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 :    الملخص

       إن التنمية بمفيوميا الحديث ىي تنمية شاممة تمس جميع نواحي الحياة االجتماعية واالقتصادية 
والبيئية، وتعتبر حماية البيئة احد المطالب األساسية لمتنمية المستدامة، الذي تم التركيز عميو في ىذه 

عطاء اإلطار العام لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الفكر اإلسالمي ودور التمويل  الدراسة، وا 
 .اإلسالمي في تحقيق االستدامة من  الناحية البيئية

       توصمت الدراسة إلى أن اإلسالم أشار إلى المشاكل البيئية ودعا إلى ضرورة المحافظة عمى البيئة 
 ثورعايتيا من خالل القواعد والمبادئ الشرعية، التي تحدد الكيفية التي يتعامل بيا مع البيئة ألنيا مورو
ألجيال الحاضر والمستقبل، وان التمويل اإلسالمي بمختمف صيغو يعد البديل المناسب لتمويل حماية 

 .البيئة فيو مبني عمى األخالق مما يجعمو يراعي االعتبارات البيئية في عممية التمويل

 .حماية البيئة، التنمية المستدامة، التمويل اإلسالمي، الوقف البيئي: الكممات المفتاحية

Abstract:  

         Development in its modern concept is a comprehensive development that affects all 

aspects of social, economic and environmental life.  Environmental protection is one of the 

fundamental requirements of sustainable development, which has been emphasized in this 

study.This study also gives the general framework for environmental protection and 

sustainable development in Islamic thought  and the role of Islamic finance in achieving 

environmental sustainability. 

       The present study reached that Islam referred to environmental problems, and urged for 

the need to preserve and nurture the environment through the Shariah rules and principlesthat 

determine the way of dealing with the environment since it is an inheritance for the present 

and future generation. In addition, it concluded that Islamic finance in its different formats is 

the appropriate alternative to finance environmental protection as it is based on ethics that 

makes it sensitive to environmental considerations in the financing process. 

Keywords: environmental protection, Islamic finance, environmentalendowment. 
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 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة 
     تواجو المجتمعات اليوم العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والسياسية ولكن تبقى مشكمة التدىور 

البيئي من أىميا، فيي تزداد تفاقما يوما بعد يوم فال توجد منطقة من العالم بمنأى عنيا وعن أثارىا فاغمب 
 . األضرار التي أصابت البيئة كان سببيا اإلنسان بتصرفاتو الالمسؤولة وغير الواعية

    أدت التنمية االقتصادية بمرور الوقت إلى إحداث خمل بالتوازن البيئي وتدمير مقومات النظام البيئي وزيادة 
حدة المشاكل البيئية في مقدمتيا مشكمة استنزاف الموارد البيئية والتموث البيئي خمفت أثار بالغة عمى اقتصاديات 
الدول النامية والمتقدمة عمى حد سواء، مما جعل قضية الحفاظ عمى البيئة من القضايا الشائكة التي باتت تؤرق 

شعوب العالم اجمع، ىذه التطورات أوجبت انتياج توجو جديد نحو االىتمام بالبيئة والحد من األخطار البيئة 
بالشكل الذي يكفل التوازن بين األىداف االقتصادية والبيئية فكان مفيوم التنمية المستدامة الذي يجسد الصحوة 

تجاه االىتمام بالبيئة والتي تعنى بالتنمية ومحدودية الموارد البيئية وحدود الطبيعة عمى تحمل االستنزاف والتموث 
 .وتامين احتياجات الجيمين الحالي والمستقبمي

     حظي مصطمح التنمية المستدامة باىتمامات دولية حثيثة بوصفو فمسفة تنموية جديدة توازن بين متطمبات 
 يونيو 5التنمية وحماية البيئة تترجمت في العديد من المؤتمرات، عقد أول مؤتمر لمبيئة لألمم المتحدة في 

 في مدينة ستوكيولم عاصمة السويد ويعتبر االنطالقة الحقيقة لالىتمام بالبيئة المحيطة حضرتو كافة 1972
الدول األعضاء في األمم المتحدة حينذاك وبحث المؤتمر جل مشكالت التموث التي تيدد الكرة األرضية وشدد 

وقد صدر عنو . عمى الحماية والحفاظ عمى البيئة، كما دعا إلى السعي لمتوصل إلي إيجاد سياسية بيئية عالمية
أول وثيقة دولية تتضمن التوصيات التي تدعم الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ 

 .التدابير من اجل حماية الحياة ومواجية المشكالت البيئية
أما المؤتمر الذي يعد نقطة تحول والذي اكتسب فيو مصطمح التنمية المستدامة ثقال ووزنا كان مؤتمر قمة 

 بريو دي جانيرو بالبرازيل، والذي كان اكبر مؤتمر دولي عمى اإلطالق حضره 1992 جوان 14األرض في 
 رؤساء دولة وقد ىدف ىذا المؤتمر إلى إرساء عالقة عادلة بين العالم الصناعي والعالم النامي، وركزت 131

 .مختمف الجيود عمى إيجاد حمول واقعية مسخرة كافة اإلمكانيات لمواجية المشاكل البيئية ضمن المسار التنموي
       بيذه التطورات وضعت الدول السياسات البيئية سعيا من خالليا لتحسين األحوال البيئية والنيوض 

بالوضع البيئي، فتوالت العديد من المؤتمرات الدولية واإلقميمية وأصبح موضوع التنمية المستدامة الشغل الشاغل 
 .لكافة المفكرين والعمماء والمنظمات، وتوحدت الجيود من اجل توفير التمويل الالزم لتحقيق االستدامة البيئية



 مقدمة
 

 ب
 

       رغم حداثة التوجو نحو التنمية المستدامة إال أن الدين اإلسالمي نص عمييا في تعاليمو حيث بين اهلل 
سبحانو وتعالى من خالل العديد من اآليات التنوع الحيوي الموجود عمى األرض وان الموارد البيئية ىي كل 

َرأَض َوَجَعَل : األصول الطبيعية الموجودة عمى األرض من خالل العديد من اآليات قال تعالى َوُهَو الَِّذي َمدَّ اْلأ
ٍم  َل النََّهاَر ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلَقوأ َجيأِن اثأَنيأِن ُيغأِشي المَّيأ ِفيَها َرَواِسَي َوَأنأَهارًا َوِمنأ ُكلِّ الثََّمرَاِت َجَعَل ِفيَها َزوأ

 .3سورة الرعد اآلية  .َيَ َ كَُّرونَ 
ٍا َ يٍّي : كما قال تعالى  .30سورة األنبياء  .َوَجَعمأَنا ِمَن الأَماِا ُكلَّ َشيأ

يأُ وَن َوالرُّمَّاَن : وقال أيضا َ ِمً ا ُأُكُمُه َوالزَّ رأَع ُمخأ َل َوالزَّ َوُهَو الَِّذي َأنأَشَأ َجنَّاٍت َمعأُروَشاٍت َوَغيأَر َمعأُروَشاٍت َوالنَّخأ
ِرِفينَ  ِرُفوا ِإنَُّه َ  ُيِ  ُّ الأُمسأ َم َ َ اِدِ  َوَ  ُ سأ سورة  .ُمَ َشاِاًها َوَغيأَر ُمَ َشاِاٍه ُكُموا ِمنأ َثَمرِِ  ِإَذا َأثأَمَر َوَ ُ وا َ قَُّه َيوأ

 .141األنعام اآلية 

      تعرض القران أيضا إلى قضية ميمة ىي التوازن البيئي الذي يعتبر سر استمرار الحياة حيث بين اهلل 
 .سبحانو وتعالى أن الكون خمق بشكل موزون ترتبط فيو جميع موارد البيئة بشكل متناسق من الدقة

ُزونٍ قال تعالى  ٍا َموأ َناَها َوأَلأَقيأَنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأنأَا أَنا ِفيَها ِمنأ ُكلِّ َشيأ َرأَض َمَددأ  19الحجر اآلية  َواْلأ
    كما حذرنا اهلل سبحانو وتعالى من تنامي مشكمة التموث، حيث ذكرت كممة الفساد في العديد من اآليات قال 

ِجُعونَ : تعالى ِر ِاَما َكَسَاتأ َأيأِدي النَّاِس ِلُيِذيَقُهمأ َاعأَض الَِّذي َ ِمُموا َلَعمَُّهمأ َيرأ  سورة .َظَهَر الأَ َساُد ِفي الأَارِّ َوالأَا أ
 .41الروم اآلية 
ٍل َ َم  الأَعاَلِمينَ : وقال أيضا َرأُض َوَلِكنَّ المََّه ُذو َف أ سور البقرة  .َوَلوأَ  َدفأُ  المَِّه النَّاَس َاعأَ ُهمأ ِاَاعأٍض َلَ َسَدِت اْلأ

 وقد بين القصص القرآني والسيرة النبوية الشريفة، بينت لنا العديد من التجارب في مجال التنمية  .251 اآلية
 .المستدامة لعل أىميا تجربة سيدنا يوسف في إدارة سنوات القحط

    إن أىداف التنمية المستدامة واألفكار الخضراء لطالما كانت جزء كبيرا من مبادئ  الدين اإلسالمي فيي 
كما أن التمويل اإلسالمي يتميز كذلك بمزايا ميمة تجعمو متفوقا عن التمويل . تتماشى مع مقاصد الشريعة

التقميدي في تمويل حماية البيئة والتنمية المستدامة، خاصة إذا تم استخدم ىذا التمويل بكافة إمكاناتو ذلك أن 
تحريمو لمفائدة واشتراطو أن تكون االستثمارات حقيقية، وتقاسم الربح والخسارة، فضال عن نيجو األخالقي تجعمو 

 .قادر عمى دمج االعتبارات البيئية في عممية التمويل وتحقيق التنمية المستدامة في بعدىا البيئي
 
 
 



 مقدمة
 

 ت
 

 :إشكالية الدراسة
 :من خالل ما سبق فان اإلشكالية األساسية ليذا البحث يمكن حصرىا في السؤال التالي

   كيف يمكن لالقتصاد اإلسالمي أن يمول سياسات حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ؟
 

 :اْلسئمة ال ر ية
 :يمكن صياغة التساؤالت الفرعية التالية

 ما ىو بعد البيئة والمشاكل البيئية في االقتصاد اإلسالمي؟_  
 ىل يشمل االقتصاد اإلسالمي مفيوم حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؟_  
 ىل يمكن تحقيق التوازن بين حماية البيئية والتنمية االقتصادية من منظور االقتصاد اإلسالمي؟_  
 ما ىو دور الصيغ التمويمية لالقتصاد اإلسالمي في تمويل حماية البيئة؟_  
 ما ىي اإلجراءات التي يمكن اتخاذىا لمحد من ظواىر التدىور البيئي في الفكر اإلسالمي ؟_  
 

 :أهمية المو وع
 :تنبع أىمية البحث من خالل ما يمي

 . تكوين إطار نظري في مجال التنمية المستدامة مقاربة االقتصاد اإلسالمي_  
الدور الفعال الذي يقدمو التمويل اإلسالمي في تمبية رغبات فئات واسعة من المجتمع التي تفضل التعامل _ 

 .وفق أحكام الشريعة، ومواكبة ىذا التمويل لمتطمبات التنمية المستدامة
 .التطرق إلى تجارب اإلسالمية في مجال التنمية المستدامة_  
 .زيادة الوعي لدى المجتمع اإلسالمي بقضايا البيئة والتنمية المستدامة_  
 

 :أساا  اخ يار المو وع
 :يرجع أسباب اختيار الموضوع إلى

 .الرغبة في مواصمة البحث في موضوع حماية البيئة واليات تمويميا من منظور إسالمي_  
 . قمة البحوث والدراسات في مجال الدراسات اإلسالمية المتعمقة بالبيئة والتنمية المستدامة _
 .االىتمام الدولي بموضوع التنمية المستدامة حيث أصبحت من المواضيع األكثر إلحاحا في المحافل الدولية _



 مقدمة
 

 ث
 

الجانب العقائدي الذي يدفعنا إلى دراسة عالقة القران بالبيئة والمشاكل البيئية حيث ذكرىا اهلل سبحانو وتعالى _ 
 في العديد من اآليات

ربط موضوع التنمية المستدامة باالقتصاد اإلسالمي يعمل عمى زيادة الوعي بالقضايا البيئية الفاصمة لدى _ 
 .المسممين

الحاجة إلى إيجاد إجراءات واليات تمويمية إسالمية تتالءم مع االستدامة البيئية، في ظل وجود العديد من _ 
 .الموارد المالية الغير موظفة تبحث عن الطرق الشرعية بعيد عن الربا

 
 :أهداف الدراسة

 :من خالل ما سبق يمكن تمخيص أىم أىداف الدراسة فيما يمي
 .توضيح المقاربة اإلسالمية لمبيئة والمشاكل البيئية_  
 .محاولة ربط مفيوم التنمية المستدامة بالدين اإلسالمي الواعي لمتطمبات الحياة_  
 .محاولة االستفادة من مصادر التمويل اإلسالمي في مجال حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة_  
 .توضيح دور السياسة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة من منظور إسالمي_  
 

 :منهج الدراسة
     سوف نتبع في دراستنا المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتبر كطريقة تحميمية تناسب اإلطار النظري لمدراسة 
حيث نوظفو في دراسة آليات تمويل التنمية المستدامة واىم السياسات البيئية التي تيدف إلى حماية البيئة، كما 
سنحاول تبيان مفيوم التنمية المستدامة من منظور إسالمي ومن ثم دراسة دور التمويل اإلسالمي في تحقيق 

 .التنمية المستدامة
 

 :الدراسات السااقة 
 :      فيما يمي بعض الدراسات التي ليا عالقة بموضوع البحث

 : مقدمة اان خمدون (1
 تناول ابن خمدون في دراستو موضوع الموارد الطبيعية من حيث أنيا ىبة من اهلل سبحانو وتعالى سخرت 

نما ىي لمبشر . لإلنسان لينتفع بيا في معاشو ثم يقرر أن الموارد الطبيعة غير مخصصة ألمة دون أخرى وا 
 .جميعا يشتركون في االستفادة منيا



 مقدمة
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بيذا يكون ابن خمدون قد اقر مبدأ ىاما من مبادئ االستدامة لم يظير إال في أواخر القرن العشرين، ىو اشتراك 
 .البشر في الموارد الطبيعية المتاحة في الكون جيال بعد جيل وضرورة الحفاظ عمييا

 :مالك ان ناي شروط النه ة (2
حاول مالك بن نبي توضيح كيف يمكن لممجتمع إقامة نيضة اقتصادية، عن طريق التوافق بين اإلنسان والموارد 
الطبيعية وعنصر الزمن، ويمكن تحقيق ذلك من خالل توجيو اإلنسان واستغالل الموارد الطبيعية واالستفادة من 
عنصر الزمن، وقد أشار إلى عنصر التراب الذي قصد بو كل شيء عمى األرض وما في باطنيا، واعتبر ىذا 
العنصر عنصرا  ميما من عناصر البناء االقتصادي، إذا ما تم استغاللو لصالح المصمحة العامة وفي خدمة 

 .التنمية، وقيمة ىذا العنصر تكمن في كيفية استغاللو وتحويمو من مادة خام إلى مواد مصنعة
 :رؤى كونية جديدة   ودة راشد الجيوسي اإلسالم وال نمية المس دامة (3

عطاء تصور مقترح لمتنمية   تناولت الدراسة دراسة نقدية لمتنمية المستدامة المقدمة من قبل النموذج الغربي، وا 
المستدامة في الشريعة اإلسالمية مكون من أربع عناصر أساسية ىي العدل واإلحسان، وصمة الرحم والحد من 

 .الفساد
 

: عواات الا ث  

.قمة المراجع العممية المتعمقة بموضوع التنمية المستدامة والسياسة البيئية في االقتصاد اإلسالمي_   

حداثة الموضوع أدت إلى عدم تعميق فيم الميتمين باالقتصاد اإلسالمي بالقضايا المرتبطة بدور التمويل _ 
.اإلسالمي في حماية البيئة  

عدم توفر إحصائيات خاصة بالموضوع أدى إلى عدم إمكانية تقديم دراسة ميدانية توضح تطبيق آليات _ 
 .التمويل اإلسالمي في مجال حماية البيئة

 
 :هيكل الدراسة

في ضوء اإلشكالية المطروحة وتحقيقا ألىداف البحث تم تقسيمو إلى ثالث       لإلحاطة بجوانب البحث و
 :فصول ىي كما يمي

البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم، يتناول ماىية البيئية والتنمية المستدامة : الفصل األول تحت عنوان
والسياسة البيئية لحماية البيئة في الفكر االقتصادي، ومن ثم ربط مفيوم االستدامة وحماية البيئة بالفكر 

 .اإلسالمي وتوضيح المقاربة اإلسالمية لمموضوع



 مقدمة
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االستدامة، يوضح ىذا حماية البيئة وتحقيق اإلسالمي وتطبيقاتو في التمويل آليات : الفصل الثاني تحت عنوان
الفصل قدرة أنواع التمويل اإلسالمي المختمفة عمى التكيف مع مطمب حماية البيئة لمتنمية المستدامة وفق القواعد 

 .الفقيية الضابطة لقواعد التمويل
المقاربة اإلسالمية لحماية البيئة واستدامة التنمية، ناقش ىذا الفصل بعض : الفصل الثالث تحت عنوان

اإلجراءات التأديبية والتمويمية التي يمكن تطبيقيا في حماية البيئة ومساىمة التمويل اإلسالمي في مجال الحفاظ 
 .عمى البيئة، ومدى اىتمام العالم اإلسالمي بموضوع البيئة والتنمية المستدامة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

:األول الفصل  

 البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم
 

 

 

 

 

 

  

 

 



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
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 :تمييد
       إف مكضكع البيئة كالتنمية المستدامة مف المكضكعات التي حظيت باىتماـ المختصيف فتعددت الدراسات 
كالمؤتمرات التي تناكلت قضايا البيئة كالتنمية المستدامة، خاصة أف ثمف عممية التنمية االقتصادية كاف باىظا 

تمثؿ في مشكالت أحدثت تغير عمى البيئة كأفقدتيا تكازنيا، فالعالقة كثيقة بيف التنمية كالبيئة فاألكلى تقـك عمى 
مكارد الثانية، فال يمكف تحقيؽ عممية التنمية دكف المكارد البيئية، كبالتالي فإف اإلخالؿ بالمكارد سيككف لو 

  إليو تانعكاسات سمبية عمى التنمية فكاف البد مف كضع االعتبارات البيئية ضمف الخطط التنمكية كىذا ما دع
 .التنمية المستدامة، التي أصبحت مطمبا أساسيا لتحقيؽ العادلة بيف األجياؿ الحاضرة كالقادمة

كالتنمية المستدامة مف حيث المفيـك ليس بجديديف عمى         أما في األدبيات اإلسالمية فإف مصطمحي البيئة
فقد حفؿ القرآف الكريـ كالسنة المطيرة بكثير مف النصكص التي تحاكي فكرة االستدامة مف  اإلسالـ كالمسمميف،

 اإلسالمية كعدـ التبذير أك اإلساءة في استخداـ المكارد تمنطمؽ بعدىا البيئي، في العديد مف المبادئ كالسمككيا
 .الطبيعية، كاالستخالؼ كالعمارة، التي تضع ضكابط حماية البيئة كتمثؿ الركائز األساسية لمتنمية المستدامة

       مف ىنا تأتي أىمية ىذا الفصؿ في تكضيح خمفية البيئة كالتنمية المستدامة كالجدؿ الكاقع حكؿ عالقة 
البيئة بالتنمية في االقتصاد الكضعي كمف ثـ التعريج  لتكضيح رؤية اإلسالـ ليما، كىذا مف خالؿ المباحث 

 :التالية
 .مفاىيـ عامة حكؿ البيئة: المبحث األكؿ
 .المشكمة االقتصادية لممكارد البيئية كالتمكث البيئي: المبحث الثاني
 .حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في االقتصاد الكضعي: المبحث الثالث
 .مكانة البيئة كالتنمية المستدامة في اإلسالـ: المبحث الرابع
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  مفاىيم عامة حول البيئة: المبحث األول

       أصبح الحديث عف البيئة مف األمكر الشائعة في كقتنا الحاضر نظرا لصمتيا الكثيقة بحياتنا اليكمية، فيي 
المجاؿ الذم يمارس فيو اإلنساف مختمؼ نشاطاتو كيحصؿ منيا عمى مقكمات حياتو، كقد ارتبط ىذا االىتماـ 

أيضا بظيكر إشكالية تدىكر البيئة الناتجة أساسا بسبب السياسات التنمكية المنتيجة، لذلؾ حاكلنا في ىذا 
 . المبحث إعطاء نظرة شاممة حكؿ البيئة، كذلؾ بالتطرؽ إلى مفيكميا كمككناتيا كتكازنيا

 لبيئةاىيـــــــة ام: المطمب األول
       تعددت التعاريؼ المتعمقة بالبيئة كاختمفت باختالؼ العمكـ، لذلؾ قمنا في ىذا المطمب بتحديد مختمؼ 

 .المفاىيـ المككنة ليا ككذا العالقة بينيا كعمـ االقتصاد
 تعاريف البيئة: الفرع األول

  :كجد عددا كبيرا مف التعريفات نتناكؿ منيا ما يميأاجتيد العمماء في تعريؼ البيئة كتكضيح معناىا، مما      
:التعريف المغوي. أوال  

بكأ كمعناه التمكف كاالستقرار  كىي مشتقة مف ، الشائعة االستخداـ في المغة العربيةاأللفاظكممة بيئة مف        
كىيأتو كالبيئة ىي المنزؿ كالحاؿ كيقاؿ بيئة طبيعية كبيئة اجتماعية كبيئة  منزال بمعنى نزلتو تبكأتكيقاؿ 
 1.سياسية

ت ػالتي كضعيا العالـ األلماني أرنس" عمػـ البيئػة " إلى المغة العربية بعبارة  " Ecology"        ترجمت كممة 
 كمعناىا عمـ Logos كمعناىا مسكف Oikes، بعد دمج كممتيف يكنانيتيف ىما 1566 عاـ Ernest Haeckelجؿ ػىي

كعرؼ ىيجؿ عمـ البيئة بالعمـ الذم يدرس عالقة الكائنات الحية بالكسط الذم تعيش فيو، كييتـ ىذا العمـ 
بالكائنات الحية كتغذيتيا كطرؽ معيشتيا كتكاجدىا في مجتمعات سكنية أك شعكب، كما يتضمف أيضا دراسة 

