب المساكن المتعددة الطوابق وتتصل فيها األحياء 
بعضها ببعض، وقد نتج عن ذلك استغالل أقل قدر ممكن 
من المساحات األرضية ألغراض السكن، وفي الوقت 
نفسه قلل من كلفة تزويد هذه المساكن واألحياء بالخدمات 

  .فة نظراً لتقاربها الجغرافيالمختل
استخدم السكان في بناء مساكنهم مواد بناء محلية تمثلت  -4

في األخشاب والحجر األصفر الذي كان يستخرج من 

محاجر داخل المدينة وفي محيطها، وهذا الوضع ينسجم 
مع مبدأ رئيس من مبادئ التنمية الحضرية المستديمة 

للموارد المحلية وهو مبدأ االستغالل الفاعل والعقالني 
  .بدل استيرادها من الخارج

برز تأثير الثقافة العربية اإلسالمية بشكل كبير في عملية  -5
التنظيم المكاني للعمران الحضري، وبأسلوب حال دون 

فقد . ظهور فوارق اقتصادية واجتماعية بين السكان
ساهمت الثقافة العربية اإلسالمية في إلغاء اعتبارات 

لت دون وجود فرز مكاني واضح الفقر والغنى وحا
 .لطبقات وأحياء غنية وأخرى فقيرة

ساهمت الثقافة العربية اإلسالمية وطبيعة التركيب  -6
االجتماعي في المدينة في تعزيز االرتباط والتواصل بين 
الفرد والجماعة والمكان تعزيزاً فاعالً وبسيطاً وغير 

  .مكلف
كساب عملت ثقافة السكان العربية اإلسالمية على إ -7

 الدين اإلسالمي

  األخالقيةاألطر

تطبيق أوامر اهللا 
سبحانه واالبتعاد 
 عما نهى عنه

الصدق والعدل 
 والرحمة

المساواة والعدل، 
الرحمة، العقالنية، 
 الرشد، الوسطية

 نوع العالقة

عالقة اإلنسان 
 بخالقه سبحانه

 عالقة اإلنسان بنفسه

عالقة اإلنسان 
باإلنسان وبقية 
 الكائنات في البيئة

 نوعية حياة جيدة

  العالقات واألطر اإلسالمية الالزمة لتحقيق نوعية حياة جيدة)3(الشكل رقم
 عمل الباحثين: المصدر
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 مشهداً حضرياً – من خالل كل ما تقدم -المدينة 
متجانساً نسبياً من حيث النمط المعماري المستخدم، 
وأحجام البيوت وأشكالها وهندستها المعمارية ومواد 

  . البناء المستخدمة فيها
كل ذلك حدث بتوجيه الثقافة السائدة دون وجود أي شكل 

واه المعروفين من أشكال التخطيط الحضري بمفهومه ومحت
  .في وقتنا الحاضر

أما في القسم الحديث من المدينة أو مدينة السلط الحديثة، 
فالوضع يختلف نظراً للتحوالت االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، التي عاشتها المدينة في وقتنا الحاضر وما نجم عن 
هذه التحوالت من تغيير في نمط معيشة السكان، وعاداتهم 

 وقيمهم، لذلك نرى في هذا القسم بروز االعتبارات وتقاليدهم
االقتصادية بدل الثقافية في تصميم المساكن وتحديد مساحتها، 
واختيار المواد المتسخدمة في إنشائها كالحديد والحجر األبيض 
وجلبها من خارج المدينة، وتوسعت المدينة الحديثة أفقياً وعلى 

هميتها االجتماعية حساب األراضي الزراعية التي تراجعت أ
بسبب التحوالت المهنية وانتقال الكثير من السكان من العمل 

  . في الزراعة إلى العمل في وظائف عامة وخاصة مختلفة
وأخذ النمو العمراني للسلط الحديثة النمط المبعثر وغير 
المتصل نظراً لطريقة القفز التي يتم بها التوسع العمراني، 

على شكل جيوب حضرية متباعدة فظهرت المساكن واألحياء 
عن بعضها، وقد أدى هذا إلى استهالك مساحات واسعة من 
األرض ألغراض العمران، إضافة إلى ارتفاع كلفة تزويد 
هذه األحياء بالخدمات، أما المشهد الحضري لهذا القسم 
والمدينة فقد جاء قليل التجانس بسبب تبعثر المساكن واألحياء 

ساكن في مساحتها وأشكالها وتعدد وتباعدها واختالف الم
. األنماط المعمارية والهندسية التي استخدمت في تصميمها

  ).131-130، ص2002غنيم، (

 الستنتاجات والتوصياتا. 5
 

  : يتبين مما سبق في حيثيات هذه الدراسة ما يلي
ـ تقوم فكرة التنمية المستديمة ومفهومها على مجموعة  -

يقها وتحقيقها على أرض من المبادئ التي ال يمكن تطب
الواقع اال ضمن اطار اخالقي يشتمل على منظومة قيمية 

  .تعزز وتضبط المسلكيات االيجابية اتجاه البيئة
ـ تشتمل الثقافة العربية االسالمية بمعطياتها الدينية  -

والتراثية على منظومة قيمية واخالقية نظرية وعملية ال 
وتصلح كإطار تتعأرض مع مبادئ التنمية المستديمة، 

  . لتطبيق هذه المبادئ
واذا كانت التنمية المستديمة، قد طرحت ومنذ ان نودي  -

بها اسئلة حائرة حول ثقافة المجتمع االنساني فوق هذا 
الكوكب، واكدت من خالل محتواها ومبادئها وابعادها 
على ان مشكلة العالم باسره ليست بيئية او اقتصادية بقدر 

وثقافية، فقد بات من الضروري ما هي مشكلة اخالقية 
تغيير الثقافة االقتصادية السائدة، والتي اثبتت فشلها ـ 
رغم ما حققته من رخاء آني على مدى عقود ما بعد 

وانه اصبح من الضروري تحقيق . الحرب العالمية الثانية
  :ما يلي

ـ العمل على خلق منظومة انسانية من القيم  -
اهيم الوسطية، واالتجاهات، التي تتمحور حول مف

والتوازن واالعتدال، وتقوم على مبادئ العدل والمساواة 
في التوزيع، متضمنة كل اسباب العيش شاملة جوانب 

  .  الحياة المختلفة
ـ العمل من اجل خلق وعي بيئي وثقافة بيئية عند سكان  -

كوكب األرض، الذين سيطرت على حياتهم النزعة 
 .يط الذي يعيشون فيهالمادية، دون ان يكترثوا حتى بالمح
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Sustainable Development and the Arab Islamic Culture 

Majeda Abu-Zanat and Othman M. Ghonaim* 

ABSTRACT 

The objective of this study is to shed light on the consistency between principals, dimensions and concepts 
of the sustainable development and the Arab Islamic Culture. A descriptive approach is adopted to analyze 
the factual and theoretical conceptions in an attempt to draw some useful scientific results and conclusions. 

This study concludes that Arab Islamic Culture can play an important role in enhancing the concept of 
sustainability in most aspects of our life. The concept of sustainability in Islamic religion is not only suite 
Islamic world countries, but it can suite every country. This is in accordance with Islam being a global 
religion, and also consistent the recommendations adopted by 21 Agenda in the conference of the globe in 
1992. 
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