، كالخصائص (اإلشعاعات، غازات المياه كاليكاء الرطكبة، الحرارة،)ثؿ خصائص المناخ ـالعكامؿ غير الحية 
 2.الكيميائية لألرض كالماء كاليكاءالفيزيائية ك

قد تطمؽ ، ك في مكاف معيفاإلقامةك  البيئة ىي النزكؿ كالحمكؿأفمف خالؿ ىذا العرض المغكم يتضح        
عات الفمسفية كالعممية كع لممكسلمتتب كا، فيتخذه منزالإليو اإلنسافمجازا عمى المنزؿ كالمكطف الذم يرجع 

 مف المغات األعظـ الفقياء يستعممكف لكممة البيئة عدة مرادفات نجدىا في السكاد أف يجد الشأفالمختصة بيذا 
 3.الت المؤثرة، المحيطاالمكاف، الظركؼ المحيطة، الكسط، الح: ميؿ العالمية تتراكح بيف ما

 
 

 
 

                                                 
 .75: ص. 2004 .الطبعة الرابعة. مكتبة الشركؽ الدكلية.  الوسيطعجمالم. رلمع اللغة العربية. 1
 .8-7: ص ص .2009. الطبعة األكىل. دار دجلة: مصر. البيئة والمجتمع .سحر أمٌن كاتوت. 2

 3 .8 :ص. 2006 .الطبعة األكىل. منشورات احلليب:  لبناف.التنظيم القانوني للبيئة في العالم.  زلمد خالد مجاؿ رستم.
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 :التعريف االصطالحي. ثانيا 
 في  شمكال يبحثأكثرمصطمح البيئة ال يبحث فقط في المحيط الذم تعيش فيو الكائنات كلكف بصكرة إف        

 كعالقتو بالكائنات اإلنسافعمى   مباشرتأثيرالثقافية التي ليا  ككافة العكامؿ الطبيعية كاالجتماعية كاالقتصادية
 1.األخرل
المحيط باإلنساف، كالذم يشمؿ كافة الجكانب المادية كغير المادية  ىي الكسط كاسعبيئة بمفيكميا اؿفاؿ       

 تالبشرية منيا كغير البشرية فالبيئة تعني كؿ ما ىك خارج عف كياف اإلنساف، ككؿ ما يحيط بو مف مكجكدا
فاليكاء الذم يتنفسو اإلنساف كالماء الذم يشربو، كاألرض التي يسكنيا كيزرعيا، كما يحيط بو مف كائنات حية 

 2.أك جماد ىي عناصر البيئة التي يعيش فييا كالتي تعتبر اإلطار المذم يمارس فيو حياتو كنشاطاتو المختمفة
، بأنيا رصيد المكارد 1972       عرفيا مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة البشرية الذم عقد في استككيكلـ عاـ 

 3.المادية االجتماعية المتاحة في كقت ما كفي مكاف ما إلشباع حاجات اإلنساف كتطمعاتو
 : قسميف ىمال ىذا التعريؼ نستطيع أف نقسـ البيئة إؿفانطالقا ـ

 :البيئة الطبيعية_ 1
 4. باإلنساف مف ظكاىر حية كغير حية كليس لإلنساف أم دخؿ في كجكدىاط       يقصد بيا كؿ ما يحي

 .كتختمؼ البيئة الطبيعية مف منطقة إلى أخرل كذلؾ حسب المعطيات المككنة ليا
 :البيئة االجتماعية_ 2

       يقصد بالبيئة االجتماعية ذلؾ اإلطار مف العالقات الذم يحدد ماىية حياة اإلنساف مع غيره كما يمكف 
تعريفيا عمى أنيا ذلؾ اإلطار مف العالقات الذم ىك األساس في تنظيـ أم جماعة مف الجماعات بيف أفرادىا 

كاستحدث اإلنساف مف خالؿ حياتو . بعضيـ ببعض، كتؤلؼ أنماط تمؾ العالقات ما يعرؼ بالنظـ االجتماعية
كىك كؿ ما استطاع اإلنساف أف يصنعو كاألكؿ ككسائؿ : بيئة حضارية تتحدد في جانبيف األكؿ مادم

كيشمؿ العادات كالتقاليد اآلثار، الثقافة ككؿ ما ينطكم عميو نفس اإلنساف : الخ، أما الثاني غير مادم...النقؿ
     5.الفطرية كالمكتسبة

       مف خالؿ ىذه التعاريؼ نستطيع القكؿ بأف البيئة ىي الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف كيستمد منو 
 .مقكمات طبيعية أك صناعية كما تمثؿ إطارا الستيعاب المخمفات

 

 

 

 

                                                 

.5:ص. 2000. الطبعة األكىل. دار الفجر للتوزيع كالنشر: مصر. المكونات الكيمائية البيئية.  مجاؿ عويس السيد. 1
  

. 17:ص. الطبعة السادسة. 2006. الدار ادلصرية اللبنانية: القاىرة. اإلنسان وتلوث البيئة. رناؤكطأ زلمد السيد . 2
  

3. http://pf-mh.uvt.rnu.tn/729/1/env-developpement-durable.pdf. H. B. Brahim. Environnement Et Développement 

Durable. Cours Management intégréde la Qualité, la Sécurité et l’Environnement. consulté le : 10/05/2017. P: 15. 
.7:ص. 1981.  دار البحوث العلمية:الكويت .عالقات ومشكالت"البيئة واإلنسان  .كدػػػػػ زين الدين عبد ادلقص. 4

  
.15:ص. 2007. دار كنوز ادلعرفة: األردف .اإلدارة البيئية. فراس امحد اخلرجي.  5

  

http://pf-mh.uvt.rnu.tn/729/1/env-developpement-durable.pdf
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 مكونات البيئة وتوازنيا: الفرع الثاني

 يؤدم أفبشكؿ متكامؿ كمتناسؽ فال يمكف  تتككف البيئة مف مككنات حية كغير حية تتفاعؿ فيما بينيا       
. مما يحفظ التكازف في النظاـ البيئياألخرعممو بمعزؿ عف العنصر   عنصرأم  

:مكونات البيئة. أوال  

 .      تتككف البيئة مف مككنات حية كغير حية
 : حية لمبيئةالالمكونات غير _ 1

 .      تتمثؿ في الماء، الغالؼ الجكم، اليابسة
 :اءـــــالم/ 1-1

       يعتبر الماء ىك الحياة فيك السائؿ الضركرم لمكائنات الحية بشتى أنكاعيا كفي مقدمتيا اإلنساف كيمكف 
 ينتج عف تفاعؿ غاز األكسجيف مع غاز الييدركجيف كيتميز بخكاص متعريؼ الماء كما يمي ىك مركب كيميائ

 1.ةكيميائي
 :ويـــلغالف الجا/ 1-2

كيتككف الغالؼ       ىك الغالؼ الذم يحيط بالكرة األرضية ك يجعميا صالحة لمحياة بفعؿ تركيبو كسمكو، 
 ككمية أكسيد ـغازات خاممة كالصكديك 11%مف األكسجيف ك 21% ك70%الجكم مف غازات النتركجيف بػ 

كما يحتكم عمى غازات تتغير حسب الشركط  (1- 4%)  كيحتكم عمى بخار الماء 0.33% الكربكف تصؿ إلى 
 2.المحمية

 :(اليابسة)القشرة األرضية/ 1-3
 7 كـ، كتحت المحيطات 35       ىك نطاؽ يمثؿ الجزء الخارجي الصمب لألرض سمكيا تحت القارات يقارب 

 3.المختمفةكـ تعيش بيا كائنات 
 : المكونات الحية لمبيئة-2

       ىي الكائنات التي تتمتع بظاىرة الحياة كصنفت ىذه األخيرة إلى ثالث مجمكعات كأكثر ىذه التصنيفات 
 4: قبكال ىي

 :العناصر الحية المنتجة/ 2-1
 .         تظـ الكائنات الحية النباتية كىي التي تصنع غذائيا بنفسيا مف عناصر غير حية مثؿ الماء

 :مجموعة العناصر الحية المستيمكة/ 2-2 
نما تتغذل عمى الكائنات الحية         تظـ اإلنساف كالحيكاف كىي كائنات ال تستطيع تككيف غذائيا بنفسيا كا 

 . األخرل
                                                 

 .بتصرؼ. 35: ص. 2000. الطبعة الثالثة. دار الشركؽ للنشر: األردف. المدخل إلى العلوم البيئية. سامح غرابية، حيي الفرحاف. 1
 . 224: ص. 1996 . ةلطبعة الثاينا. دار الشركؽ: عماف. علم البيئة.  أبو دبةفاف زلمد محدار، بوحاتوععلياء . 2
 .265: ص. 2007. دار اليازكردم: األردف. المرجع السهل في علوم األرض والبيئة. إبراىيم أبو عواد. 3
  . 16-15:  ص ص.مرجع سابق. زين الدين عبد ادلقصود. 4
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 :مجموعة المحمالت أو المفسخات/ 2-3 
      ىي التي تقـك بتحميؿ المكاد العضكية إلى مكاد يسيؿ امتصاصيا كتظـ كال مف البكتيريا كالفطريات 

كتعتمد ىذه الكائنات في استيالكيا عمى بقايا النباتات كالحيكانات، كتككف ىذه الكائنات سمسمة تسمى السمسمة 
 .الغذائية
 : التوازن البيئي. ثانيا

ىك مساحة مف الطبيعة تكجد فييا الكائنات الحية، سكاء كانت بحرية، أرضية، نباتية أك       النظاـ البيئي 
 .حيكانية، كتشتمؿ كذلؾ عمى المكاد غير الحية، حيث تكجد عالقات بينيا مبنية أساسا عمى تبادؿ الطاقة كالمادة
      إف التفاعالت بيف مككنات النظاـ البيئي عممية مستمرة، تؤدم في نياية المطاؼ إلى احتفاظ األنظمة 

ذا اختؿ تكازف  البيئية بتكازنيا، ما لـ يطرأ عمييا أم تغير طبيعي أك حيكم، يؤدم إلى اإلخالؿ بيذا التكازف، كا 
.                   نظاـ بيئي فاف الكصكؿ إلى تكازف جديد يستمـز فترة زمنية تطكؿ أك تقصر تبعا لمتأثير الذم أحدثو االختالؿ
كقد ينشا اختالؿ التكازف في النظاـ البيئي نتيجة لتغير الظركؼ الطبيعية كدرجات الحرارة كاألمطار أك التربة 
كلتغير بعض الظركؼ الحيكية المبنية عمى عالقات الكائنات الحية التي تعيش في البيئة، كإدخاؿ كائف حي 

كذلؾ قد ينشأ إختالؿ تكازف النظاـ البيئي نتيجة . جديد إلى البيئة أك انقراض كائف يعيش في النظاـ البيئي
فيؼ البحيرات جذلؾ مف خالؿ العديد مف الممارسات، مثؿ ت 1.لتدخؿ اإلنساف المباشر في تغيير ظركؼ البيئة

كاختالؿ الخ، التي تؤدم في معظميا إلى أخطار جسيمة تنذر بتدمير البيئة ...بناء السدكد، كردـ المستنقعات
 . تكازنيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
 .16-15: ص ص. 2000. مدينة ادللك عبد العزيز للعلـو التقنية: الرياض. النظام البيئي والتلوث. زلمد العودات. 1
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 البيئة وعمم االقتصاد: المطمب الثاني
      مف خالؿ تطرقنا إلى مفيـك البيئة يتضح لنا أف البيئة مرتبطة بعمـ االقتصاد مف خالؿ تكفيرىا لممكارد 
الطبيعية التي يحتاجيا النشاط االقتصادم فيي المصدر، كمف جية أخرل فاف المشكالت البيئية في معظميا 

 .سببيا اقتصادم فيي المتمقي
 عالقة االقتصاد بالبيئة: الفرع األول

 :                    يمكف أف نستعرض ىذه العالقة بيف البيئة كعمـ االقتصاد كفؽ مرحمتيف
 :مرحمة الفكر التقميدي. أوال

 التي كانت منحصرة في ف      في ىذه المرحمة لـ تحظى البيئة باىتماـ خاص مف طرؼ االقتصادييف التقميديي
كاف النشاط االقتصادم يعتمد عمى ثالث عناصر كىي العمؿ رأس الماؿ حيث نظرىـ في عنصر األرض، 

 االىتماـ الكافي في التحميؿ لطتعال  مف مكارد البيئة ـكمكرد ىاكاألرض، ككانت األرض كعنصر إنتاجي 
االقتصادم حيث ارتكز التعامؿ معيا عمى شكؿ الممكية سكاء كانت عامة أك خاصة كتحديد سعرىا كثمف 

 . خدمتيا
أظير الفكر االقتصادم        لكف ىذا ال ينفي كجكد بعض المساىمات الفكرية لالقتصادييف التقميديف، فقد 

التقميدم أف االقتصادييف األكائؿ تنبيكا لبعض المشاكؿ البيئية، فقد كاف القس اإلنجميزم االقتصادم تكماس 
.  مف األكائؿ الذيف تنبيكا إلى خطكرة االستيالؾ الزائد عف الحد لممكارد الطبيعية(1834/1766)ركبرت مالتس 

 1.مشكمة نفاذ المكارد  (ميؿجكف ستكرت ريكاردك، دافيد  )ف الكالسيؾ ككما تناكؿ االقتصادم
 سفينة  كىي األرضBoulding 1966" بكلدنج "       أما فيما يخص مشكمة التمكث فقد أشارت مساىمة 

 ركادىا  الفضاء كأف قدرتيا عمى إعالةةالفضاء، إف البيئة كىي نظاـ مغمؽ أشبو فيما يتعمؽ بمكاردىا سفيف
  2. ؿ معنا دائما بصكرة متزايدةظمحدكدة كأف المخمفات المادية لمنشاطات اإلنتاجية كاالستيالكية ست

 :مرحمة الفكر الحديث. ثانيا
في أكاخر الستينات كبداية السبعينات مف القرف العشريف بدأت النظرة إلى العالقة بيف االقتصاد كالبيئة 

 .تغير خاصة مع زيادة حدة المشاكؿ كزيادة تأثيرىا كزيادة اعتماد االقتصاد عمى البيئة كعمى مكاردهت
ت حكلو العديد مف االتفاقيات تتعمؽ معظميا بالتنمية كالبيئة دحيث باتت البيئة مكضع اىتماـ دكلي عؽ

 الذم انبثؽ عنو مصطمح جديد يعرؼ بالتنمية المستدامة، الذم 1992كأبرزىا مؤتمر عرؼ بقمة األرض عاـ 
أيضا نشأ مف تطكر العالقة كما  كحقكؽ األجياؿ المقبمة، 3.تطرؽ إلى مكضكع استنزاؼ المكارد كالتمكث كالتنمية

 . كاقتصاد حماية البيئةمبيف االقتصاد كالبيئة فركع جديدة لالقتصاد منيا االقتصاد البيئ
 
 

                                                 

.257: ص. 2004. الدار اجلامعية:  مصر.اقتصاديات الموارد البيئية. رمضاف زلمد مقلد، أمحد رمضاف نعمو اهلل، عفاؼ عبد العزيز عايد.  1
  

. بتصرؼ. 356:  ص.ادلرجع نفسو.  2
  

 .27:ص. مرجع سابق. زين الدين عبد ادلقصود. 3
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 .المشاكل البيئية من منظور عمم االقتصاد: الفرع الثاني
إف أم اختالؿ في عدـ قدرة البيئة إلستعادة تكازنيا في الزمف المحدد يعتبر مشكمة بيئية، ىذه األخيرة تعد 

مف المشاكؿ المتعددة األكجو كاألبعاد، فيي محصمة التفاعؿ بيف عكامؿ عديدة سياسية كطبيعية كاقتصادية 
 تتفاكت  حدتيا بيف الدكؿ النامية 1كتتسـ ىذه المشكمة بأنيا ذات طبيعة تراكمية، تككنت عبر العديد مف العقكد،

 .     كالمتقدمة نظرا الختالؼ ظركفيا كطبيعتيا
 :       ترتبط المشاكؿ البيئية بالعديد مف األسباب التي يمكف تقسيميا إلى قسميف

 :األسباب الطبيعية. أوال
 . ىػي كثيرة كمتنكعة كال دخؿ لإلنساف بيا بطريقة مباشرة مثؿ الجفاؼ كالتصحر كالفيضانات      
 :السموك اإلنسان ونشاطو االقتصادي. ثانيا

إف عالقة اإلنساف بالبيئة اختمفت باختالؼ مراحؿ حياة اإلنساف منذ كجكده عمى األرض حتى يكمنا ىذا        
 :حيث تـ تقسيـ ىذه العالقة إلى خمس مراحؿ ىي كما يمي

  :الفمسفة الحتمية_ 1
       يتحدد جكىر الفمسفة الحتمية بأف اإلنساف كائف سمبي أماـ البيئة التي تؤثر فيو تأثيرا كبيرا، إذ تكجو 

ف سيادة اإلنساف ال تككف إال في  سمككو كتصرفاتو بالشكؿ الذم تريده البيئة كعمى نحك تكاد تسمبو اإلدارة، كا 
 2.المستكل الذم تسمح كترضى بو الطبيعة

  :الفمسفة اإلمكانية_ 2
      المقصكد باإلمكانية أف لإلنساف حرية االختيار فيما تقدمو لو البيئة مف خيرات مختمفة كفؽ تبايف البيئات 

، كأنو ال يكجد شيء محتـ بؿ إف أماـ اإلنساف خيرات كبدائؿ تكفرىا الطبيعة بما يتناسب مع امناخيا كتضاريسي
 3.طمكحاتو كقدراتو كبالتالي فالعالقة بيف اإلنساف كالمكاف تبرزىا مصالح اإلنساف

 :الفمسفة االحتمالية_ 3
  تمثؿ االتجاه الكسط بيف الفمسفة الحتمية كاإلمكانية، فيي تقر باف ىناؾ تأثير متبادؿ بيف اإلنساف كالبيئة،      

ألنو يمتمؾ العقؿ كالقكة عمى استغالؿ كنيب الثركات الطبيعية كفي الكقت ذاتو فاف الطبيعة ىيأىا اهلل بقدرتو 
عادة التكازف البيئي إذا ما اختؿ رادتو القدرة الذاتية عمى التجدد التمقائي كا   4.كا 

 :الفمسفة الندية_ 4
إف اإلنساف كالبيئة في صراع خاد إلقرار صيغة التعايش قي الزماف كالمكاف كمثمما أف لإلنساف كسائمو        

 كأساليبو في تطكيع البيئة كتكجيييا فيي أيضا ليا القدرة في مكاجية التحديات كالحد مف تدخالت اإلنساف 
 

                                                 
 . بتصرؼ.109:  ص.2003 .الدار اجلامعية:  مصر.تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي. بليحأمحد بديع ، السيد أمحد عبد اخلالق. 1

.101 :ص .2007. اليازكردم دار: األردف.  للبيئةاإلدارية البيئية الحماية اإلدارة. عارؼ صاحل سللف . 2 
.8: ص. 2009 .بغداد. جامعة ادلستنصرية. 40 العدد . للعلـو اإلنسانيةرللة ديايل. اإلنسان والمكان .ليث كرمي محد.  3 
.103: ص. مرجع سابق. عارؼ صاحل سللف.  4 
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 1.كتحدياتو ليا، أم أف ىناؾ مكازنة بيف فعؿ اإلنساف كمقاكمة الطبيعة
  :فمسفة جايا_ 5

       تشير ىذه الفرضية إلى أف المادة الحية عمى األرض كغالفيا الجكم كالمائي كالصخرم، تككف فيما 
بينيما نظاما معقدا، يشكؿ معا الكائف الكاحد الذم يمتمؾ اإلمكانيات في جعؿ األرض مكانا صالحا لمحياة 

حيث يرل لفمكؾ أف . كبمكجب ىذه الفرضية يككف اإلنساف جزء ال يتجزأ مف ىذا الكائف المعقد المركب األجزاء
 2.جايا تتككف مف أجزاء متعددة متنكعة تشكؿ في مجمكعيا جسـ اإلنساف

      يقدـ المخطط التالي الشكؿ العاـ الذم يمكف مف خاللو فيـ عالقة التأثير بيف النشاط اإلنساني االقتصادم 
 :كبيف البيئة

 العالقة بين البيئة والنشاط االقتصادي: (1)الشكل
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 .مف إعداد الطالبة :المصدر

يرجح السبب لـ يظير أم أثر سمبي عمى البيئة، كنشاطو االقتصادم في بداية ظيكر اإلنساف كمحدكدية       
كبالتالي فإف اإلنساف في ىذه المرحمة لـ يحدث اختالال في في ذلؾ إلى بساطة العيش كأساليب كطرؽ اإلنتاج، 

تكازف البيئة، كمع زيادة النشاط االقتصادم كظيكر الثكرة الصناعية كاآللة كالتقدـ العممي زادت سيطرة اإلنساف 
 . عمى البيئة مما أخؿ بتكازنيا كزاد مف تدىكرىا

       يظير الشكؿ أيضا البيئة عمى أنيا أصؿ اقتصادم قادر عمى تكفير مختمؼ الخدمات كفي الكقت نفسو 
تتمقى المخمفات التي تنتج عف االستيالؾ كاإلنتاج، حيث تقـك الشركات كالحككمات بإنتاج السمع كالخدمات 

كباإلضافة إلى المكاد الخاـ مف  (عنصر العمؿ)كتقديميا لألفراد مقابؿ المدخالت التي تحصؿ عمييا منيـ 

                                                 

.9: ص. مرجع سابق.  محد ليث كرمي. 1
  

.105: ص. مرجع سابق .عارؼ صاحل سللف.  2
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كاستنزاؼ ػ 1مما يسبب التمكث (المنتجيف أك المستيمكيف)البيئة، كينتج عف ىذه العممية مخمفات ترجع إلى البيئة 
 .  المكارد البيئية

       تعتبر مشكمتي التمكث البيئي كاستنزاؼ المكارد البيئية مف أىـ المشاكؿ التي تحظى باىتماـ محمي كدكلي 
تآكؿ طبقة األكزكف  )إال أف ىذا ال ينفي كجكد مجمكعة ىامة مف المشاكؿ البيئية ذات الطابع العالمي 

التي اعتبرت مف طرؼ العمماء مشكالت بيئية مستقمة، كعمى الرغـ مف ىذا . (االحتباس الحرارم، التنكع الحيكم 
 .فيي جزء ال يتجزأ مف مشكمتي التمكث كاستنزاؼ المكارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 19 ك18. مداخلة يف ندكة قضايا التنمية كالبيئة يف إفريقيا. لمشكالت البيئيــة والتنمية االقتصادية في إفريقيا جنوب الصحراءا. ىويدا عبد العظيم عبد اذلادم. 1

.  490: ص. 2003. القاىرة. معهد البحوث كالدراسات اإلفريقية. 2000نوفمرب
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 المشكمة االقتصادية لمموارد البيئية والتموث البيئي: لثانيالمبحث ا
      تسببت العالقة التبادلية بيف البيئة كعمـ االقتصاد في كجكد العديد مف المشكالت البيئية الخطيرة، كذلؾ 

يرجع إلى اإلفراط في استغالؿ المكارد الطبيعية دكف مراعاة المعايير البيئة، ككذا تصريؼ المخمفات الناتجة عف 
 .النشاط االقتصادم في البيئة

 مشكمة استنزاف الموارد البيئية: األولالمطمب 
       تعتبر مشكمة استنزاؼ المكارد البيئية مف أىـ المشاكؿ االقتصادية لكثير مف دكؿ العالـ، كتكلي ىذه 

 .الدكؿ أىمية كبيرة ليا نظرا ألف المكارد البيئية تعتبر مف أىـ مصادر التنمية االقتصادية
 استنزاف الموارد البيئيةمفيوم : الفرع األول

       تكاجو مكاردنا عمى اختالؼ أقساميا كأنكاعيا مشكمة االستنزاؼ كيقصد باستنزاؼ المكارد االستخداـ غير 
الرشيد ليا، أم التبذير في استخداميا عمى نحك يعرضيا لمنفاد أك فقداف القدرة عمى التجدد قبؿ إيجاد بدائؿ 

ذا اعتبرنا أف عممية استنزاؼ المكارد تعتمد عمى الزمف فقط، فيمكف تكضيحيا 1.كافية إلحالليا محميا  كا 
 :بالمنحنى التالي

 استنزاف المورد عبر الزمن (:02)الشكل 
 
 
 
 
 

 
  مف إعداد الطالبة:المصدر          

ف ىذه األخيرة إ       إف استنزاؼ المكارد يؤثر عمى عممية التنمية االقتصادية، مف الناحية االقتصادية حيث 
كفقداف مكرد ما دكف كجكد البديؿ يعني عرقمة عمؿ االقتصاد . تعتمد بالكمية عمى كفرة المكارد كحسف استغالليا

الكطني كىذا التأثير يالحظ مثال عمى حساسية اقتصاديات العالـ نحك مكرد النفط، فأم تكقع لنقص كميتو ألم 
 .سبب ينعكس مباشرة عمى أسعاره

 
 
 
 

                                                 

.59: ص. مرجع سابق. زلمد عبد البديع.  1
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 أسباب استنزاف الموارد البيئية : الفرع الثاني
 :        ىناؾ جممة مف األسباب كالعكامؿ التي تسيـ في إحداث االستنزاؼ كتفاقمو، نذكر مف بينيا

 :ضغط االنفجار السكاني. أوال 

 مميار 2 كاف عدد سكاف العالـ يصؿ إلى 1950       يعرؼ تزايد السكاف عبر العالـ كتيرة مذىمة ففي سنة 
المرجح أيضا أف  مميكف نسمة، 261 مميار ك6 بمغ عدد سكاف العالـ حكالي 2000 مميكف نسمة، كفي سنة 500ك

 رغـ مختمؼ القيكد 2100 مف المتكقع أف يتزايد ىذا العدد سنة 2025.1 مميار نسمة بحمكؿ10يصؿ عدد السكاف 
ذلؾ االرتفاع اليائؿ بعدد السكاف سيؤدم حتما إلى استغالؿ المكارد البيئية .  مميار نسمة11التي تـ كضعيا إلى 

كتدمير البني التحتية كعدـ التكازف بيف االثنيف نظرا لمتضخـ السكاني مف جية يقابمو عدـ تكفر المكارد كالغذاء 
 2.كالسكف المالئـ مف جية أخرل

       مع استمرار برامج التنمية كتكسيع النشاط االقتصادم فاف ىذه الزيادة في عدد السكاف ستزيد مف الطمب 
 إلى عدـ قدرة البشر عمى م مقارنة بالمستكيات الحالية، كىذا سيؤد%50العالمي عمى المنتجات الزراعية بنسبة 
 المكارد الطبيعية، كتزايد عدـ المساكاة كأثار التغير المناخي حيث لإطعاـ أنفسيـ بسبب الضغط الشديد عؿ

حكالي نصؼ الغابات التي غطت األرض في يـك مف األياـ قد اختفت اآلف، بينما تنضب مصادر المياه 
الجكفية بسرعة كيتآكؿ التنكع البيكلكجي بشكؿ كبير كنتيجة ذلؾ مف الممكف جدا أف يتـ تجاكز قدرة كككبنا عمى 

 3.التحمؿ إذا ما ظؿ التكجو الحالي عمى حالو

 :سوء االستغالل. ثانيا

       كثيرا ما يؤدم سكء استغالؿ المكارد، مف خالؿ جيؿ السكاف كتخمفيػـ الحضػػػارم، إلى تمؼ كتدمير 
ينتمكف لمدكؿ النامية أك  (70%)المكارد بشكؿ كاضح، كمما يزيد مف حدة المشكمة أف معظـ سكاف العالـ 

المتخمفة تكنكلكجيػػػا، كالتي يتحكـ في استغالؿ مكاردىا طرؽ بدائية كأساليب غير متطكرة، ىذه الدكؿ النامية رغـ 
 .الخ...، مثؿ البتركؿ كالمعادف4فقرىا كتخمفيا التكنكلكجي، تمتمؾ مكارد كثيرة ككفيرة 

 ال يتكقؼ عمى الدكؿ النامية، فالدكؿ المتقدمة كذلؾ تقـك باستغالؿ المكارد ةسكء استغالؿ المكارد الطبيعي       
بطريقة غير عقالنية، كمف أمثمة ذلؾ التخمص مف الفكائض فتقـك كثير مف الدكؿ المتقدمة بإتباع إجراءات عبثية 

غير إنسانية، ىدفيا التخمص مف فائض اإلنتاج بإغراقو أك إحراقو بيدؼ تكفير الشركط الالزمة لمحفاظ عمى 
 كالحركب التي تقـك بيا مف أجؿ السيطرة عمى المكارد الطبيعية كالمكاد األكلية 5.مستكيات األسعار المرغكبة

 . لبعض الدكؿ

                                                 

.143: ص. 2015. دار دجلة: األردف .التنمية المستدامة استغالل الموارد الطبيعية والطاقة المتجددة .عوين اللبدمنزار .  1 
2 .http://resourcecrisis.com.  05/06/2017 : تاريخ االطالع.أزمة الموارد النمو السكاني المتسارع وأثره على البيئة. ادلنصورعمر.  

 
3 .http://www.fao.org .09/06/2017: تاريخ االطالع. 2017فيفرم . (توجهات وتحديات) : والزراعةاألغذيةمستقبل : بعنواف تقرير. 
 .  13: ص. مرجع سابق.  نعمو اهلل، عفاؼ عبد العزيز عايدمضاف زلمد مقلد، أمحد رمضافر. 4
 .89 :ص. 2000جواف . اجلزائر .جامعة منتورم قسنطينة. 17 عدداؿ. رللة العلـو اإلنسانية. االستخدام األمثل للموارد رؤية بديلة. زلمود سحنوف. 5

http://resourcecrisis.com???
http://resourcecrisis.com???
http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 :المديونية الخارجية. ثالثا
       يعتقد بعض أنصار البيئة أف تقديـ القركض إلى الدكؿ النامية قد أدل إلى تعاظـ حجـ ديكنيا كتدىكر 
البيئة، كىـ يركف أف التغييرات التي تجرييا الدكؿ في سياستيا الداخمية مف أجؿ الحصكؿ عمى أمكاؿ لتسديد 

كالتي تتـ غالبا تحت ضغط مف الصندكؽ النقد الدكلي أك البنؾ الدكلي، قد تعجؿ بنضكب المكارد . ديكنيا
 كما أف عددا كبيرا مف الدكؿ النامية تقـك بتسديد ديكنيا الخارجية عف طريؽ التقايض بالغابات 1.البيئية

 2.كاألخشاب، مما يؤثر عمى ىذا المكرد األساسي بالنسبة لمعديد مف السكاف
 :التمـوث. رابعا

       يعد التمكث بكافة أنكاعو، مف أىـ األسباب التي تؤدم إلى تدمير المكارد كاندثار المكارد البيئية، بحيث 
تتحكؿ مف مكارد ذات قيمة اقتصادية إلى مكارد ال قيمة ليا اقتصاديا، فتسمـ األسماؾ مثال نتيجة لتمكث المياه 

 .       يجعؿ ىذا المكرد الميـ يفقد قيمتو االقتصادية كيصبح غير مستغؿ في األنشطة االقتصادية
 :طبيعة ممكية الموارد البيئية. خامسا

       جعؿ األصكؿ البيئية ماال عاما يتـ استخدامو عمى الشيكع دكف مقابؿ كدكف تحديد المسؤكلية عمى ىذه 
األصكؿ، أسفر عف خمؽ ما يسمى باآلثار الخارجية المتعدية إلى اآلخريف، إذ أف استغالؿ بعض المنتجيف ليذه 

 تكمفة نفقات إضافية لـ يتسبب ىك فييا، كىذا ما يطمؽ عميو قأك يحمؿ. األصكؿ قد يحـر بعضيـ منيا
 فاليكاء المحيط بنا كاألنيار كالبحيرات تككف 3. فشؿ السكؽ في تثميف األصكؿ كالمكارد البيئيةفاالقتصاديك

أك بتكمفة منخفضة ال تعبر عف قيمة المكرد أيا )متاحة لكافة األفراد المقيميف في منطقة معينػػة كبصفة مجانية 
 4.، نتيجة لذلؾ يسيء األفراد ليذه المكارد، بؿ كيسرفكف في استيالكيا(كاف

       نظرا ألف البيئة تعتبر ممكا مشاع فاف القسـ األعظـ مف السمع البيئية التي تعتبر سمعا عامة تتمتع 
 5:بخالؼ األمالؾ الخاصة بسمتيف أساسيتيف

 .ىي أف القسـ األعظـ مف ىذه السمع يصعب تجزئتيا كال يمكف أف تباع_ 
إف أم فرد يستطيع كبحرية أف يستخدـ ىذه السمع، كباعتبار أف أم شخص يستطيع أف يستيمؾ _ 

 .السمع البيئية بشكؿ مجاني فانو سكؼ يستيمؾ مف ىذه السمع بقدر ما يستطيع ماداـ غير ممـز بدفع أم تكمفة
 :التنمية االقتصادية. سادسا

       أدت التنمية في الكثير مف األحياف إلى اإلخالؿ بالتكازف البيئي، كذلؾ مف خالؿ استنزاؼ المكارد البيئية 
ذلؾ أف أىداؼ التنمية االقتصادية غالبا ما تككف عمى حساب المكارد فتحقيؽ الرفاىية التي تعد مف أىـ أىداؼ 

كىي كاقع مممكس في البمداف المتقدمة كأمؿ منشكد في الدكؿ النامية، حيث تسمى . التنمية االقتصادية
                                                 

1. http://www.oloommagazine.com. D.pearce. N.adger. D.mddison. D.maran. Débet and environnement. consulté le: 

10/05/2017. 
 .245: ص. مرجع سابق. أبودية علياء حاتوع، بوراف زلمد محداف. 2
 .  بتصرؼ. 213 – 212: صص . مرجع سابق. السيد امحد عبد اخلالق، أمحد بديع بليح. 3
 .بتصرؼ. 242: ص. 1995. مركز اإلسكندرية للكتاب: مصر. مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة .أمحد رمضاف نعمو اهلل، إمياف زلمد زكي. 4

.60- 59 :ص ص. الطبعة األكىل. 2011 .ةدار الرام: األردف . وكيفية حمايتها من التلوثةسيكولوجية البيئ. بياف زلمد الكايد.  5 

http://www.oloommagazine.com/
http://www.oloommagazine.com/
http://www.oloommagazine.com/
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اقتصاديات الدكؿ المتقدمة باقتصاديات الرفاىية، أم اقتصاديات الكفرة كالجكدة، حيث تتكافر السمع كالخدمات 
. في أسكاؽ ىذه البمداف كال تتعرض لنقص أك اختناؽ كىي في متناكؿ طمب السكاف الرتفاع مستكيات دخميـ

كالرفاىية بيذا المضمكف ىي حصيمة لضخامة اإلنتاج كرقي مستكل جكدتو، كاإلنتاج بيذه المقكمات ال بد أف 
 1.يقـك عمى ضغط متكاصؿ عمى المكارد الطبيعية

 :األسباب القيمية. سابعا
       إف الكثير مف المشكالت البيئية سببيا الرئيس التخمي عف القيـ التقميدية المتكارثة كالمرتبطة بالتعاليـ 
السماكية، كالتقاليد التي تعد المكارد الطبيعية نعما استخمؼ عمييا اإلنساف، كمف كاجبو المحافظة عمييا، ألف 
المكارد الطبيعية كافية لتأميف حاجات الكائنات الحية فيما لك تـ تكزيعيا بشكؿ عادؿ كتمت المحافظة عمييا 

كاستغالليا بشكؿ عقالني، بعيدا عف اإلسراؼ كاليدر، كىذا ما أكدت عميو الكتب السماكية كفي مقدمتيا القرآف 
 2.إف عامؿ األخالؽ ميـ جدا في حماية البيئة كاإلنساف، كلو دكر ايجابي فعاؿ جدا في ىذا المجاؿ. الكريـ

 ال تقدر عمى استمرار ة كتجديدمة      فالبيئة محدكدة اإلطار محدكدة المحتكل كىي ذات قدرة استيعابي
التدخالت البشرية غير العقالنية، فاستنزاؼ المكارد البيئية مشكمة تسرع في تدىكرىا كيضيؼ إلييا عبء أخر 

 3.يثقؿ كاىؿ البيئة ىك التمكث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .64: ص. مرجع سابق .زلمد بديع. 1

.75 :ص. 2016. دار غيداء: األردف. دراسة في نظم المعلومات الجغرافية .ضياء عبد احملسن زلمد.  2
  

.141:ص. عامل ادلعرفة :الكويت .سلسلة كتب ثقافية . البيئة ومشكالتها.رشيد احلمد زلمد، سعيد صباريين.  3 
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 يمشكمة التموث البيئ: المطمب الثاني
       تعتبر مشكمة التمكث البيئي مف األمكر التي باتت البيئة تعاني منيا، كىي أحد أىـ المشاكؿ التي تشكؿ 

 . خطرا كبيرا عمى اقتصاديات الدكؿ النامية كالمتقدمة عمى حد سكاء
 تعاريف التموث : الفرع األول

       التمكث ظاىرة بيئية حظيت باىتماـ كبير مف طرؼ حككمات دكؿ العالـ، منذ النصؼ الثاني مف القرف 
كالحقيقة أف . العشريف، كىي إحدل أىـ المشاكؿ البيئية الممحة التي تأخذ أبعادا بيئية كاقتصادية كاجتماعية

ىك عمؿ بشرم بالدرجة األكلى، كلكنو ظؿ ؼالتمكث مكجكد منذ أف كجد اإلنساف عمى سطح الكرة األرضية 
محدكدا كخمؼ الخط اآلمف كلـ يصؿ إلى حد المشكمة، حتى احتمت الصناعة المدعمة بالتفكؽ العممي 

 1.كالتكنكلكجي
 : التعريف المغوي. أوال

       كممة التمكث بمدلكليا المفظي تدؿ عمى الدنس كالفساد كالنجس المكثة ىي الحمقة، كالث لكثا مف الكالـ 
 فالتمكث يعني فساد 2.كدره: كمعنى الث أم لكل الكالـ كلـ يبينو، كلكث ثيابو بالطيف أم لطخيا كلكث الماء

 .الشيء أك تغير خكاصو
 : التعريف االصطالحي. ثانيا

لتمكث بأنو حدكث تغير كخمؿ في الحركة التكافقية التي تتـ بيف العناصر المككنة لمبيئة، بحيث يعرؼ ا       
 3.تشؿ فاعمية ىذا النظاـ كتفقده القدرة عمى أداء دكره الطبيعي في التخمص الذاتي مف الممكثات

يعرؼ التمكث أيضا عمى أنو  كؿ تغير كمي أك كيفي في مككنات البيئة عمى استيعابو دكف أف يختؿ        
تكازنيا، كالتغير الكمي ىك زيادة نسبة بعض المككنات الطبيعية عف النسبة المعتادة، أما التغير الكيفي فيحدث 

 4.مف جراء إطالؽ مركبات صناعية غريبة عف األنظمة البيئية الطبيعية كدكراتيا كسالسميا
       يعرؼ كذلؾ بأنو عممية تراكـ لبعض العناصر كالمركبات في البيئة بشكؿ يؤدم إلى اإلضرار بيذه البيئة 

 5.كالعناصر الحية المختمفة المرتبطة بيا
عمى أنو أم خمؿ في أنظمة الماء أك اليكاء أك التربة أك الغذاء، كيؤثر  1972       عرفو مؤتمر ستككيكلـ سنة 

 6.بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى الكائنات الحية كيمحؽ ضررا بالممتمكات االقتصادية
       أما التعريؼ الشامؿ لمتمكث فيك كؿ تغير ناتج عف تدخؿ اإلنساف في أنظمتو البيئية، بحيث يؤدم إلى 

 7.اإلضرار بالكائنات الحية بشكؿ مباشر أك غير مباشر، كيشمؿ الماء كاليكاء كالتربة كالغذاء
                                                 

 .99:ص .مرجع سابق .زين الدين عبد ادلقصود. 1
. 341-340: ص ص . 2008. الطبعة األكىل. راجلزء الثاين عش.دار األحباث: اجلزائر. لسان العرب. ابن منظور. 2
 .99-100: صص  .مرجع السابق .زين الدين عبد ادلقصود. 3

,33: ص. األكىلالطبعة . 2005 .رللس النشر العلمي: الكويت .واألجنبيةضحايا جرائم البيئة دراسة مقارنة في التشريعات العربية . علي السيد الباز.  4 
.54: ص.مرجع سابق. زلمد عبد الكرمي علي عبد ربو، زلمد عزت زلمد غزالف.  5 

6
 .29: ص. الطبعة األكىل.2000. دار الفكر العريب:  مصر.التلوث البيئي. زلمد إبراىيم أبو سعدة .  
 .190: ص. 2002 .  اجلامعية الشبابمؤسسة:  مصر.التباين البيئي وأنوع التلوث. أمحد إبراىيم حسن. 7



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

16 

 

نستخمص مف التعاريؼ السابقة بأف التمكث ىك كؿ تغيير يمس عناصر البيئة يؤدم إلى حدكث خمؿ في 
 .  مككنتيا الطبيعية

 أنواع التموث: الفرع الثاني
 :كما ىك مبيف في شكؿ التالي. تمكث اليكاء كتمكث الماء كتمكث األرض:       ىناؾ أنكاع رئيسية لمتمكث ىي

 أنواع التموث (:3)الشكل
   

      
 
 
 
 

  مف إعداد الطالبة:المصدر
 

 :تموث اليواء .أوال
      ىك إدخاؿ مباشر أك غير مباشر ألم مادة في الغالؼ الجكم بالكمية التي تؤثر عمى نكعيتو كتركيبتو 

بحيث ينتج عف ذلؾ أثار ضارة عمى اإلنساف كاألنظمة البيئية كعمى إمكانية االنتفاع بالبيئة بكجو عاـ كلقد حدث 
د مف مفي السنكات األخيرة عدة تغيرات لمغالؼ الجكم كخاصة الطبقة المالصقة لسطح األرض بسبب كجكد العد

 . كىك يتميز بسيكلة انتقالو كانتشاره مف منطقة إلى أخرل كفي فترة زمنية كجيزة1.الممكثات
كالتي مف شأنيا أف الضباب الدخاني، المطر الحمضي، :  أضرار عديدة منيا اليكائيينشأ عف التمكث       

كأمراض القمب كالتنفس التي تسببيا زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربكف )تخمؼ أضرارا عمى مستكل صحة اإلنساف 
المحاصيؿ الزراعية  الصخكر كرفع درجة حمكضة المياه، كتمؼ تكحتى المكارد الطبيعية كتفتي. (في الجك
 2.كالغابات

 : تموث المياه. ثانيا
 األسباب إلى تمكيث فت العديد ـنقيا عند بدء تككينو فإف دكاـ الحاؿ مف المحاؿ، فقد أد ماءاؿ      إذا كاف 

 :المياه منيا
 : النفط_ 1

      يعتبر النفط مف أىـ أسباب تمكث المياه نظرا لكثرة استخداماتو اليكمية، كيحدث ىذا النكع مف التمكث نتيجة 
أخطرىا ىك الذم . حدكث تسربات في األنابيب، أك مكاقع االستخراج أك إلقاء المخمفات في األنيار كالمحيطات

كمف أىـ حكادث التمكث البحرم في العالـ حدثتا تكرم كاينكف كسانتا باربرا . ينشأ عف غرؽ الناقالت كتصادميا

                                                 

.16:  ص.مرجع سابق. زين الدين عبد ادلقصود.  1 
.92: ص. بتصرؼ. 1999. دار الفجر للتوزيع كالنشر: مصر. إسالميلتلوث وحماية البيئة من منظور ا. زلمد منًن حجاب.  2

  

 التموث البيئي

 تموث اليواء تموث التربة تموث المياه
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 عندما ارتطمت ناقمة نفط عمالقة بقاع 1967األكلى عمى شكاطئ ككرنككؿ في انجمترا عاـ  كقد حدثت المأساة
إلى تمكث النظـ البيئية في شكاطئ تمؾ المنطقة   ألؼ طف مف الزيكت، مما أدل100يقارب  البحر، ثـ أطمقت ما

 عندما تسربت عشرة أالؼ طف مف الزيت الخاـ مف 1969الثانية فحدثت عمى شكاطئ كاليفكرنيا عاـ  أما الكارثة
 1.بئر بحرم محدثة تمكثا ضخما كتدمير المناطؽ السياحية كالحياة البحرية

 :األسمدة الكيمياوية_ 2
يشكؿ تمكث مياه المسطحات المائية باألسمدة الكيمياكية المستخدمة لتغذية المزركعات خطرا كبيرا يؤدم        

إلى تيدـ النظـ البيئية المائية كبذلؾ ييدد الحياة الطبيعية، حيث تصؿ ىذه األسمدة إلى بعض المسطحات 
 2.المائية القريبة مف األراضي الزراعية

 : الصرف الصحي_ 3
تعد مياه الصرؼ الصحي مف المياه التي أصبحت غير صالحة لالستعماؿ البشرم كىي تمؾ المياه التي        

يتـ استخداميا في عمميات الصناعة كالتنظيؼ كالغسيؿ كغيره مف االستخدامات بحيث أصبحت غير صالحة 
لالستعماؿ كيتـ التخمص منيا عف طريؽ قنكات التصريؼ الصحي المكجكدة في المنازؿ كاألماكف الصناعية 

 . حيث يتـ صرؼ ىذه المياه عادة في األنيار كالبحار كالمحيطات3.كغيرىا مف مرافؽ الحياة نحك المياه
 : تموث التربة_ 4

الذم أخؿ بعناصرىا كغير صفتيا الطبيعية  يالحظ عمى التربة اليـك ىك اإلنياؾ نتيجة التمكث ما       
كالكيميائية، كقد أدل استخدـ اإلنساف عدة طرؽ لمتخمص مف المخمفات الصمبة الناتجة عف عممية االستيالؾ 

 إلى العديد مف اآلثار كعجز البيئة عف 4.كاإلنتاج منيا طمرىا في باطف األرض في أماكف بعيدة عف العمراف
 5.كتمكث المياه كتمكث الغذاء الذم يؤثر بدكره عمى اإلنساف كصحتو، كاختالؿ النظاـ التخمص مف ىذه المخمفات

       يشكؿ تمكث الماء كاليكاء كالتربة حمقات التمكث فيي تؤثر كتتأثر ببعضيا البعض، فقد يؤدم مثال تمكيث 
 .التربة إلى تمكيث اليكاء كالماء في الكقت نفسو كىكذا

إلى أنكاع التمكث سابقة الذكر يكجد بعض المشاكؿ البيئية الخطيرة ذات الطابع العالمي تيدد         باإلضافة
 :   العالـ ككؿ كتتمثؿ في

 
 
 
  

                                                 

. 80 :ص. 2008 .الطبعة األكىل. دار صفاء للنشر كالتوزيع: عماف .عداء اإلنسان للبيئة .سعدية عاكوؿ الصاحلي، عبد العباس فضيخ الغريرم.  1
  

جامعة . 19: العدد. رللة كلية الرتبية األساسية للعلـو الرتبوية كاإلنسانية. تلوث المياه في جدول كفل. حسٌن كحيد عزيز، حناف عبد الكرمي عمراف، كفاية حسٌن ىيثم. 2
  .598: ص. 2015. العراؽ. بابل

.14/04/2018: تاريخ االطالع. طرق معالجتها وإعادتها صالحة: مياه الصرف الصحي.   https://www.ts3a.com .3
  

.  بتصرؼ.142: ص. مرجع سابق. زلمد عبد البديع.  4
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 : تآكل طبقة األوزون.أوال
       طبقة األكزكف ناتجة عف تكاجد معظـ األكزكف المتكاجد في الجك عمى شكؿ طبقة تتراكح ارتفاعيا بيف 

 كمـ مف سطح األرض، كليذه الطبقة دكر كالمصفاة، فيي تحجب األشعة فكؽ البنفسجية اآلتية مف 50-10
  1.الشمس كالتي تضر بالكائنات الحية

       بدأ القمؽ بشأف ىذه الطبقة عندما أثبتت الدراسات العممية تناقص طبقة األكزكف في طبقات الجك العميا 
 زيادة كثافة غازات الكربكف بسببمما يؤدم إلى زيادة كمية األشعة فكؽ البنفسجية الساقطة عمى األرض، 

 2.حفكريةاستيالؾ مكاد الطاقة االالتي تنتج مف كالكبريت كالنتركجيف 
      بعد اكتشاؼ الحقائؽ العممية التي أثبتت عالقة بعض المكاد الكيمائية المصنعة باستنزاؼ طبقة األكزكف 
تزايدت الجيكد الداعية إلى ضركرة إيجاد حؿ مناسب ليذه المشكمة التي تيدد جميع أشكاؿ الحياة عمى كككب 

، كالتي اتفقت مف خالليا  1985األرض، كنتج عف تمؾ الجيكد إبراـ اتفاقية فيينا لحماية طبقة األكزكف في عاـ 
الدكؿ األطراؼ عمى ضركرة التعاكف مف اجؿ حماية طبقة األكزكف ككقؼ استنزافيا، ككذلؾ التأكيد عمى ضركرة 
إيجاد بركتكككؿ يحدد التزامات الدكؿ بشأف إنتاج كاستخداـ المكاد المستنفدة لطبقة األكزكف، كقد تكجت الجيكد 

 كالذم دخؿ 1987العالمية في ىذا الشأف بإقرار برتكككؿ مكنتلاير بشاف المكاد المستنفذة لطبقة األكزكف في عاـ 
  1989.3حيز التنفيذ في جانفي عاـ 

       بعد التكقيع عمى برتكككؿ مكنلاير، أنشئت الجزائر لجنة كطنية لألكزكف، قصد إدخاؿ االنسجاـ عمى 
 4:السياسة الكطنية لمقضاء عمى المكاد المقمصة لألكزكف، كتتمثؿ العناصر المفتاحية ليذه السياسة في التالي

كؿ إجراء يتعيف   سيتـ تقميص استيراد المكاد المقمصة لطبقة األكزكف بصفة تدريجية، كيتضمف أ:داالستيرا_ 
اتخاذه، منع استيراد العناصر المكجية لبناء مصانع جديدة لصناعة التجييزات التي تعمؿ بالمكاد المقمصة لطبقة 

 .األكزكف
اإلعفاءات مف الرسـك بالنسبة لمصناعات   سيتـ كضع نظاـ إخضاع كسيعتمد عمى التخفيضات أك:الرسوم_ 

أكثر بالنسبة لمذيف يستمركف في استعماؿ ىذه  التي ال تتضمف المكاد المقمصة لطبقة األكزكف ككذلؾ إلخضاع
إعفاءات مف الرسـك بالنسبة ألنشطة استعادة كرسكمة المكاد المقمصة لطبقة  كستمنح تخفيضات أك. المكاد

 .األكزكف
ستساعد الحككمة كتشجع مراكز البحث الجامعي، الصناعييف كمؤسسات البحث : اإلجراءات التحفيزية_ 

 .كالدراسات العاممة مف أجؿ تنمية التكنكلكجيا بدكف المكاد المقمصة لطبقة األكزكف
 مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ، كتقديـ دركس تككينية لتحسيف أداء المستعمميف لممكاد :اإلعالم والتكوين والتوعية_ 

 .المقمصة لطبقة األكزكف كالمكاد البديمة
                                                 

. 268: ص. مرجع سابق.  غزالفـ زلمد عبد الكرمي علي عبد ربو، زلمد عزت زلمد إبراىي. 1
  

. بتصرؼ. 9:  ص.مرجع سابق. دمرمضاف زلمد مقلد، أمحد رمضاف نعمو اهلل، عفاؼ عبد العزيز عا.  2
  

3 .meca.gov.om www. .23/22/2017: تاريخ االطالع. كزارة البيئة كشؤكف ادلناخية عماف .  
. 238-237: ص ص. 2006 .دار احلقائق:  اجلزائر.كزارة هتيئة اإلقليم كالبيئة. 2005ومستقبل البيئية  حالة :تقرير حوؿ.  4
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بالنسبة لممنتجات التي ال تستعمؿ " ال تضر بطبقة األكزكف" ستجعؿ الحككمة الرمز إجباريا :العالمة الخضراء_ 
 .المكاد المقمصة لطبقة األكزكف

 :(الصوبة الزجاجية  )ظاىرة االحتباس الحراري  .ثانيا
أك ما يطمؽ عمييا أيضا ظاىرة غازات الدفيئة أك التسخيف الككني، ىي ظاىرة       ظاىرة االحتباس الحرارم 

فاألرض نظاـ بيت محمي طبيعي متكسط . متكسط درجة الحرارة عمى األرض يرتفع تدريجيا ككنية مفادىا أف
60F أك15.5C0حرارتيا حكالي 

 لتبقى صالحة لمحياة، لكف زيادة إنبعاثات ما أطمؽ عميو بغازات البيت الزجاجي 0
حيث يعتقد أف درجة تركيز ىذه . تقـك بحبس الحرارة حكؿ األرض كبذلؾ تساعد عمى تسخيف سطح األرض

 1الغازات بعد الثكرة الصناعية زادت بشكؿ كبير كخطير عمى النظاـ البيئي لألرض
 :مظاىر تدىور التنوع الحيوي. ثالثا 

      التنكع البيكلكجي يعني تبايف الكائنات الحية مف جميع األصكؿ بما في ذلؾ النظـ االيككلكجية األرضية 
كذلؾ يتضمف التنكع داخؿ األنكاع ككذا تنكع . كالبحرية كالمائية، ككذا المجتمعات االيككلكجية التي تنتمي إلييا

 كيعاني التنكع البيكلكجي في كقتنا الحالي مف مشكالت عديدة أثرت عمى مككناتو نذكر 2.النظـ االيككلكجية
 :منيا
بسبب االستغالؿ المبالغ فيو مثؿ الصيد  اقتصادية زيادة معدؿ انقراض السالالت كما ينجـ عنو مف خسائر_ 

كتشير مصادر األمـ المتحدة لمبيئة إلى انقراض كاحد مف الكائنات الحية كؿ ساعة مف الزمف .  كالتمكثالجائر
 .2000كيعتقد أف حكالي مميكف كائف حي انقرض عاـ 

 الرئة التي يتنفس بيا العالـ، ففي العقكد الستة الماضية مف السنيف، تقمصت غابات تقمص الغابات االستكائية_ 
كىذا ما يجعميا في خطر . ، كأما ثمثا المساحة الباقية فيي مقطعة، غير متصمة60%ىذه المناطؽ أكثر مف 

عمى الرغـ مف كثير مف الحمالت، بكاسطة المنظمات غير الحككمية كجمعيات التكعية . مزيد مف التدمير
 مميكف ىكتار مف غابات العالـ، أم ما يعادؿ مساحة انجمترا 13الداعمة لحماية الشجر، كترل منظمة الفاك أف 

  3.تقطع كؿ سنة
التصحر ظاىرة تحدث بسبب انتشار الجفاؼ في األراضي الصالحة لمزراعة، مما يؤدم إلى القضاء عمى _ 

البيئة الحية فييا، كينتج عنو تدىكرا في التنكع البيكلكجي، فتفقد التربة كافة الخصائص الحيكية الخاصة بيا 
 4.فتقتؿ معظـ الكائنات الحية الدقيقة، كثـ يتكقؼ نمك النباتات لتمكت تدرجيا،كتتحكؿ التربة إلى تربة صحراكية

 
 

                                                 

.57- 56: ص ص. 2007. الطبعة األكىل. مكتبة العبيداف: الرياض. اقتصاديات الموارد الطبيعية والبيئة.  محد بن زلمد آؿ الشيخ. 1
  

.01/08/2017: تاريخ االطالع. 109 :ص. 1993. األمم ادلتحدة. التنوع البيولوجيفاقية ات.  http://www.wipo.int . 2 
3 .http://www.saudiaramco.com .الدكتور إبراىيم زلمد عارؼ كالدكتور لطفي إبراىيم اجلهين من قسم اإلنتاج مقاؿ مقتبس من دراسة . معاينة غابات األرض

  .12/6/2017: تاريخ االطالع. ماضي كحاضر الغابات الطبيعية كالصناعية يف ادلملكة العربية السعودية: النبايت بكلية الزراعة يف جامعة ادللك سعود بعنواف
4
 . www. Mawdoo3.com  .2017/ 19/09: تاريخ االطالع. أسباب تدىور التنوع البيولوجي. 
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 األسباب االقتصادية لمتموث البيئي : الفرع الثالث
 :ىناؾ العديد مف األسباب االقتصادية التي تزيد مف حدة التمكث التي نركز عمى أىميا      
 : االستغالل الجائر لمموارد الطبيعية. أوال

       استغالؿ المكارد الطبيعية لتحكيميا إلى مكارد اقتصادية يتسبب في تمكث البيئة، كعمميات استخراج النفط
 إضافة ؽ كاستغالؿ التربة كمكرد اقتصادم ميـ في التنمية الزراعية عف طرممف أجؿ استخدامو كمكرد طاقة 

 1.ألخيرةة  يؤدم إلي تمكث ىذه ادبعض االسـ
 :النشاط االقتصادي .ثانيا

       النشاط االقتصادم ىك نتيجة التفاعؿ بيف النشاطيف االستيالكي كاإلنتاجي كيمكف شرح عالقة التمكث 
 :البيئي بالنشاط االقتصادم كما يمي

 :النشاط االستيالكي_ 1
       إف إرتفاع معدالت استيالؾ المنتجات المختمفة يعد مف أىـ أسباب تدىكر البيئة كاستنزاؼ مكاردىا 

كتردييا، فمع الزيادة السكانية كارتفاع مستكل المعيشة ازداد االستيالؾ زيادة كبيرة عمى حساب سالمة  الطبيعية
أىـ الصناعات التي تنفؽ  البيئة، كفي عصرنا الحاضر أصبح االستيالؾ السمة الرئيسة كأصبح التركيج لو أحد

فييا مبالغ طائمة كتعد مف أجميا البحكث كالدراسات المختمفة مما أدل إلى زيادة معدؿ التمكث باطراد مع زيادة 
 2.حجـ التمكث

 : النشاط اإلنتاجي_ 2
مكارد اؿدـ العمؿ البشرم كالمكارد الطبيعية كاألرض كستخاإلنتاج ذلؾ النشاط االقتصادم الذم م       يعتبر 

سبب تمكث البيئة تمصنعة كرأس الماؿ لخمؽ سمع جديدة ذات منفعة، فتؤدم ىذه العممية إلى ظيكر مخمفات 
كمف ذلؾ يتبيف أف المنافع المتكلدة عف زيادة النشاط اإلنتاجي كالتي تقاس بالحجـ الحقيقي . كتخؿ بتكازنيا

، ال تمثؿ المنفعة الصافية، حيث يقابؿ ذلؾ تكاليؼ اجتماعية تمغى مف أثر تمؾ المنافع كتتمثؿ  القكميلمدخؿ
ىذه التكاليؼ في معدؿ إفساد البيئة الطبيعية، كبذلؾ فاف الزيادة الكبيرة في اإلنتاج يمكف أف تككف منبعا لمقمؽ 

 3.بديال مف االطمئناف
 
 
 

                                                 

.86: ص.  مرجع سابق.زلمد منًن حجاب.  1 
.17/05/2017: تاريخ االطالع .تأثير االستهالك على البيئة.  https://encysco.blogspot.com . 2 

.20: ص. مرجع سابق. امحد زلمد مندكر، امحد رمضاف نعمة اهلل.  3 
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 : النمو الصناعي. ثالثا
 أف تمكث البيئة المصاحب لإلنتاج الصناعي 1996عاـ في        أشارت دراسة أجرتيا لجنة التعاكف البيئي 

 1:يعتمد عمى مؤشرات ثالثة
 :أثار المنتج ذاتو_1

كالبعض اآلخر يعتبرىا عدك ليا مثؿ اإللكتركنيات،        فبعض السمع كالمنتجات تكصؼ بأنيا صديقة لمبيئة 
 .مثؿ تكرير البتركؿ

 :أثار الحجم_ 2
 كقد أثبتت دراسة كاستيالؾ المكارد ف التكسع في النمك الصناعي يعني الزيادة في معدالت المخمفات،      إ

 1820 مرة في ىذه الدكؿ منذ عاـ 60  دكلة صناعية، أف حجـ اإلنتاج الصناعي قد تزايد16لعينة مككنة مف 
ف   . مرة13 ب الفرد مف ىذا اإلنتاج قد زادمصفكحتى بداية الثمانينات كا 

 :أثار ىيكل اإلنتاج_ 3
 أم ناعي قد يككف مركزا عمى تنمية ما يسمى بالصناعات الممكثة لمبيئةفالتكسع في النشاط الص       
 . الخاـد كثيفة االستيالؾ لمطاقة الحفرية كالمكاتالصناعا

 :الشركات المتعددة الجنسيات. رابعا
 مميكف دكالر 100       تعتبر الشركات المتعددة الجنسيات منظمة يزيد رقـ أعماليا أك مبيعاتيا السنكية عف 

  1.كتمتمؾ تسييالت أك فركعا إنتاجية في ست دكؿ أجنبية أك أكثر
       ينطكم قرار االستثمار األجنبي الخاص بأم شركة متعددة الجنسيات في الدكؿ النامية عمى العديد مف 

الخ، إضافة إلى ذلؾ مدل التشدد ...القرب مف المكارد الخاـ، تكافر اليد العاممة، معدؿ نمك السكؽ: العكامؿ منيا
في السياسات كالضكابط البيئية، كرغـ أف ىذه الشركات ساىمت في نقؿ عدد مف المنافع، فإنيا استطاعت كذلؾ 

نقؿ التمكث، بداللة نقؿ اإلنتاج مف مكاقعيا األصمية األـ إلى الدكؿ النامية، بعبارة ثانية استطاعت أف تنقؿ 
 دكؿ ذات معيارية منخفضةات أك اؿالتمكث مف البيئات ذات المعيارية العالية كالتظبيط المتشدد تجاه البيئ

جراءاتيا األقؿ تشددالتنظيميا    2.البيئي كا 
 :التطور االقتصادي لمدول المتقدمة. خامسا

 مف سكاف 25%  يشكمكف نسبة أقؿ مفمع أنيـ تتحمؿ الدكؿ المتقدمة المسؤكلية الكبيرة في مشكمة التمكث       
 مف 55% مف المخمفات الصمبة ك75% مف المكاد الخاـ كالطاقة كينتج عنيـ 75%العالـ لكنيـ يستيمككف 

  .الغازات
       إف الدكؿ الصناعية كباألخص الكاليات المتحدة األمريكية، تساىـ بالنصيب األكبر في تمكيث البيئة 
الطبيعية بشكؿ عاـ، كمشكمة االحتباس الحرارم بشكؿ خاص، فيذه الدكؿ التي يسكنيا أقؿ مف ربع سكاف 

                                                 
 .253: ص. 2005. جامعة اإلسكندرية: مصر. قضايا اقتصادية معاصرة. مصطفى إبراىيم، إمياف زلمد زكيالسيدة عطية،  زلمد عبد القادر عبد القادر.1
 .100:  ص.2000. مؤسسة شباب اجلامعة: اإلسكندرية. نظريات التدويل. عبد السالـ أبو قحف. 1
 . بتصرؼ.282:  ص.2001, الطبعة األكىل.  دار احلامد:األردف. االتجاىات الحديثة في مالية األعمال الدولية. سرمد كوكب مجيل. 2
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 طف لمفرد سنكيا كبذلؾ فميس مف المستغرب 6.1 مميار طف سنكيا كبمعدؿ 5.2العالـ، تنتج ثالثة أرباع فضالتو 
إذا عرفنا أف ىذه األرقاـ تعادؿ عشر أضعاؼ ما يعكد إلى الدكؿ النامية، فضال عف ذلؾ بمغ استيالؾ دكلة 

 2000 مف استيالؾ العامي في العاـ  %26متقدمة كاحدة ككاليات المتحدة األمريكية مف مصادر الطاقة يعادؿ 

 مف مجمؿ االنبعاث العالمية، كبكمية %24بينما كصؿ غاز ثاني أكسيد الكربكف فييا نسبا كبيرة تعادؿ نسبة 
 مميار طف مف مجمؿ إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربكف 4 مميار طف، أما الدكؿ األكربية فساىمت بػ 7.5بمغت 

 2001.1العالمية في العاـ 
       بالرغـ مف القكة االقتصادية لمدكؿ المتقدمة فما زالت الدكؿ الصناعية غير قادرة عمى التعامؿ مع التمكث 

كمعالجتو نظرا الرتفاع تكاليؼ ىذه المعالجة، لذلؾ لجأت إلى  طريقة رخيصة كىي دفنيا في أراضي الدكؿ 
 دكؿ إفريقية اتفاقيات بدفف النفايات السامة 10 كقعت 1988عاـ  ليا، ففي ة تتميز بالتبعية االقتصادمالنامية التي

مثؿ السنغاؿ، الكنغك، نيجيريا، لذلؾ قرر المجمس الكزارم لمنظمة الكحدة اإلفريقية . اقالنككية مف دكؿ الغرب في
يقاؼ ىذه العمميات كمطالبة الجيات المتكرطة بتنظيؼ المناطؽ الممكثة1989عاـ   .  بمنع كا 

لى حظر نقؿ كدفف النفايات الخطرة في األراضي اإلفريقية أك في المياه  إ1991 عاـ كحيث دعت اتفاقية باماؾ
 2.اإلقميمية كالسيطرة عمى حركة كنقؿ النفايات عبر الحدكد

 :فشل آلية السوق. سادسا
كمفة الخارجية التي ت       أثبتت آلية السكؽ الخاصة بتحديد أسعار السمع كالخدمات فشميا في إدراج عناصر اؿ

 عندفي حسابات المنشأة أك الحسابات االقتصادية الكطنية تدخؿ يتحمميا المجتمع مف جراء التمكث، دكف أف 
ؿ أثر ىـم الطمب كالعرض لتحديد األسعار تبفميكانيكية جاف. تحديد إجمالي التكاليؼ لإلنتاج كحساب األسعار

السمبيات التي تتعرض ليا بعض القطاعات كتتعرض ليا البيئة المحيطة عامة في حالة العديد مف أنكاع النشاط 
 3.اإلنتاجي، ىذه السمبيات تمثؿ عنصرا إضافيا مف عناصر التكمفة اإلجمالية

 :البيئة سمعة عامة. سابعا
      إف البيئة الطبيعية ممكية عامة مفتكحة أماـ الجميع، أم عدـ كجكد مالؾ محدد لممكجكدات البيئية كتتصؼ 

 4:ىذه السمع بسمتيف أساسيتيف ىما
 :عدم االقتصار_ 1

أم انو مف غير الممكف أك انو مف المكمؼ جدا منع استخداميا مف قبؿ مف ال يدفعكف، مثؿ المناظر        
 .الطبيعية
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 :عدم المنافسة_ 2
كنتيجة لذلؾ يصبح مف المستحيؿ . (ب)ال يمنع استيالكيا مف قبؿ الفرد  (أ)أم استيالكيا مف قبؿ الفرد        

كضع حقكؽ ممكية حصرية، لذا فميس ىناؾ حكافز لتكفير السمع العامة بشكؿ خاص ألف المتعامميف في القطاع 
 .الخاص سكؼ يجدكف انو مف غير المربح تكفير سمعة يمكف لألخريف استخداميا دكف الدفع مقابؿ استخداميا

 :فشل القطاع الحكومي في كبح جماح التموث. ثامنا
  1:يرجع ىذا الفشؿ إلى العديد مف العكامؿ منيا      

بعض الحككمات تعمؿ عمى تحقيؽ كضماف مصالح فئات معينة داخؿ االقتصاد القكمي، حيث تتصرؼ _ 
 .الحككمة باألسمكب الذم يرضي أطراؼ الضغط

 سياسة البيئيةلؿال تتكفر لمحككمات المعمكمات الكاممة أك الصحيحة التي تساعدىا عمى تتبع األثار الكاممة _ 
كفي أحياف أخرل كثيرة تتعارض السياسات البيئية التي تضعيا الحككمة مع سياسات أخرل، ذات أىمية بالغة 

 . لألداء االقتصادم في األجؿ القصير كالمتكسط كالطكيؿ
 .يصعب ترجمة السياسات المكضكعة إلى إجراءات عممية، كذلؾ بسبب عدـ تكفر الخبرات _ 
في العديد مف الدكؿ النامية تؤدم سياسات الدعـ كغيرىا مف السياسات السعرية التي تتبعيا الحككمات إلى  _ 

 .  تعطيؿ أك إرباؾ أك خفض كفاءة آلية السكؽ في تحديد األسعار
ىذه  ضمكع دما يؤؾ االقتصادية، ىذا  التي ذكرت سابقا ما ىي إال عكامؿ التنميةإف مجمؿ األسباب      

لة التمكث حيث كانت تتحقؽ في ؾل المدل الطكيؿ إلى تفاقـ مشؿاألخيرة في مشكمة التمكث، فمقد أدت التنمية ع
 .الغالب عمى حساب البيئة

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 

.230- 227: ص- ص. مرجع سابق. عبد القادر زلمد كآخركف.  1 
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  حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة في االقتصاد الوضعي:المبحث الثالث
       أصبحت التنمية المستدامة مصطمحا متداكال في لغة العصر الحديث، حيث أدل ذلؾ إلى زيادة الكعي 
 .   البيئي كضركرة االىتماـ بيا، لذلؾ اتخذت كؿ اإلجراءات القانكنية كاالقتصادية مف أجؿ الحد مف اآلثار البيئية

 مفاىيم أولية حول التنمية المستدامة: المطمب األول
       تعددت التعاريؼ حكؿ التنمية المستدامة، لذلؾ سنحاكؿ إعطاء أىميا كالتطرؽ إلى العالقة بيف التنمية 

 . كالبيئة
 تعريفـات التنمية المستدامة: الفـرع األول

       إف مصطمح التنمية المستدامة ال يخضع لتعريؼ دقيؽ، حيث ظيرت العديد مف التعريفات عمى الساحة 
 :الدكلية نذكر أىميا

       تعرؼ التنمية المستدامة بأنيا تنمية تعيد تكليد البيئة بدال مف أف تدمرىا، كىي تنمية تمكف الناس بدال مف 
أف تيمشيـ كما أنيا تنمية تعطي أكلكية لمفقراء كتكسع نطاؽ اختياراتيـ كفرصيـ لممشاركة في القرارات التي 

 1.تؤثر عمى حياتيـ، أنيا تنمية مكالية لمناس كمكالية لمطبيعة كمكالية لفرص العمؿ كمكالية لممرأة 
التنمية التي تفي باحتياجات الحاضر مع :  عمى النحك التالي1987       عرفتيا المجنة العالمية لمبيئة في عاـ 

عدـ النيؿ مف قدرة األجياؿ القادمة عمى إشباع احتياجاتيا، أك عممية التغيير التي ينسجـ فييا استغالؿ المكارد 
اتجاه االستثمارات كتكجو التنمية التكنكلكجية كالتغيير المؤسسي كتعزز الطاقات الراىنة كالقادمة إلشباع 

 ىناؾ مصطمحيف متأصالف في ىذا المفيـك مصطمح االحتياجات كباألخص 2.االحتياجات كالطمكحات البشرية
األساسية لمفئات األكثر حرمانا، كالتي ينبغي منحيا األكلكية، كمصطمح القيكد التي تفرضيا التكنكلكجيا كالتنظيـ 

 3.االجتماعي عمى قدرة البيئة عمى تمبية االحتياجات الحالية كالمستقبمية
       تعرؼ أيضا محاكلة الحد مف التعارض الذم يؤدم إلى تدىكر البيئة نحك طريؽ إيجاد كسيمة إلحداث 
تكامؿ ما بيف االقتصاد كالبيئة، كيشير ىذا التعريؼ إلى أف التنمية المستدامة تمثؿ حالة تتكافؽ فييا عمميات 

مع  (التنظيمية)استغالؿ المكارد كاتجاىات االستثمارات كالتطكر التكنكلكجي، ككذلؾ التغيرات المؤسسية 
 4.احتياجات المستقبؿ مثمما تتكافؽ مع احتياجات الكقت الحاضر
- الحؽ في التنمية- ضركرة إنجاز التنمية:        كما عرفيا المبدأ الثالث الذم تقرر في قمة األرض بأنيا

بحيث تحقؽ عمى نحك متساك الحاجات التنمكية كالبيئية ألجياؿ الحاضر كالمستقبؿ، لتصبح حماية البيئة جزء ال 
 .يتجزأ مف عممية التنمية

                                                 
: ص. 2013 .ادلكتب اجلامعي احلديث: اإلسكندرية. التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية الحديثة.  امحد عبد الفتاح ناجي.1

38.  
2
. Azzouz Kerdoum. Environnement Et Développement Durable ; Enjeux Et Défis. Paris: Publisud. 1995. P: 27. 

3
. Ludovic Schneider. Le Développement Durable Territorial. Paris : Afnor. 2010. p :5. 

. 225 : ص.مرجع سابق. زلمد علي عبد ربو، زلمد عزت زلمد غزالف. 4
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       إف ىذا التعريؼ يشير إلى العدؿ بيف تمبية حاجات جميع الشعكب في الجيؿ الحالي كالعدؿ في تمبية 
حاجات أجياؿ المستقبؿ كأجياؿ الحاضر كتحقيؽ تكازف بيف تمبية حاجات جميع الشعكب في الجيؿ الحالي 

 1.كتحقيؽ التكازف بيف التنمية كصيانة البيئة
 تعريؼ 20       نظرا لتعدد تعريفات التنمية المستدامة قاـ التقرير الصادر عف المعيد المكارد العالمية بحصر 

 .كاسعة التداكؿ كقد قسميا إلى أربع مجمكعات اقتصادية، بيئية اجتماعية، تكنكلكجية
تعني التنمية المستدامة لمدكؿ المتقدمة إجراء خفض في استيالؾ الطاقة كالمكارد، أما : اقتصاديا_ 

بالنسبة لمدكؿ المتخمفة فيي تعني دفع التنمية قدما مما يؤدم إلى تقميؿ التفاكت كالتبايف في أساليب الحياة 
 . كتحسيف البيئة المحمية كالحفاظ عمييا

تعني السعي مف أجؿ استقرار النمك السكاني كدفع مستكل الخدمات الصحية كالتعميمية : اجتماعيا_ 
 .خاصة في الريؼ

 . تعني حماية المكارد الطبيعية كاالستخداـ األمثؿ لألرض الزراعية كالمكارد المائية: بيئيا        _ 
 نقؿ المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدـ تكنكلكجيا منظفة لمبيئة تنتج :تكنولوجيا        _ 

 2.الحد األدنى مف التمكث
 3:      قد تـ تحديد ثالث سمات أساسية لمتنمية المستدامة

إف التنمية المستدامة تختمؼ عف التنمية في ككنيا أشد تدخال كأكثر تعقيدا كخاصة فيما يتعمؽ بما ىك _ 
 .  طبيعي كما ىك اجتماعي

 .التنمية المستدامة تكجو أساسا لتمبية احتياجات أكثر الطبقات فقرا أم تسعى لمحد مف الفقر_ 
  الخاصة بكؿ  مجتمعةالتنمية المستدامة تحرص عمى تطكير الجكانب الثقافية كالحفاظ عمى الحضار_ 

ف التنمية المستدامة ىي ليست كاحدة مف تمؾ األنماط التنمكية التي نعرفيا مثؿ إفي األخير يمكف القكؿ 
التنمية االقتصادية أك التنمية االجتماعية أك الثقافية، بؿ ىي تعبير عف تنمية تتصؼ باالستقرار كتممؾ عكامؿ 

 كمكاردىا كتنيض بالمكارد البشرية، كتأخذ بعيف االعتبار البعد الزمني كحؽ ةاالستمرار، فيي تنيض بالبيئ
 ..  األجياؿ في تمتع بيا

 : مف ىنا نستطيع استخالص أىـ خصائص التنمية المستدامة التي تتمثؿ فيما يمي
 . يعد مفيـك التنمية المستدامة مف أىـ المفاىيـ في القرف العشريف_ 
 .تعتبر ىذه التنمية ذات بعد زمني متكاصؿ_ 
 . إف التنمية المستدامة تعتبر أكثر شمكال خاصة فيما يتعمؽ بالبيئة كاإلنساف_ 
يمبي ىذا النكع مف التنمية احتياجات كؿ الطبقات كاألجياؿ أم أف مف حؽ كؿ جيؿ تكريث الجيؿ _ 

 .الذم يخمفو جممة مف األصكؿ الطبيعية، كما كرثو ىك مف األجياؿ السابقة
                                                 

 .17: ص. 2000. الدار الدكلية لالستثمارات الثقافية: مصر. ترمجة هباء شاىٌن. مبادئ التنمية  المستدامة. دكجالس موسشيت. 1
 .99: ص. 2002. الطبعة األكىل. مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفين: اإلسكندرية. اآلثار االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها.  زلمد صاحل الشيخ.2
 .22: ص. مرجع سابق. دكجالس موسشيت. 3
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 .تسعى التنمية المستدامة إلى تحقيؽ التكافؽ بيف النشاط االقتصادم كالبيئي كالثقافي _ 
إف جكىر التنمية المستدامة ىك الرؤية المستقبمية المبنية عمى التكاصؿ بيف الحاضر كالمستقبؿ، في رسـ 

السياسات التنمكية بمشاركة كافة فعاليات المجتمع، مف أجؿ تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية بشكؿ 
 .يضمف ليا الرفاىية دكف حدكث تناقض مع البيئة

 عالقة البيئة بالتنمية: الفـرع الثاني
       يثار جدؿ كبير حكؿ عالقة البيئة كالتنمية، حيث ىناؾ مف يرل أف ىناؾ تعارض بيف البيئة كمقتضيات 

 . التنمية كمف يرل أف ىناؾ تكافؽ بينيما
 :عالقـة متصارعة. أوال

 30) نقاش عرؼ بػ حدكد النمك، كقد استعرضت مجمكعة مف الباحثيف 1972ظير عمى السطح في أكائؿ        
 *.في بحث أجركه تحت رعاية نادم ركما. (شخصا مف عشرة دكؿ منيـ اقتصاديكف، أرباب أعماؿ، سياسيكف

النتائج البيئية العالمية المستقبمية التي تنطكم عمى كارثة، مف خالؿ بعض االفتراضات كالتقديرات االستقرائية 
 1.المبسطة الخاصة بمعدالت السكاف كالمكارد

       تؤمف ىذه النظرية أف مصير الجنس البشرم سيككف كارثي بفعؿ النمك السكاني كالصناعي كتدىكر البيئة 
كعجز البيئة عمى استيعاب ىذا التدىكر، كخمصت النظرية بناء عمى نظرة متشائمة لمغاية أف النمك االقتصادم 

، 2إذا استمر النظاـ العالمي في إستخداـ نفس النسب مف المكارد غير المتجددة كالغذاء. 2100سينيار قبؿ 
كيكضح الرسـ . ككضعت نمكذج يتككف مف عناصر ىي استنزاؼ المكارد الطبيعية، النمك الصناعي، التغذية

 .التالي نسؽ النمك كاالنييار

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
*
لن يبقى ثابتا . ؿ البشرية ب يتكوف من رلموعة من العلماء كرجاؿ األعماؿ ككبار مسؤكيل دكؿ عديدة، جيمعهم اعتقاد ثابت باف مستق1968تأسس نادم ركما يف ابريل  

 .لألبد كاف كل فرد بإمكانو ادلسامهة يف حتسٌن رلتمعاتنا
 .61: ص. مرجع سابق.  دكجالس موسشيت.1

2
. Michel Dion,  Dominique Wollf. Le Développement Durable Théories Et Applications Au Management. Paris : 

Dunod . 2008. P :12. 
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 منحنى يوضح نسق النمو واالنييار (:4)الشكل        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 .385: ص. مرجع سابؽ. محمد عبد البديع: المصدر

 
       يكضح الرسـ أف المكارد أدت في البداية إلى زيادة اإلنتاج الصناعي كارتفاع عدد السكاف كالغذاء، كفي 

 .ذات الكقت ارتفاع تدريجي لمتمكث
      لكف مع مركر الكقت كارتفاع معدالت استخداـ المكارد انيارت قاعدة ىذه األخيرة كازداد حجـ التمكث أكثر 

  1.مما أدل إلى ارتفاع معدؿ الكفيات كنقص الغذاء
      فالنظرية تكصمت إلى نتيجة تنبؤية مفادىا أنو إذا استمرت اتجاىات النمك الحالي دكف تغيير فيما يخص 

نتاج الطعاـ كتناقص المكارد، فإف النمك سيحدث ىبكطا مفاجأ في السكاف  سكاف العالـ كالتصنيع كالتمكث كا 
  2.كزيادة التدىكر البيئي

      إف فشؿ التنمية مرتبط باألخطاء العقائدية كاإلبيستمكلكجية كالتطبيقية لمنمك االقتصادم، أك بتعبير أصح 
ففكرة النمك المعتمدة حتى ذلؾ الحيف . لمعيكب األصمية المتجذرة في أساس فكرة النمك االقتصادم بحد ذاتو

 لمتنمية في المجاؿ االجتماعي ة لمتنمية باعتبار أف اآلثار االيجابيةأغفمت كأىممت الجكانب اإلنسانية كاالجتماعي
إذا تـ اعتبار األىداؼ المنتظرة مف التنمية كالمرغكبة اجتماعيا، مثؿ . تتحقؽ بتحقيؽ اكبر معدؿ نمك اقتصادم

الخ منتكجا مشتقا مف النمك، كليس باعتباره ...تحسيف مستكل التعميـ كالصحة كالدخؿ كتخفيض معدؿ الفقر 
مف ناحية . أىدافا رئيسة لو، ىنا المعضمة األساسية كمنو نستخمص عدـ التكافؽ بيف النمك كالعدالة االجتماعية

أخرل ثبت أف النمك باعتباره عممية متسارعة كمتكاصمة لإلنتاج، بعيد كؿ البعد عف مسالة تكزيع المداخيؿ إذ أف 
ىدفيا األساس ىك تعظيـ القيـ اإلجمالية لممداخيؿ، مف دكف إيالء أىمية إلى العدالة في تكزيع ىذه المداخيؿ، 

                                                 

.  بتصرؼ. 312-293: ص- ص. مرجع سابق. زلمد عبد البديع.  1
  

 .29: ص. 2000 نوفمرب 19-18. معهد البحوث كالدراسات اإلفريقية: القاىرة. ندكة قضايا التنمية كالبيئة يف إفريقيا. البعد اإلنساني في التنمية. عبد اهلل جنيب زلمد .2
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الفكرة القائمة أف أكثر يعني  إضافة إلى ذلؾ فاف فرضية التنمية باعتبارىا نمكا متكاصال كغير محدكد، بحسب
بالضركرة أحسف خاطئة كغير مستدامة، نظرا لمحدكدية المكارد الطبيعية كنضكبيا، ككذا األضرار البيئية التي 

كسياسات التنمية القائمة . تنتجيا، فكؿ إنتاج يعني تحطيما لممكارد الطبيعية كالبيئية التي ىي أصال غير دائمة
عمى النمك المكثؼ، أدت إلى تقيقر الكضعية االجتماعية كالبيئية لشعكب العالـ الثالث، كتـ استنزاؼ المكارد 

الطبيعية دكف إعارة أدنى اىتماـ إلمكانية أك عدـ إمكانية تجديدىا، حيث ال تكجد حدكد لتحطيـ الطبيعة في تمؾ 
 1. لمكاجية ذلؾ التحطيـةالبمداف التي تفتقر شعكبيا إلى القكة السياسية كاالقتصادم

 :عالقـة متكاممـة. ثانيا
       يمكف النظر إلى العالقة بيف البيئة كالتنمية عمى أنيا تكاممية، حيث إف تحقيؽ تنمية عالية، يكفؿ إيجاد 
مكارد إضافية، يمكف تخصيصيا لالستثمار في األغراض البيئية، كما تكجد دالة مكجبة بيف معدالت التنمية 
كمستكل المعيشة، حيث كمما زادت معدالت التنمية زاد تفضيؿ األفراد لمبيئة الطبيعية، كىذا يفسر ككف الدكؿ 

 .المتقدمة أكثر اىتماما بالبيئة، كيكضح لنا الشكؿ التالي شكؿ العالقة
 العالقة المتكاممة بين البيئة والتنمية (:5)الشكل

 
 
 
 
 
 
 

 . 100: ص. مرجع سابؽ.  محمد صالح الشيخ:المصدر
 

       يكضح لنا الشكؿ السابؽ العالقة اإليجابية بيف التنمية كالبيئة، ففي المرحمة األكلى يتزايد منحى الناتج 
كمنحى التمكث، كلكف بمستكل أقؿ مف ارتفاع خط الناتج نتيجة لتطبيؽ حكافز بيئية، كلكف في المرحمة الثانية 
نجد أف منحى التمكث ينخفض كثيرا كيبتعد عف خط الناتج المحمي كمنحى الناتج يستمر في االرتفاع نتيجة 

 . لزيادة اعتماد التكنكلكجيات النظيفة
 االىتماـ بحماية البيئة مف التمكث حيث حققت ة       ففي الياباف مثال نجد أف النمك االقتصادم صاحبو زياد

  60.2% ةنتائج متقدمة كانخفاض المكاد الكيميائية بنسب

                                                 
النمو االقتصادم كالتنمية ادلستدامة يف الدكؿ العربية سياسات التنمية كفرص . رلموعة من ادلؤلفٌن. اثر السياسات التنموية في فرص العمل حالة الجزائر. رانيا بلمداين. 1

 .45: ص. 2013. دراسات قطرية ادلركز العريب لألحباث كدراسة السياسات: قطر. العمل
. 99: ص. مرجع سابق. زلمد صاحل الشيخ . 2
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       إف ىذا االتجاه في تحديد العالقة بيف البيئة كالتنمية قد أىمؿ الكاقع الذم أثبت أف نمط التنمية 
 . االقتصادية يعد سببا مف أسباب حدكث المشاكؿ البيئية

       يبقى الشيء اإليجابي لياتو األراء المختمفة ىك لفت األنظار إلى المشاكؿ البيئية كظيكر البديؿ لمتنمية 
االقتصادية التقميدية، الذم يتمثؿ في التنمية االقتصادية المستدامة التي تعمؿ عمى خمؽ التكاصؿ بيف مطمب 

 . حماية البيئة كمطمب التنمية االقتصادية
  التنمية المستدامةيالمسار التاريخ: الفرع الثالث

 . مرحمة ظيكرىا كمفيـك كمرحمة ظيكرىا كمصطمح: مر تطكر التنمية المستدامة بمرحمتيف      
 :التنمية المستدامة قبل ظيورىا كمصطمح. أوال

      إف التنمية المستدامة في حقيقة األمر ليست ظاىرة جديدة كما يبدك لمبعض، صحيح أف المصطمح فتي إال 
أف ممارستيا تعكد إلى أالؼ السنيف تجسدت في بناء العديد مف الحضارات كما يكضح التاريخ حضارات انيارت 

 : بفعؿ سكء استخداميا لبيئتيا التي سنذكر ثالثة أمثمة منيا
 :الحضارة المصرية _1

       كانت الحضارة المصرية منذ زمف كيمكباترا تقكـ عمى أساس مستداـ، إذ أف الفيضاف السنكم لمنيؿ في 
فصؿ الربيع كاف يكفر المياه كتزكيد التربة بالمكارد المغذية، يعتمد عمى الفيضاف الطبيعي لنير النيؿ كفي القرف 

 1.العشريف كبعد إنشاء سد أسكاف اختؿ ىذا النظاـ الثابت، مما أدل إلى تدىكر خصكبة التربة
 :   الحضارة السومرية_ 2

       كانت الحضارة السكمرية القديمة في األلفية الرابعة قبؿ الميالد حضارة رائعة بالمقارنة بأم حضارة قامت 
مف قبؿ، ككاف نظاـ الرم فييا يعتمد عمى أفكار ىندسية معقدة، أقاـ زراعة عالية اإلنتاج، مكنت الفالحيف مف 

 . إنتاج فائض مف الغذاء الذم دعـ تككيف المدف األكلى
       لقد كانت حضارة مزدىرة كلكف كاف ىناؾ خطأ بيئي في تصميـ نظاـ الرم كىك الخطأ الذم أدل في 

النياية إلى انييار اقتصادىا الزراعي، كالخطأ البيئي تمثؿ في عدـ كجكد طريقة لصرؼ الماء الذم كاف يتسرب 
ككاف . إلى باطف األرض، مما أدل إلى ارتفاع مستكل طبقة المياه إلى سطح األرض كخفض إنتاجية األرض

أكؿ رد فعؿ لمسكمرييف النخفاض محصكؿ القمح ىك التحكؿ لزراعة الشعير كىك نبات أكثر تحمال لألمالح 
كلكف كمع مركر الكقت أدل انكماش الغذاء الذم ينتج عف ذلؾ إلى إتالؼ األساس االقتصادم ليذه الحضارة 

 2.العظيمة
     (تونس حاليا)حضارة قرطاج _ 3

       كانت قرطاج في أكج حضارتيا كقكتيا سكنيا أكثر مف مميكف شخص ككاف بيا كفرة في مكارد الطعاـ مف 
إنتاج الزراعة كالرم كاألراضي الخصبة المنخفضة كبمجرد قياـ ركما بغزك قرطاج كقرارىا أف تجعؿ منيا 

                                                 
 .  بتصرؼ. 13: ص. مرجع سابق. دكجالس موسشيت. 1
 .بتصرؼ. 15 :ص. 2003 .الطبعة األكىل.  اجلمعية ادلصرية: القاىرة.أمٌن اجلمل ترمجة . جديد لكوكب األرضدالبيئة اقتصااقتصاد . ليسرتر براكف. 2
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مستعمرة لتكريد الطعاـ لإلمبراطكرية الركمانية، بدأت دكرة مف دكرات تدىكر األرض كبدأت خصكبة األرض في 
التدني فعمدكا إلى مزيد مف الزراعة المكثفة لتعكيض انخفاض المحصكؿ، مما أدل في النياية إلى تدمير 

 1.األرض إلى األبد
 :    حضارة المـايا _4

 ميالدية، كقد 900 بعد الميالد حتى اندثرت حكالي 250مف عاـ  (جكاتيماال حاليا)       ازدىرت حضارة المايا 
أنشأت المايا زراعة معقدة كثيفة اإلنتاج كبالنسبة لياتو الحضارة كانت إزالة الغابات كتآكؿ التربة ىي سبب 

 . انييار الزراعة كاندثار ىذه الحضارة
      ىذه مجرد أمثمة ثالثة مف حضارات قديمة يتضح أنيا انيارت ألنيا في كقت معيف سمكت طريقا اقتصاديا 

 .فالتنمية المستدامة ىي اصطالح جديد لمفيـك قديـ. لـ يكف متكاصال بيئيا
 :ظيور مصطمح التنمية المستدامة .ثانيا

خفاؽ سياسات التنمية، كبعد         بعد اإلفالس الفكرم كالتطبيقي لنماذج التنمية الكمية المبنية عمى النمك، كا 
أف اتضح أف النمك ليس ىك الحؿ، بؿ اتضح كذلؾ انو ليس ىك المشكؿ، كجب إيجاد بديؿ يسمح بتحقيؽ 

الرفاىية االجتماعية، لكف مف دكف التضحية بالنمك، بديؿ يككف كالبكصمة التي تسمح بالمحافظة عمى خط سير 
 2.معيف، بحيث تمكف مف معرفة اتجاه الشماؿ ألداء الرحمة، لكف دكف الحاجة لمذىاب إلى الشماؿ

       لقد حظي مفيـك التنمية المستدامة باىتمامات دكلية، تترجمت في العديد مف المؤتمرات الدكلية التي 
 : نكقشت بيا بعناية قضية البيئة كالتنمية كسكؼ نقؼ عمى أىـ ىذه المحطات الدكلية

 :    أول مؤتمر لمبيئة_ 1
 في مدينة ستككيكلـ عاصمة 1972 يكنيك 5       عقد أكؿ مؤتمر لمبيئة لألمـ المتحدة الخاص بالبيئة في 

السكيد، كحضره كافة الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة حينذاؾ، كبحث المؤتمر أىمية تبني مفيـك كمبادئ 
 3.مشتركة تقكد مجيكدات العالـ في حماية كتحسيف البيئة

، التي ( تكصية109)       صدر عف المؤتمر أكؿ كثيقة دكلية تتضمف مبادئ العالقات بيف الدكؿ كالتكصيات 
تدعـ الحككمات كككاالت األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية إلى اتخاذ التدابير مف أجؿ حماية الحياة كمكاجية 

 4 :مشكالت البيئة، كالمسؤكليات التي تقع عمى عاتؽ الدكؿ إزاء مكاطنييا كالدكؿ األخرل كما يمي
 . منع أك تخفيؼ التمكث البيئي- 
 . كضع معايير كافية لحماية البيئة- 
 . التعيد بضماف مساىمة السياسات كالمشاريع الجديدة كاليامة في التنمية المستدامة- 

                                                 
.   بتصرؼ. 13: ص. مرجع سابق.  دكجالس موسشيت.1

.46 :ص. مرجع سابق. رانيا بلمداين.  2 
3.http://www.diplomatie.gouv.fr.Conférence des Nations Unies sur l’environnement .déclaration de Stockholm. 
Disponible en ligne. consulté le: 21/12/2016. p :1. 

 .117- 116: ص ص. 2002. مؤسسة شباب اجلامعية: اإلسكندرية. اإلنسان والبيئة في عالم متغير. عصاـ نور. 4
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 . االلتزاـ بمبدأ اإلنتاجية المستديمة كالمثمى في استغالؿ المكارد الطبيعية الحية كاألنظمة البيئية- 
 مؤتمر ستككيكلـ اعترفت دكؿ عديدة في دساتيرىا كقكانينيا بحؽ بيئة نظيفة كالتزاـ الدكؿ ر       عمى إث

 أنشأت الجمعية العامة لألمـ المتحدة برنامج األمـ المتحدة لمبيئة 1972كفي ديسمبر عاـ . بحماية ىذه البيئة
الذم يعمؿ عمى ربط المشكالت البيئية كالتنمكية كمتابعة البرامج البيئية كجعؿ األنظمة كالتدابير البيئية الكطنية 

كالدكلية في الدكؿ المتخمفة تحت المراجعة المستمرة، فضال عف تمكيؿ برامج البيئة كرسـ الخطط كالسياسات 
 1. لممحافظة عمى الثركات الحية1980التي يستمزميا ذلؾ، كمف جيكده أيضا انو كضع إستراتيجية عالمية عاـ 

 :لجنة بروتالند _2
 شاع مصطمح التنمية المستدامة كاكتسب أبعاد عالمية عمى يد المجنة العالمية لمبيئة 1987       في عاـ 

كالتنمية، كىي لجنة معنية بالبيئة كالتنمية كالتي يطمؽ عمييا عادة اسـ لجنة بركتالند نسبة إلى رئيسيا بركتالند 
إلى تنمية مستدامة مسؤكلة مف " مستقبمنا المشترؾ"رئيس كزراء النركيج، كقد دعا تقريرىا الذم كاف تحت عنكاف 

 2.الناحية البيئية
       حيث قاـ التقرير بمزج المخاكؼ البيئية كاالقتصادية معا، إذ ال يمكف حماية البيئة حماية فعالة دكف 

 .       التنمية كال يمكف استمرار ىذه األخيرة بدكف حماية البيئة
 :     قمة األرض بين الشمال والجنوب_ 3

في ريكدم جانيرك في البرازيؿ، ككاف " قمة األرض " عقد في األمـ المتحدة مؤتمر  1992 جكاف 14       في 
ىذا المؤتمر نقطة تحكؿ اكتسب فيو مصطمح التنمية المستدامة ثقال ككزنا، حيث يعتبر مؤتمر قمة األرض أكبر 

 رؤساء دكلة كحككمة، إضافة إلى عشرات الميتميف بالبيئة مف رجاؿ 131مؤتمر دكلي عمى اإلطالؽ حضره 
 منظمة تابعة لألمـ المتحدة، حيث تكمفت 25الخ، باإلضافة إلى مشاركة ...ديف كفنانيف كدعاة الحماية البيئية

 .       مميكف دكالر500قمة األرض أكثر مف 
      ىدؼ ىذه القمة كما قاؿ األميف العاـ لممؤتمر الكندم مكريس سنركنج، ىك كضع األساس لممشاركة 

العالمية بيف الدكؿ الصناعية كالدكؿ النامية مف منطمؽ االحتياجات كالمصالح المشتركة، لضماف مستقبؿ ىذا 
الكككب فنحف بحاجة إلى تحقيؽ تكازف قابؿ لالستمرار كمنسؽ بيف البيئة كالتنمية، كنحف عمى مشارؼ القرف 

 3:الحادم كالعشريف، صدر عف المؤتمر ثالث كثائؽ ميمة ىي
 "RIO" إعالن ريو: الوثيقة األولى/ 1_3

       ييدؼ ىذا األخير إلى إرساء عالقة عادلة بيف العالـ الصناعي كالعالـ النامي، حيث تدعك الكثيقة إلى 
مكاجية تدىكر البيئة كتؤكد مسؤكلية العالـ الصناعي في ىذا المجاؿ مع حؽ الدكؿ النامية في التنمية، كيضـ 
اإلعالف سبعة كعشريف مبدأ عف حقكؽ كالتزامات الدكؿ المكقعة فيما يتعمؽ بالبيئة كالتنمية المستديمة، فمثال 

                                                 
 .114-91: ص- ص. مرجع سابق. زلمد صاحل الشيخ. 1
 .4: ص. 1996ديسمرب . 4: دمطابع األىراـ التجارية العد: مصر. رللة التمويل كالتنمية. المبادئ العشرة للعقيدة البيئية. سنًن أندر. 2
 .63- 60: ص- ص. 2001. دار البحوث العلمية: مصر. إدارة البيئة من أجل جودة الحياة. ترمجة عال أمحد صالح. كلود فوسلر، بيرت جيمس. 3
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مف أجؿ تحقيؽ تنمية مستديمة البد أف تدمج حماية البيئة في عمميات التنمية كال يجب : ينص المبدأ رقـ أربعة
 1.أف تؤخذ منفردة

 بيان المبادئ أو إعالن حماية الغابات      : الوثيقة الثانية/ 2_3
       لالسترشاد بو في إدارة كافة أنكاع الغابات لمعمؿ عمى المحافظة عمييا كتنميتيا باعتبارىا مسألة جكىرية 

 . بالنسبة لمتنمية االقتصادية كالحفاظ عمى كافة أشكاؿ الحياة
 (Agenda 21) 21جدول أعمال القرن : الوثيقة الثالثة/ 3_3

، حيث يعتبر بمثابة خطة عمؿ مستقبمية مف أجؿ 21       إف أىـ ما نتج عف قمة األرض جدكؿ أعماؿ 
تحقيؽ التنمية كمعالجة القضايا البيئية كاإلنمائية بطريقة متكاممة عمى المستكيات العالمية كالقطرية كالمحمية 

كتنقسـ األجندة إلى أربعيف فصال، كؿ فصؿ يشتمؿ عمى تكصيات لمعالجة مكضكع مف مكضكعات البيئة عمى 
. مستكل العالـ، مثؿ الحفاظ عمى المكارد، اإلدارة الجيدة لمتخمص مف النفايات الخطرة، تشجيع التنمية المستدامة
كما تـ أثناء ىذا المؤتمر تكقيع معظـ الحككمات عمى اتفاقيف دكلييف ميميف ىما اتفاقية األمـ المتحدة بشأف 

 .تغيير المناخ كاتفاقية التنكع البيكلكجي
 عضك، تقكـ بالمتابعة 52       كمػػا تـ أيضا إنشاء لجنة التنمية المستدامة كىي ىيئة حككمية دكلية تتألؼ مف 

عف طريؽ رصد كتقديـ التقارير عف تنفيذ االتفاقيات عمى المستكيات المحمية كالقطرية كالدكلية، كما تعمؿ 
كمركز تنسيؽ داخؿ منظكمة األمـ المتحدة مف أجؿ تحقيؽ الترابط كالتنسيؽ بيف البرامج التي تقـك بتقديميا 

 ذات األكلكية مثؿ مصادر التمكيؿ، تحكيؿ ع كقد ركزت المجنة عمى بعض المكاضي2.ككاالت األمـ المختمفة
 3. المالئمة لمبيئة، األطراؼ الفاعمة في البيئػة كالتنميةتالتكنكلكجيا

 2002  حدد عاـ 21 دكلة لكضع برنامج دعـ تطبيؽ أجندة 165 اجتمع ممثمك أكثر مف 1997       في عاـ 

 . كتاريخ لالنتياء مف إعداد كتفصيؿ استراتيجيات قكمية لمتنمية المستدامة في الدكؿ المشاركة
 :2002مؤتمر جوىانسبورج  _4

 عقد مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة جكىانسبكرج في جنكب إفريقيا لمتابعة التطكرات 2002       في عاـ 
  4. كاقتراح مزيج مف اإلجراءات21التي تمت في تنفيذ برنامج أجندة 

       كاف اليدؼ الرئيسي مف كراء القمة ىك تجديد اإللتزاـ السياسي مف خالؿ الخركج بخطة تنفيذ مف شأنيا 
المساعدة عمى تحقيؽ التنمية المستدامة، كيتـ التفاكض بشأنيا كاالتفاؽ عمى محتكاىا بحيث تتضمف بالتفصيؿ 

األكلكيات كاألعماؿ التي ستتكلى البمداف القياـ بيا عقب جكىانسبركج، ككذلؾ الخركج بإعالف سياسي يتفؽ عميو 

                                                 
1
. http://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odt. Déclaration De Rio Sur L'environnement Et Le Développement. La 

conférence Des Nations Unies Sur L'environnement Et Le Développement, Réunie A Rio De Janeiro Du 3 Au 14 Juin 

1992, Disponible en ligne ; .pdf.  consulté le 21/12/2016. P :1 
 .58: ص. 2002. الطبعة األكىل. دار الكتاب احلديث: القاىرة. تلوث البيئة أىم قضايا العصر المشكل والحل.  إبراىيم عيسى سليماف.2
           .44: ص. 2005. اجلزائر. جامعة باتنة. 9:  العدد.رللة العلـو االجتماعية كاإلنسانية .من التنمية الشاملة إلى التنمية المستدامة  .بشاينية سعد .3
.   212-211: ص ص. مرجع سابق .مصطفى إبراىيم إمياف زلمد زكي عبد القادر زلمد، عبد القادر عطية السيدة،. 4
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القادة مف شأنو إعطاء القكة السياسية الدافعة لمبمداف، كيؤكدكف مف خاللو مجددا عمى التزاميـ بالعمؿ عمى 
 1.تحقيؽ التنمية المستدامة

      حيث التزمت جميع األطراؼ المشاركة في المؤتمر باتخاذ التدابير الالزمة، كالقياـ بأنشطة محددة عمى 
كافة المستكيات كتعزيز التعاكف الدكلي مف أجؿ تحقيؽ محاربة الفقر كتغير أنماط االستيالؾ كاإلنتاج غير 

 .المستداـ، كحماية قاعدة المكارد الطبيعية ىي متطمبات التنمية المستداـ
 2: قد تـ اإلعالف عف مجمكعة مف النقاط يمتـز بيا المؤتمر

 .التأكيد عمى االلتزاـ بالتنمية المستدامة      _ 
 .االلتزاـ بإقامة مجتمع منصؼ يدرؾ ضركرة كفالة الكرامة اإلنسانية لممجتمع      _ 

العمؿ عمى القضاء عمى مظاىر الذؿ كاليكاف التي يسببيا الفقر كتدىكر البيئة كأنماط  _ 
 .التنمية غير المستدامة

تعزيز كتقكية أركاف التنمية المستدامة المترابطة كىي التنمية االقتصادية كالتنمية       _ 
 . كحماية البيئة عمى الصعيد المحمي كالكطني كاإلقميمي كالعالميةاالجتماعي

       بيذه التطكرات يككف المجتمع الدكلي قد تبنى فكرة التنمية المستدامة، مف حيث المبدأ كعميو العمؿ مف 
 .أجؿ تحقيؽ أىدافيا كمبادئيا

 : برتوكول كيوتو_ 5
       نظرا ألىمية قضية التغيرات المناخية قامت دكؿ العالـ بالتكقيع عمى االتفاقية اإلطارية لألمـ المتحدة 

، كما تـ عقد مؤتمرات ألطراؼ تمؾ االتفاقية بشكؿ سنكم، تيدؼ االتفاقية إلى 1992لمتغيرات المناخية في عاـ 
تثبيت مستكيات انبعاث غازات االحتباس الحرارم المسببة لمتغيرات المناخية عند مستكل يمنع التأثيرات الخطيرة 

 3 .لتغير المناخ عمى الكرة األرضية كالجنس البشرم
       كقد نتج عف االتفاقية صياغة بركتكككؿ كيكتك الذم يعتبر مف أىـ الكسائؿ القانكنية عمى المستكل 

.الدكلي لمكاجية التغيرات المناخية، إذ تضمف التزامات الدكؿ الصناعية بخفض إنبعاثاتيا
4
 

كأصبح سارم المفعكؿ ، 1997ر في ديسمب  كيكتك باليابافبػاعتمد البرتكككؿ في المؤتمر الثالث لألطراؼ        
 5. لتصديؽ ركسيا عميو2005 فيفرم 16في 

       يعتبر مؤتمر كيكتك منعطفا تاريخيا في تحكؿ الشركات كالدكؿ الصناعية نحك سياسات صديقة لمبيئة 
بحث في شأف تخفيض ظاىرة االحتباس الحرارم، حيث تعيدت الدكؿ الصناعية بتخفيض نسبة انبعاث غاز 
ثاني أكسيد الكربكف المضر بالصحة كبالبيئة، كيقتضى البركتكككؿ بأف تقـك الدكؿ الصناعية بتخفيض ىذه 

                                                 
1. http://css.escwa.org.lb .13/04/2017: تاريخ االطالع. خطوة نحو تعزيز اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة .ككالة شؤكف التنمية ادلستدامة .
2 .http://css.escwa.org19/07/2017: تاريخ االطالع. 3: ص. جوىانسربغ. 2002سبتمرب . مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة:  تقرير.  
 .13-12 :ص ص. 2014 .اإلدارية ادلنظمة العربية للتنمية : مصر.دور االقتصاد األخضر في التنمية المستدامة في الوطن العربي. شريف زلمد علي امحد .3
. 64-63: العدد. حبوث اقتصادية عربية . تقييم السياسات البيئية العالميةإلىمدخل  :2012 لعام 20+ ريوإلى 1972من مؤتمر استكهولم . شكراين احلسٌن .4

 .157 : ص.2013 لبناف
5.M'Hamed Rebah. Les Risques écologiques en Algérie. Alger: les éditions APIC. 2005. p: 212. 

http://css.escwa.org.lb/
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 مقارنة بما كانت عميو في العاـ الذم كقعت فيو االتفاقية، لقد بدأ العمؿ ببرتكككؿ 2012عاـ % 5.2النسبة بكاقع 
 دكلة، لكف الكاليات المتحدة اختارت عدـ التكقيع عمى ىذا االتفاؽ مع أنيا 128، كالتزمت بو 1995كيكتك في 

 كاقترحت مف اجؿ التقميؿ مف اإلنبعاثات إصدار حقكؽ 1.تتحمؿ أكثر مف غيرىا مسؤكلية االحتباس الحرارم
دكلية يمكف تبادليا بيف الدكؿ، حيث تستطيع الدكلة الحائزة عمى ىذا الحؽ بيعو إذا ما طكرت تكنكلكجيا تمكنيا 

 2.تقميؿ االنبعاثات إلى دكلة أخرل تحتاج الحصكؿ عمى مثؿ ىذه الحقكؽ
      تطمب استمرارية ارتفاع اإلنبعاثات كانتياء سرياف بركتكككؿ كيكتك خمؽ نظاـ لممعاينة لعدـ التزاـ الممتزميف 
ببنكد البركتكككؿ كمزيد مف التطكر في المستقبؿ بما يحقؽ مصمحة الجميع، كذلؾ ما أدل بالدكؿ األطراؼ إلى 

 2011:3 كمؤتمر دكريف في 2010، مؤتمر كانككف 2009عقد مؤتمر ككبنياغف 
 :2009مؤتمر كوبنياجن / 1_5 

 دكلة طرؼ في اتفاقية تغير المناخ، لمكصكؿ إلى إبراـ اتفاقية أك 170       في ىذا السياؽ اجتمعت حكالي 
 كيكتك، كىدؼ االتفاؽ إلى العمؿ عمى استقرار تركيز غازات االحتباس الحرارم ؿبركتكككؿ عكضا عف برتككك

 ت فقرة تتضمف تكجييا12في الجك إلى مستكل يمنع كؿ إخالؿ خطير باألنظمة المناخية، كيتككف االتفاؽ مف 
 :عامة أىميا
التعاكف الدكلي مف اجؿ العمؿ عمى تخفيض غازات االحتباس الحرارم في الجك، مع مراعاة ظركؼ       _ 

 .الدكؿ النامية
 .2020 مف االنبعاث إلى غاية عاـ ص بالتقميةتقديـ الدكؿ المتقدمة ألىدافيا المتعمؽ      _ 
 .تقديـ الدكؿ المتقدمة مساعدات بإنشاء ميكانيـز يسمح بجمع كتكفير مكارد مالية      _ 

 :2010مؤتمر كانكون /2_5
 بكانككف بالمكسيؾ بعد سنة مف 28/11/2010        انعقد المؤتمر السادس عشر ألطراؼ اتفاقية المناخ في 

انعقد مؤتمر ككبنياغف بألمانيا، إذ تكصؿ األطراؼ بعد أسبكعيف مف المفاكضات لعدة قرارات حكؿ مكافحة تغير 
 : أىـ ىذه القرارات2012المناخ بعد 
 .إنشاء صندكؽ اخضر لدعـ المشاريع كالسياسات البيئية لمدكؿ النامية       _ 
 .إقامة مركز تكنكلكجي لممناخ مف اجؿ تطكير المعرفة الخضراء الجديدة في الدكؿ النامية       _ 
 .إنشاء آلية لمكافحة التصحر       _ 

 :2011مؤتمر دوربن/ 3_5 
 بػ دكبرف بجنكب إفريقيا 28/11/2010        انتيى المؤتمر السابع عشر ألطراؼ اتفاقية تغير المناخ المنعقد في

 : اتفاؽ يمكف تمخيص محاكره في ثالث نقاط ىيلإؿ

                                                 

.332-331: ص ص. مرجع سابق. عوين اللبدمر  نزا. 1 
2
 . Beat Burgenmeier. Economie de Développement Durable. 2 édition. Paris: de Boeck. 2005.p : 76.   

لود م جامعة ـ.كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية.  غًن منشورةدكتوراهأطركحة .  القانون الدوليأحكامحماية البيئة في إطار التنمية المستدام على ضوء . زيد ادلاؿ صافية. 3
 .126  –123 : ص-ص. 2013 .اجلزائر. معمرم تيزم كزك
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 (رفضت كندا تمديده كانسحبت منو)تمديد برتكككؿ كيكتك بالنسبة لمدكؿ التي ترغب في االنضماـ إليو     _ 
مكافقة الدكؿ األكثر تمكيثا كالصيف، البرازيؿ، اليند كالكاليات المتحدة عمى الدخكؿ في مفاكضات لمكصكؿ     _ 

 .2020 ليدخؿ حيز التنفيذ 2015إلى اتفاؽ ممـز يضـ كؿ الدكؿ في 
 .ظيكر إرادة الدكؿ في تمكيؿ الصندكؽ األخضر لمساعدة الدكؿ النامية لمتكيؼ مع التزاماتيا    _ 

 أبعاد التنمية المستدامة: الفرع الرابع
 كاجتماعية كبيئية ة       يحتاج تحقيؽ ىدؼ التنمية المستدامة إلى تحقيؽ أربعة أبعاد عمى األقؿ ىي اقتصادم

 .  كأخالقية، حيث ىناؾ ارتباط كثيؽ بيف ىذه األبعاد األربعة
 أبعاد التنمية المستدامة (:6)الشكل

 
 .مف إعداد الطالبة بإضافة البعد األخالقي:  المصدر     

 
 : األبعاد االقتصادية لمتنمية المستدامة. أوال

 :       تتمثؿ األبعاد االقتصادية فيما يمي
 : تمبية الحاجات األساسية_  1

       تنطمؽ التنمية المستدامة مف التزاـ أساسي كىك تمبية الحاجات األساسية ألعداد السكاف المتزايدة في 
البمداف النامية كالفقراء في شتى أنحاء العالـ، فالنيكض بمستكل المعيشة كمكافحة الفقر ىك نقطة البدء في ىذه 

 خاصة أف الفقر تزايد في بقاع عديدة مف العالـ السيما في أمريكا 1.النظرية كىك الشرط األساسي لتحقيقيا
فريقيا كفي أقاليـ أخرل كاعتراؼ المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية عاـ   أف الفقر ىك السبب 1987الالتينية كا 

 في المقابؿ فإف التنمية المستدامة ال تقتضي المساكاة الكاممة، بيف البشر 2.األساسي لممشكالت البيئية العالمية
نما عالـ تشبع فيو الحاجات األساسية لكؿ فرد يعيش فيو كال يكجد فيو مظاىر صارخة النعدا  3. التكافؤـكا 

                                                 

.  317: ص. مرجع سابق. زلمد عبد البديع.  1
  

.  166: ص. مطابع جامعة الدكؿ العربية: القاىرة. البيئة والتشغيل والتنمية. التدىور البيئي يف ادلناطق الريفية. رؿبيفيب .  2
  

. 69: ص. مرجع سابق. كلود فوسلر، بيرت جيمس.  3
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 :تغيير أسموب اإلنتاج_ 2
       إف اإلنتاج المتكافؽ مع النظاـ البيئي سيختمؼ اختالفا عميقا مع اإلنتاج الحالي، إذ ينبغي إدخاؿ 

إصالحات أساسية ذات أكلكية عمى نظاـ اإلنتاج تتمثؿ في إجراء تخفيض متكاصؿ في مستكل مدخالت النظاـ 
الطبيعي مثؿ المحركقات، كيعد تغيير المدخالت أك اإلحالؿ االقتصادم ليا أحد اإلصالحات األساسية 

المطمكبة إلدراج حماية النظاـ الطبيعي ضمف االقتصاد الكمي بشكؿ أفضؿ مثؿ التحكؿ مف استخداـ الكقكد 
 1.الخ...إلى استخداـ مكرد يعاد تشغيمو األحفكرم إلى استخداـ الطاقة المتجددة كالتحكؿ عف استخداـ مكرد بكر

       باإلضافة إلى ذلؾ تقميص المخرجات مف نفايات كممكثات كتصميـ منتجات ذات كفاءة بيئية، ىذه 
األخيرة تعني تكفير سمع كخدمات ذات أسعار تنافسية تشبع االحتياجات اإلنسانية كتحقؽ جكدة الحياة في الكقت 
الذم تقمؿ فيو كباطراد مف التأثيرات اإليككلكجية ككثافة استغالؿ المكارد لمكصكؿ بيا إلى مستكل يتناسب عمى 

 2.األقؿ مع طاقة حمؿ األرض التقديرية
       كما تعمؿ التنمية المستدامة أيضا عمى تغيير نمط استيالؾ األفراد بالشكؿ الذم يكفؿ تحسيف البيئة 

فالمستيمؾ أصبح لو الحؽ في المطالبة بسمع اقتصادية أخرل، كاليكاء النظيؼ، فالمتغيرات المستقبمية المحتممة 
 3.في حاجة المستيمؾ في األمد البعيد ىك الحاجة إلى سمع كخدمات أقؿ، بحيث تظؿ صالحة لفترة أطكؿ

 : الحد من التفاوت في المداخيل_ 3
       التنمية المستدامة تعنى بالحد مف التفاكت المتنامي في الدخؿ، كفرص الرعاية الصحية في البمداف 

تاحة حيازة األراضي الكاسعة كغير المنتجة لمفقراء الذيف ال يممككف أرضا في  الصناعية مثؿ الكاليات المتحدة، كا 
كسابيا الشرعية  مناطؽ مثؿ أمريكا الجنكبية، ككذا تقديـ القركض إلى القطاعات االقتصادية غير الرسمية كا 

كتجب اإلشارة إلى أف تحسيف فرص . كتحسيف فرص التعميـ كالرعاية الصحية بالنسبة لممرأة في كؿ مكاف
الحصكؿ عمى األراضي كالتعميـ كغير ذلؾ مف الخدمات االجتماعية لعبت دكرا حاسما في تحفيز التنمية 

 4.السريعة كالنمك في اقتصاديات الدكؿ األسيكية مثؿ ماليزيا كككريا الجنكبية كتايكاف
 :تغيير مضمون النمو االقتصادي _4

       إف إعادة ىيكمة االقتصاد، بحيث يصبح النمك االقتصادم متكاصؿ بيئيا يمثؿ أعظـ فرصة لالستثمار في 
التاريخ كتشير المجنة العالمية إلى أف التنمية المستدامة تتطمب تغيير مضمكف النمك ليككف أقؿ اعتمادا عمى 

 5.المكارد كحكافز الطاقة، كلكف أكثر عدال في أثاره
 

                                                 
.    26 :ص. مرجع سابق. موسشيت دكجالس. 1
.   81: ص. مرجع سابق .بيرت جيمس.  كلود فوسلر.2
.        37 :ص. مرجع سابق. دكجالس موسشيت. 3

.155: ص. مرجع سابق. نزار عوين اللبدم.  4 
.    29 :ص. مرجع سابق. دكجالس موسشيت. 5
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       فالكاليات المتحدة األمريكية مثال استخدمت مقياسا لمنمك يراعي االعتبارات البيئية، كىك دليؿ لمرفاىية 
االقتصادية المتكاصمة كىذا المقياس ال يأخذ في االعتبارات متكسط االستيالؾ فحسب بؿ يأخذ في االعتبار 

 1.التدىكر البيئي
 : تقميص اإلنفاق العسكري_ 5

      إف التنمية المستدامة يجب أف تعني في جميع البمداف بتحكيؿ األمكاؿ مف اإلنفاؽ عمى األغراض العسكرية 
كأمف الدكلة إلى اإلنفاؽ عمى احتياجات التنمية، كمف شأف إعادة تخصيص كلك جزء صغير مف المكارد المكرسة 

 2.اآلف لألغراض العسكرية اإلسراع في التنمية بشكؿ ممحكظ 
  :األبعـاد البيئيـة لمتنمية المستدامة. ثانيا

       إف الطبيعة تفرض حدكدا يجب احتراميا، كالتنمية المستدامة تعمؿ عمى التسيير كالتكظيؼ الحسف 
 :لمرأسماؿ الطبيعي كاستمراره، كتتمثؿ األبعاد البيئية فيما يمي

 : حماية الموارد الطبيعية_ 1
      إف المكارد الطبيعية تتبدد عندما نعيش عمى رأس ماؿ كككب األرض كليس عمى أرباح أسيمو، فيذا 
االستخداـ الجائر لممكارد يحـر األجياؿ المقبمة مف فرط استخداميا، بالضبط مثمما تتسبب التدفقات النقدية 
 3.الخارجية المتراكمة عبر عدة أعكاـ، كاقتراب الشركة مف اإلفالس في حرماف حممة األسيـ مف جني الثمار

     فالتنمية المستدامة تعمؿ عمى تحسيف نكعية حياة اإلنساف لكف ليس عمى حساب البيئة، كذلؾ مف خالؿ 
الحفاظ عمى المكارد، كعدـ استنزافيا عف طريؽ االستخداـ العقالني ليذه المكارد بحيث ال يتجاكز معدالت 

تجددىا الطبيعية، باإلضافة إلى البحث عف البدائؿ ليذه المكارد حتى تبقى لفترة زمنية طكيمة، كال تخمؼ نفايات 
 4.بكميات تعجز البيئة عف امتصاصيا

 : صيانة المياه_ 2
 مميكف فرد إضافي 80      نحف نعيش في عالـ يكاجو تحديا مائيا كىذا التحدم يزداد كؿ عاـ نتيجة لمطالبة 

مف الناس بحصتيـ في مكارد المياه في كككب األرض، كحتى اآلف يفتقد العديد مف الناس في الدكؿ النامية ما 
عداد طعاـ  5.يكفي مف المياه إلشباع الحاجات األساسية مف شرب كاستحماـ كا 

      فالتنمية المستدامة تعني صيانة المياه بكضع حد لالستخدامات المبددة كتحسيف كفاءة شبكات المياه كىي 
 6.تعني أيضا تحسيف نكعية المياه

 
 

                                                 
 . 110 :ص. مرجع سابق .زلمد صاحل الشيخ .1

.155: ص. مرجع سابق .عوين اللبدم نزار.  2 
.    بتصرؼ.65 :ص. مرجع سابق. كلود فوسلر، بيرت جيمس. 3
.  139:  ص.2010جواف . اجلزائر. جامعة باجي سلتار عنابة. 22 العدد .رللة التواصل .مية المستدامة وتحدياتها في الجزائرتنال. مراد ناصر. 4
. 41: ص.مرجع سابق .ليسرتر براكف .5

.159: ص. مرجع سابق. نزار عوين اللبدم.  6 



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

38 

 

 :  حماية المناخ من االحتباس الحراري_ 3
       التنمية المستدامة تعني كذلؾ عدـ المخاطرة بإجراء تغيرات كبيرة في البيئة العالمية، بزيادة مستكل سطح 

الخ، تككف مف شأنيا إحداث تغيير في الفرص المتاحة لألجياؿ كيعني ...البحر، أك تغيير أنماط سقكط األمطار
 كالبيكلكجية أك تدمير طبقة األكزكف ةذلؾ الحيمكلة دكف زعزعة استقرار المناخ أك النظـ الجغرافية كالفيزيائي

 .الحامية لألرض مف جراء أفعاؿ اإلنساف
 : تقميص مالجئ األنواع البيولوجية_ 4

       تكاصؿ مساحة األراضي القابمة لمزراعة، كىي األراضي التي لـ تدخؿ بعد في االستخداـ البشرم، 
انخفاضيا مما يقمص مف المالجئ المتاحة لألنكاع الحيكانية كالنباتية، كما أف انقراض األنكاع الحيكانية كالنباتية 

أخذ في التسارع، كالتنمية المستدامة في ىذا المجاؿ تعني بصيانة ثراء األرض كالتنكع البيكلكجي لألجياؿ 
 1.المقبمة، كذلؾ بإبطاء عمميات االنقراض كتدمير المالجئ كالنظـ اإليككلكجية بدرجة كبيرة

 :كتحقيؽ ىذه األبعاد يتطمب استخداـ مجمكعة مف األبعػاد التكنكلكجية كالمتمثمة في
 :استعمال تكنولوجيات أنظف_ 1

 ت       ستكجب التنمية المستدامة تغيير اتجاه التكنكلكجية لتكلي العكامؿ البيئية اىتماما أكبر، كسير عمميا
 في اتجاه االىتماـ بالبيئة في جميع البمداف، األمر الذم يتكجب معو عمى المشركعات العاممة ةتطكير التقني

 2.تطكير التكنكلكجيا التي تستخدميا لمراعاة االعتبارات البيئية
       تركز تكنكلكجيا صيانة البيئة عمى منع التمكث كعمى استخداـ أنكاع التكنكلكجيا النظيفة كيعمؿ منع التمكث 

عمى تقميؿ التدفقات غير المرغكبة كاإلنبعاثات كالنفايات الناجمة عف المنتجات مما ينفي الحاجة إلى عمميات 
 . المعالجة

 :  (الصديق لمبيئة)اإلنتاج األنظف_ 2
 كىك مصطمح يقر بكجكب اإلنتاج كلكف بشكؿ مختمؼ، يعتمد 1989       بدأ برنامج اإلنتاج األنظؼ عاـ 

 .   بالدرجة األكلى عمى تحسيف التكنكلكجيا مف أجؿ خفض التكاليؼ البيئية المرتفعة
ىك التطبيؽ المتكاصؿ " لإلنتاج األنظؼ"       كضع برنامج األمـ المتحدة لمبيئة تعريفا عمميا مف منظكر شامؿ 

. إلستراتيجية بيئية كقائية متكاممة عمى العمميات كالمنتجات، مف أجؿ تقميؿ المخاطر المتصمة باإلنساف كالبيئة
 3.كيشمؿ اإلنتاج األنظؼ عمى استبعاد المكاد الخاـ السامة كتقميؿ كافة اإلنبعاثات كالنفايات الناتجة كما ككيفا

شاشة التمفزيكف األخضر في أكربا حيث يتميز بأنو أقؿ استيالكا  مثال Sony       فقد أنتجت شركة سكني 
 4.لمطاقة كأخؼ كزنا كيسبب مخاطر صحية كبيئية أقؿ، كذلؾ فإف جكدة الصكرة أفضؿ

 
                                                 

. بتصرؼ.160- 159: ص ص. مرجع سابق. نزار عوين اللبدم.  1 
. بتصرؼ. 322: ص. مرجع سابق. زلمد عبد البديع. 2
 .  بتصرؼ. 74: ص. مرجع سابق. كلود فوسلر، بيرت جيمس. 3
 .97: ص. ادلرجع نفسو. 4



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

39 

 

 :تكنولوجيا الطاقة_ 3
       يظؿ استخداـ الكقكد األحفكرم كألمد مستقبمي المصدر األكؿ لمطاقة في أغمب مجاالت التنمية، كيعتبر 

كقد ذكر في مؤتمر . البتركؿ كالغاز شرياف الحياة لمكثير مف القطاعات كاألنشطة الصناعية كالتجارية كالمنزلية
أنو كفقا لمعدالت االستيالؾ الحالية لمكقكد األحفكرم . (2000يناير ) عف الطاقة كالبيئة كالنقؿ النظيؼ ةاأللفي

كباإلعتماد عمى فرصة محدكدة الرصيد كعدـ تجدد مكارده فإف الرصيد المعركؼ مف الطاقة األحفكرية، سيتـ 
 سنة بالنسبة لمغاز الطبيعي كفي حدكد قرنيف 70استنفاذىا في حدكد األربعيف سنة بالنسبة لمبتركؿ، كفي حدكد 

 1.لمكقكد الحجرم
       نظرا ألف التكنكلكجيا ىي مفتاح التنمية المستدامة البد مف تخصيص المزيد مف المكارد ألغراض البحث 

يجاد تكنكلكجيا خاصة بإنتاج كاستخداـ مصادر طاقة 2.كالتطكير الخاصة بأنكاع التكنكلكجيا التي تصكف البيئة  كا 
 . تعمؿ عمى خفض التمكث كتقميؿ الضغط عمى الكقكد األحفكرم (بديمة)أخرل 

       فتكنكلكجيا الطاقة ىي أىـ مجاؿ التكنكلكجيا يجب تنفيذه عمى أسس دائمة، إذ أف الطاقة كاستخداميا ىما 
المسؤكالف عف أكبر نسبة مف التمكث كليذا السبب يستحيؿ تنفيذ التنمية المستدامة بدكف كجكد تكنكلكجيا جديدة 

 كلكف يبقى العائؽ أماـ استعماؿ التكنكلكجيا الجديدة لمطاقة ىك ارتفاع التكاليؼ خاصة بالنسبة لمدكؿ 3لمطاقة،
 . النامية
 :األبعـاد االجتماعية لتنمية المستدامة. ثالثا

       إف التنمية المستدامة في شقيا االجتماعي ترل أف اإلنساف ىك جكىر عممية التنمية كىدفيا النيائي فيي 
كتتمثؿ . الخ.... الصحية كتطكير التعميـ ةتيتـ بالعدالة االجتماعية كالترابط االجتماعي كمكافحة الفقر كالرعام

 :        األبعاد االجتماعية فيما يمي
 :ضبط حجم السكان_ 1

       يحدث التمكث البيئي بسبب االختالؿ أك عدـ التكازف بيف عدد السكاف كبيف العناصر الطبيعية مف مرافؽ 
كمباف كمساكف كخدمات، كاإلنساف بأنشطتو المختمفة كتفاعمو مع كؿ العناصر المحيطة بو يؤثر فييا كيتأثر 
بيا، كما ينتج عف ىذا التفاعؿ مف تمكث المجاؿ الجكم كالمياه كالغذاء نتيجة ألنشطة اإلنساف كما تخمفو مف 

نفايات بشرية كصناعية مما يزيد مف حجـ التمكث البيئي، كتؤدم زيادة الكثافة السكانية زيادة كبيرة إلى تأثيرات 
ضارة منيا االتجاه نحك استيالؾ مساحات شاسعة مف األراضي الزراعية لمكاجية التكسع السكاني المصاحب 

 4.لتمؾ الظاىرة، كذلؾ تزايد النشاط اإلنساني في ذات الحيز، مما يؤدم إلى تأثير سمبي عمى البيئة
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 :توزيع السكان_ 2
       إف التحضر أمر مرغكب فيو كىك جانب ىاـ مف عممية التنمية، كلكف تبعاتو شديدة عمى النظاـ البيئي 
لما يتطمبو مف خدمات كمرافؽ كرعاية صحية، كما يصحبو مف تكطيف صناعي تتزايد معو مخمفات اإلنتاج 

 1.كمخمفات االستيالؾ
       مف ىنا فإف التنمية المستدامة تعني بالنيكض بالتنمية القركية النشطة لممساعدة عمى إبطاء حركة اليجرة 

 2.إلى المدف كتعنى باتخاذ التدابير الخاصة التي تؤدم إلى الحد األدنى مف األثار البيئية لمتحضر
 :االستخدام الكامل لمموارد البشرية_ 3

       يتـ ذلؾ بتحسيف التعميـ كالخدمات الصحية كمحاربة الجكع، كمف الميـ بصكرة خاصة أف تصؿ الخدمات 
األساسية إلى الذيف يعيشكف في فقر مطمؽ أك في المناطؽ النائية، كمف ىنا فاف التنمية المستدامة تعني إعادة 

تكجيو المكارد أك إعادة تخصيصيا لضماف الكفاء أكال باالحتياجات البشرية األساسية مثؿ القراءة كالكتابة كتكفير 
الرعاية الصحية األكلية كالمياه النظيفة، كثانييا تعني فيما كراء االحتياجات األساسية تحسيف الرفاه االجتماعي 
كحماية التنكع الثقافي، كاالستثمار في رأس الماؿ البشرم بتدريب المربيف كالعامميف في الرعاية الصحية كالفنيف 

 3.كالعمماء كغيرىـ مف المختصيف الذيف تدعك إلييـ الحاجة الستمرار التنمية

 :البعد األخالقي لمتنمية المستدامة. رابعا
       إف الدارس لألخالؽ يجد ليا معاني متنكعة منيا أنيا كؿ سمكؾ خير يقكـ بو اإلنساف بإرادة خيرة كلغاية 
خيرة، كمنيا أنيا المبادئ كالقكاعد المنظمة لمسمكؾ اإلنساني التي يحددىا الكحي لتنظيـ حياة اإلنساف كتحديد 

 4.عالقتو بغيره نحك تحقيؽ الغاية مف كجكده في ىذا العالـ عمى أكمؿ كجو
       ذلؾ ألف السمكؾ األخالقي يعد الركيزة األساسية التي يقكـ عمييا أم نشاط إنساني، فيي القكة التي تنظـ 

كمف ىنا فاف افتقار اإلنساف لمسمكؾ األخالقي الطيب ينعكس . الحياة االجتماعية بكؿ جكانبيا التعبدية كالتعاممية
بصكرة سمبية عمى تعامالتو، كربما يككف سببا في إحداث نكع مف أنكاع التمكث في البيئة التي يعيش فييا، كألف 
البيئة النظيفة تحتاج إلى إنساف لديو مف القيـ الخمقية ما يجعمو يغار عمى تمؾ البيئة كيسعى جاىدا لممحافظة 

 5.عمييا، باذال مف جيده ككقتو كمالو مف اجؿ خدمتيا كالدفاع عنيا
 تسميتو بأخالقيات االستدامة الذم يعكس اإلطار ا       فال يمكف الحديث عف االستدامة دكف مالمسة ما يمكنف

القيمي الذم يكجو التفكير كالقرار كالممارسة في مجاؿ االستدامة، إذف ثمة أخالقيات لالستدامة يتعيف تجذير 
، كلعؿ أىميا االلتزاـ بعدـ استنزاؼ المكارد غير المتجددة كعدـ استيالؾ  كعينا كالتزامنا بيا عمى نحك صاـر
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 المخمفات بالمكارد المتجددة بمعدالت يؤثر عمى نمط تجددىا، كعدـ تجاكز قدرة النظاـ البيئي عمى استيعا
 1.ؾالبيئية كنحك ذؿ

       كال يجكز ترؾ ىذا البعد لمكازع الديني كالقيمي لكحده ألنو ال يكفي لمظفر بمستكيات مقبكلة مف االلتزاـ إذ 
 2:يجب إقرار منظكمة تشريعات متكاممة كتطبيقيا بنحك صاـر تككف مستمدة مما يمي

 .األدياف السماكية_ 
 قيـ كأخالقيات المجتمع_ 
 .التشريعات كالقكانيف الكطنية_ 
 .االتفاقيات كالمعاىدات اإلقميمية_ 
 .االتفاقيات كالمعاىدات الدكلية_ 

       بالتالي حتى تستمر التنمية المستدامة البد أف يككف ليا بعد أخالقي تجاه البيئة، كىذا ال يككف فقط 
نما يككف نابع كذلؾ مف المبادرة كالطكاعية مراعاة ألخالقيات معينة، البد أف يمتـز مف اجؿ  بسمطة القانكف كا 

 .حماية البيئة مف الضرر الذم يمحؽ بيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
الطبعة .  مكتبة العبيكاف:الرياض. التنمية المستدامة مدخل تكاملي لمفاىيم االستدامة وتطبيقاتها مع التركيز على العالم العربي .عبد اهلل بن عبد الرمحن الربيدم. 1
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  آليات تمويل حماية البيئة:المطمب الثاني
       يعرؼ التمكيؿ بأنو تكفير األمكاؿ مف أجؿ إنفاقيا عمى االستثمارات كتككيف رأس الماؿ الثابت بيدؼ 

 1.زيادة اإلنتاج كاالستيالؾ، كتكفير مصادر التمكيؿ يمكف لعممية التنمية االقتصادية السير بخطى أسرع
       ليذا فإف التنمية المستدامة تحتاج إلى مصادر تمكيمية مختمفة مف أجؿ تحقيؽ استثماراتيا كال يزاؿ 

مكضكع تمكيؿ التنمية المستدامة غير كاضح المعالـ، حيث تـ عقد العديد مف المناقشات كالمكائد المستديرة مف 
، مائدة مستديرة جمعت 2002أجؿ ىذا المكضكع، فقد نظـ مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة عاـ 
 . كزراء البيئة كالمالية مف البمداف النامية كالمتقدمة لدراسة القضايا المرتبطة بالتمكيؿ

 مصادر تمويل التنمية المستدامة: الفرع األول
 .       يقـك تمكيؿ التنمية المستدامة في أم بمد عمى نكعيف المصادر المحمية كاألجنبية

 المصادر المحمية . أوال
 :       تنقسـ إلى تمكيؿ ذاتي كخارجي

 :التمويل الذاتي_ 1
       يعني التمكيؿ الذاتي أف تقـك المنشأة بتكفير رؤكس األمكاؿ الالزمة لتغطية تكاليؼ تحقيؽ األىداؼ 
البيئية المرجكة مف المشركع نفسو، كتظير أىمية ىذا النكع مف التمكيؿ عند الحاجة الستحداث تكنكلكجيات 

ف ىناؾ العديد مف الشركات مستعدة لالستثمار في إكعمميات إنتاج أكثر صداقة كحماية لمبيئة، حيث 
 . تكنكلكجيات كعمميات إنتاج تؤدم إلى تككيف سمعة لمشركة كشركة صديقة لمبيئة

 :التمويل الخارجية _2
 .        إف مصادر التمكيؿ الخارجية تتمثؿ في األمكاؿ التي تحصؿ عمييا المنشأة مف مصادر خارجية

 : البنوك ومؤسسات اإلقراض المحمية/ 1_2
في حالة قصكر المكارد الذاتية يمكف المجكء إلى المصارؼ كالمؤسسات المالية األخرل مف أجؿ         

 . الحصكؿ عمى رؤكس األمكاؿ الالزمة إلجراء تحسينات بيئية
  :صناديق حماية البيئة المحمية/ 2_2

 بعض الدكؿ بإنشاء صناديؽ حماية البيئة كتعد ىذه الصناديؽ مكارد تمكيؿ تكفر التمكيؿ بشكؿ ت       قاـ
 . أساسي في شكؿ منح أك قركض

 :مصادر التمويل األجنبية. ثانيا
 :     تتمثؿ فيما يمي
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 : القروض األجنبية _1
      يقصد بالقركض الخارجية المقادير النقدية كاألشكاؿ األخرل مف الثركة التي تقدميا منظمة أك حككمة قطر 

 1.لقطر أخر ضمف شركط معينة يتفؽ عمييا الطرفاف
       فالقركض األجنبية في ظؿ التنمية المستدامة تفرض شركط بيئية تتمثؿ في معايير بيئية، حيث ظيرت 
القركض الخضراء التي تمكؿ المشاريع الصديقة لمبيئة لتشجيع العمالء عمى االستخداـ األمثؿ لمكارد الطبيعة 

عادة تدكيرىا، ككذا الحصكؿ عمى األجيزة كالمعدات الصديقة لمبيئة بيدؼ الحفاظ عمى البيئة  .كا 
 :المساعدات الدوليـة _2

       تتسـ األىداؼ اإلنمائية المستدامة بالطمكح كتتطمب طمكحا مماثال في استخداـ مميارات الدكالرات مف 
التدفقات الحالية لممساعدات اإلنمائية ككافة المكارد المتاحة إلجتذاب، كدعـ كتعبئة تريميكنات الدكالرات في 

 .استثمارات مف كؿ نكع عامة كخاصة ككطنية كعالمية
 بشأف 21 مف جدكؿ أعماؿ القرف 33الفصؿ  مؤتمر ريك، في أكدت البمداف المتقدمة مف جديد في       

 في 0.7 المالية عمى التزاماتيا بالكصكؿ إلى ىدؼ األمـ المتحدة المتفؽ عميو بتخصيص كاآللياتالمصادر 
  بعد بيذا اليدؼ لـ تؼمعظـ البمداف إال أف .المائة مف الناتج القكمي اإلجمالي لممساعدات اإلنمائية الرسمية

. %0.025حيث بمغت المساعدات المدفكعة 
2
 

كارتفعت تدفقات المعكنة في  .، لـ يصؿ إلى ىذا اليدؼ سكل ىكلندا كالبمداف النكردية فقط1998 ففي عاـ       
كفي أعقاب .  عف مستكاىا العالي في السنة السابقة1999، كتراجعت التدفقات الرسمية في عاـ 1998عاـ 

 ارتفاعا في تدفقات المعكنة بمقدار 1998االتجاه النزكلي لمتمكيؿ التساىمي الرسمي في خمس سنكات، شيد عاـ 
 بمدا أعضاء 21 مف 14كأبمغ .  مميار دكالر52.5 في المائة بالقيمة الرسمية لتصؿ إلى 8.9 مميار دكالر أك 3.2

بيد أف المساىمة الفعمية المرصكدة لألغراض . في لجنة المساعدات اإلنمائية عف ارتفاع في تدفقات المعكنة
.البيئية مباشرة ال تتضح لمعياف بسيكلة

3
 

نظرا لمدكر الذم تمعبو المساعدات العامة لمتنمية في تكفير مكارد مالية لمدكؿ النامية، كانت مكضكع        
حكار مرة أخرل في المؤتمرات الدكلية كالمؤتمر الدكلي حكؿ تمكيؿ التنمية المستدامة بمكنترم كمؤتمر 

، حيث تـ التأكيد فييما عمى التزاـ الدكؿ المتقدمة بتكفير كتسييؿ الحصكؿ عمى 2002  عاـجكىانسبرغ
 الذم أعاد التأكيد مرة "كفاؽ مكنتيرم"ترتب عف مؤتمر مكنترم اتخاذ قرار طمكح باسـ كقد المساعدات العامة، 

مف الناتج القكمي اإلجمالي، كما أعمنت العديد مف الدكؿ عف تقديـ مساىمات كبمكغ  %0.7 تكريس  عمىأخرل
 اإلجماليمف الدخؿ % 0.39 بػاألىداؼ المعمف عنيا في أجاليا، حيث حدد االتحاد األكركبي مساىمة أعضائو 

 ػ كالتزمت مجمكعة الثمانية بتكفير مساعدات إضافية تقدر ب.2015سنة  % 0.7 كمحاكلة رفعيا إلى 2006  عاـفي

                                                 
. 68: ص. 1999. الطبعة األكىل. دار رلدالكم للنشر: عماف. التمويل الدولي. عرفاف تقي احلسن.1

.172: ص. 2003. دار األمل:  اجلزائر.البيئة في مواجهات التلوث. فتحي درار.  2 
.12/05/2017: تاريخ االطالع. 25 :ص. 2001 األمم ادلتحدة .حس إدارة البيئة الدولية.   www.un.org . 3 



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

44 

 

 كأقدمت الكاليات المتحدة عمى مضاعفة مساعداتيا لشبو صحراء إفريقيا مف 2010  عاـ مميار دكالر إلى غاية25
 1. مميار كؿ سنة5 لتصؿ 2010 إلى 2004فترة 

 مميار دكالر سنكيا، تكفر مصدرا أساسيا لمتمكيؿ 135       بالرغـ أف المساعدات اإلنمائية الرسمية، التي تقدر 
خاصة في أفقر البمداف كأكثرىا ىشاشة، لكف ىناؾ الكثير مما يجب عممو، فاحتياجات االستثمار في البنى 

 2. تريميكف دكالر سنكيا في البمداف الصاعدة كالنامية1.5التحتية كحدىا يصؿ إلى 
 : البنـك الدولي_ 3

       لقد فرضت التنمية المستدامة عمى البنؾ الدكلي تبني إستراتيجية جديدة تعنى بالشؤكف البيئية حيث تمثمت 
سياسة البنؾ في البداية تجاه المشكالت البيئية في مجرد تقديـ النصيحة، حيث اىتـ البنؾ في ىذه المرحمة 

بدأ البنؾ العالمي مرحمة . 1987بدعمو لمشركعات تضر بالبيئة مثؿ مشركعات التبغ في إفريقيا، كفي مام عاـ 
رئيس البنؾ الدكلي في خطاب لو في معيد المكارد المالية عف " باربركك نابؿ"أخرل باالىتماـ بالبيئة، حيث أعمف 

سمسمة مف المبادرات ترمي إلى ربط البنؾ بحماية البيئة، كفي إطار ىذا اليدؼ أعمف عف تغيرات جديدة بإدارة 
البنؾ بما يسمح باالىتماـ بمشكالت كقضايا البيئة كالتنمية، كذلؾ أعمف عف تخصيص مكارد مف البنؾ ألربع 

مبادرات تنفيذية مف بينيا برنامج تعاكني لمساعدة الحككمات عمى تقييـ المخاطر البيئية في الدكؿ النامية كالتي 
 3.تتعرض ألخطار بيئية

 4:       مرت جيكد البنؾ العالمي في مجاؿ قضايا البيئة كالتنمية المستدامة بمراحؿ متميزة ىي كاألتي
 : مرحمة الدعوة لوقف اإلضرار بالبيئة/ 1_3

         يعتبر البنؾ العالمي مف أكائؿ المنظمات المالية التي اىتمت بإدخاؿ المعايير البيئية في سياساتو 
كدراسة مدل تأثير المشاريع االستثمارية عمى البيئة، كتقكـ خطابات البنؾ منذ السبعينات عمى ضركرة القضاء 

 :أك التخفيض مف الفقر كترقية النمك كييدؼ البنؾ في ىذه المرحمة إلى
 .تكفير المكارد المالية كالخبرة الفنية_ 
 .تشجيع البحث كالتككيف كتحسيف تطكير اإلعالـ_ 
 .التعاكف التقني المنحصر في بعض المبادرات المنعزلة_ 

تميزت سياسة البنؾ العالمي لمكاجية المشكالت البيئية في ىذه المرحمة بأنيا لـ تخرج مف ككنيا مجرد تقديـ 
 .نصائح إنمائية لكقؼ األضرار البيئية

 
 
 

                                                 

.445 -444 : ص ص.مرجع سابق. زيد ادلاؿ صافية.  1 
.19/03/2017: تاريخ االطالع. المؤسسات المالية تعمل على تحقيق أىداف التنمية المستدامة.  http://www.albankaldawli.org .2 

 .116- 114 : ص- ص.مرجع سابق . زلمد صاحل الشيخ.3
.468-464 : ص-ص. مرجع سابق.  زيد ادلاؿ صافية. 4 
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 : مرحمة ربط البنك بحماية البيئة/ 2_3
 حيث أعمنت خالليا عف تغييرات تنظيمية جديدة بإدارة البنؾ تسمح بزيادة 1987بدأت ىذه المرحمة عاـ        

 البيئة كالتنمية في العالـ، كمف اجؿ االضطالع بيذه الميمة يقـك البنؾ باألنشطة ااالىتماـ بمشكالت كقضام
 :التالية

المساعدة عمى معالجة المشاكؿ العالمية المتعمقة بالبيئة، كذلؾ باالشتراؾ مع الككالة الثنائية        _ 
 .كالمؤسسات األخرل المتعددة األطراؼ كالمنظمات غير الحككمية

 .تحسيف إدراؾ البنؾ لمفيـك كمتطمبات تحقيؽ التنمية المنصفة كالقابمة لالستمرار بيئيا       _ 
 :مرحمة إستراتجية اإلصالح الييكمي/ 3_3

لـ يكلي البنؾ اىتماما لمتأثيرات العميقة ليذه السياسات عمى الصحة البيئية في الدكؿ النامية، كاحد        
المككنات األساسية ألغمب قركض اإلصالح ىي السياسات الرامية لزيادة الصادرات بيدؼ تكفير نقد أجنبي لسد 

الديكف المتأخرة حيث يؤدم ذلؾ بالدكؿ إلى تدمير كاستنزاؼ مكاردىا صيد األسماؾ كاستغالؿ الغابات كقطع 
 .األشجار

 :مرحمة وضع إستراتجية جديدة/ 4_3
 إستراتجية جديدة محاكال تفادم كؿ االنتقادات التي كجيت لو كتركزت 2001تبنى البنؾ المركزم منذ عاـ        

 :ىذه اإلستراتجية عمى ثالث أىداؼ
 .تحسيف نكعية المياه بإدارة مستديمة لممكارد الطبيعية       _ 
تحسيف نكعية النمك بتطكير المؤسسات كالتنظيمات السياسية لتنشيط كدعـ القطاع الخاص كتكعية كؿ        _ 

 .األطراؼ المعنية بعالقة البيئة بالفقر
 .حماية نكعية المكارد الطبيعية الجيكية كالعالمية كاالىتماـ بإعادة تشجير الغابات االستكائية        _ 

 :(GEF)صندوق البيئة العالمي _4
، كيعد خطكة أنجزت مف أجؿ زيادة 1992      انبثؽ صندكؽ البيئة العالمي عف مؤتمر األمـ المتحدة عاـ 

 ق كالتنمية المستدامة كاالتفاقيات المعمنة كقد بدأ أعماؿ21أدكات كقاعدة التمكيؿ المتعمقة بجدكؿ أعماؿ القرف 
 1. مميكف دكالر742بمخصصات قدرىا 

أنشئ صندكؽ البيئة في البنؾ الدكلي كبرنامج تجربي لممساعدة في حماية البيئة العالمية، كبالتالي 
تشجيع التنمية القابمة لالستمرار كالسميمة بيئيا، يقـك الصندكؽ بعممو عمى أساس التعاكف كالشراكة فيما بيف 
الييئات التي تتكلى إدارة الصندكؽ كتنفيذ مشركعاتو، كآلية مف آليات التعاكف الدكلي مف اجؿ إتاحة المنح 

 التمكيمية بشركط ميسرة لمكفاء بالتكاليؼ اإلضافية المتفؽ عمييا إلجراءات تحقؽ دالجديدة كاإلضافية كالمكار
 2:المنافع البيئية العالمية المتفؽ عمييا في مجاالت التركيز التالية

                                                 
. 50: ص. مرجع سابق. عيسى سليمافإبراىيم  .1
2 . https://www.thegef.org .12/04/2016: تاريخ االطالع. الطبعة الثالثة. 2008 ادلعادة ىيكلتو مارس .وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية  .
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 .التنكع البيكلكجي_ 
 .تغير المناخ _ 
زالة الغاباتمتدىكر األراض_   . السيما التصحر كا 
 .استنفاد طبقة األكزكف_ 
 .الممكثات العضكية_ 

       يمثؿ إنشاء صندكؽ البيئة العالمي كاستعداد دكؿ الشماؿ المتقدـ لتخصيص كميات كبيرة مف المعكنات 
اإلضافية لمتنمية، لتنفيذ المعاىدات البيئية العالمية، تحركا في اتجاه جديد لتخصيص األمكاؿ المقدمة لمصندكؽ 

 ىك تكسيع مجاؿ اختصاص 1992لتغطية التعكيضات البيئية، كربما كاف اكبر انجازات قمة األرض عاـ 
الصندكؽ لتكجيو المساعدات المالية كالتقنية لمدكؿ النامية لمساعدتيا عمى مكاجية تغييرات المناخ التي تسببيا 

 الخطرة، كتدمير التنكع البيكلكجي تإنبعاثات الغازات الدفيئة، كتمكث المياه الدكلية الناتج عف إغراؽ النفايا
 1.كاستنزاؼ طبقة األزكف في الغالؼ الجكم

      بالرغـ مف أف الصندكؽ قد حقؽ نتائج ىامة بالنسبة لحماية البيئة العالمية كالتنمية المستدامة، إال أنو 
مازاؿ يكاجو تحديا أكبر خاصة كأنو في طكر النمك، لذلؾ يجب عدـ ادخار أم جيد مف أجؿ مكاصمة تطكيره 

 .كتحسينو كتكسيع مكارده حتى يساىـ بفاعمية في التنمية المستدامة
 :  تحويل الدين مقابل حماية الطبيعة5

 بيف الحككمة البكليفية كمؤسسة الحماية 1987       تمت أكؿ مبادلة لمديكف بمشركعات لحماية البيئة عاـ 
 دكالر مف سيتي بنؾ لديف 100.000الدكلية، كىي مؤسسة غير ربحية بكاشنطف، حيث أعادت شراء بمبمغ قيمتو 

 دكالر كاف قد تـ التعاقد عميو بيف بكليفيا كبنكؾ تجارية، كمقابؿ إلغاء المؤسسة ليذا الديف 650.000بقيمة اسمية 
 دكالر، ىدفو تمكيؿ إدارة كاستغالؿ 250.000قامت بكليفيا بإنشاء صندكؽ تخصيص بالعممة المحمية بقيمة 

تشير التقديرات إلى أف  نكعا مف الحيكانات البرية الميددة باالنقراض، 13مختمؼ في شماؿ شرؽ بكليفيا لحماية 
، مف البرامج الثنائية لمبادالت الديف كتخفيض الديف مقابؿ تدابير 1987 بمدا قد استفاد منذ عاـ 30ما يزيد عف 

 2.حفظ الطبيعة، مما كلد ما يزيد عمى بميكف دكالر أمريكي لمشاريع البيئة
       إف آلية مبادلة الديف بالطبيعة ىي طريقة جذابة كمفيدة لمطرفيف حيث تؤدم التخمص مف الديف بالعممة 

األجنبية، كفي نفس الكقت تضمف حماية الغابات االستكائية، طبقا ليذه الطريقة، تقـك إحدل المنظمات األجنبية 
 بشراء ديكف العالـ األكلىالميتمة بالبيئة بالعمؿ مع المنظمات المحمية لمحفاظ عمى البيئة حيث تقـك الخاصة 

 تـ تبادلو مع الحككمة الدكلة المعنية االسميةمف القيمة   %30 ػ الماؿ، كيككف الديف مقكما بأسكاؽالثالث مف 
، كيتـ استخداـ عائد ىذه األجنبية لمديف بالعممة األصميةبسندات حككمية مقكمة بالعممة المحمية، حسب القيمة 

                                                 

.488: ص. 2008. دار الكتب القانونية: مصر. المسؤولية الدولية عن نقل وتخزين النفايات الخطرة. معمر رتيب زلمد عبد احلافظ.  1 
.25/06/2017: تاريخ االطالع.  االستثمار األجنبي. http://www.startimes.com .2 
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السندات الحككمية في الحفاظ عمى الغابات كالحياة البرية، كبيذه الطريقة تخفؼ الدكلة النامية مف ديكنيا 
 1.أخرلعمى الحافظ عمى مكاردىا الكطنية مف ناحية   مف ناحية، كتككف قادرةاألجنبية
، قاـ صندكؽ الحياة البرية العالمي 1993قصد تبسيط عممية التحكيؿ نقدـ تجربة الفمبيف كمثاؿ في سنة        
 مميكف دكالر إلى مشاريع لحماية البيئة في الفمبيف، فبفضؿ المساعدات المالية التي قدمتيا ككالة 19بتحكيؿ 

 مميكف دكالر مف 19 مميكف دكالر، قاـ الصندكؽ بشراء 13الكاليات المتحدة لمتنمية الدكلية كالمقدرة بحكالي 
 68%السكؽ الثانكم لمديكف كديف تجارم كانت قد حصمت عميو الفمبيف كقد اشترل الصندكؽ الديف بسعر يعادؿ 

بالعممة  90% مميكف دكالر أم 17مف قيمتو مقابؿ مكافقة الحككمة الفمبينية عمى استبداؿ قيمة الديف بمبمغ 
المحمية، كقد خصص المبمغ لتمكيؿ مشاريع حماية البيئة عمى المدل الطكيؿ، مف خالؿ إنشاء مؤسسة البيئة 

الفميبنية كالتي ىدفيا المحكرم ىك دعـ تسيير المكارد الطبيعية كحماية التنكع البيئي في الفمبيف، ككذا تقديـ الدعـ 
 2.الفني كالتسييرم لممنظمات غير حككمية

 السياسة البيئية لتمويل لحماية البيئة: الفرع الثاني 
      إف الحد مف كاقع التدىكر البيئي يحتاج إلى كضع سياسة بيئية محكمة تمتاز بالفاعمية مف طرؼ مخططي 

 . التنمية حتى يمكف تحقيؽ مبدأ التنمية المستدامة
      تعبر السياسة البيئية عف مجمكعة مف الترتيبات كاإلجراءات التي تنتيجيا الحككمة بقصد إحداث أثار 

كنتائج اقتصادية كبيئية مرغكبة تدعـ التنمية المستدامة، أك الحيمكلة دكف حدكث نتائج كأثار مف شأنيا أف تعطؿ 
فيي تعرؼ بأنيا تمؾ الحـز مف الخطكات العريضة التي . الدكؿ في المضي قدما نحك تحقيؽ أىداؼ التنمية

تعكس القكاعد كاإلجراءات التي تحدد أسمكب تنفيذ إستراتيجية بيئية مع تحديد مياـ المؤسسات كالجيات المختمفة 
   3.كالمشاركة في تحقيؽ نتائج اإلستراتيجية

القائمة عمى أساس )      تقع معظـ أدكات السياسة البيئية كبصفة عامة في فئتيف ىما األدكات االقتصادية 
كأدكات التحكـ كالمراقبة كتستخدـ المجمكعة األكلى الحكافز، عادة مف النكع المالي، بينما تعتمد  (السكؽ

ككضع الشركط، كاليدؼ الرئيسي ليذه األدكات ىك  (السماح كالمنع)المجمكعة الثانية عمى التنظيـ كالتحكـ 
 األسعار تعبر عف الحقيقة البيئية حيث يستطيع البيئيكف كاالقتصاديكف ؿتصحيح فشؿ السكؽ مف خالؿ جع

العمؿ معا كيقدركا التكاليؼ البيئية لمختمؼ األنشطة االقتصادية ثـ تضميف ىذه التكاليؼ في سعر السكؽ 
   4.لممنتج أك الخدمة كبالتالي تجنب اإلفراط في استغالؿ المكارد الطبيعية كالبيئية

                                                 
 .558: ص. 2015. دار ىومة: اجلزائر. النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية االقتصادية. امحد لكحل. 1
 .12: ص. 2004  ديسمرب8 ك7. راجلزائ. جامعة باجي سلتار عنابة. ملتقى دكيل يف ادلالية. إشكالية تحويل الدين الخارجي. عبد الكرمي حيي بوريفات، فيصل بوطيبة .2

3
 .96: ص. 2003. منشورات ادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية:  مصر.اإلدارة البيئية المبادئ والممارسات. نادية محدم.  

4
 .207:ص. مرجع سابق. عبد القادر زلمد عبد القادر عطية، السيدة مصطفى إبراىيم، إمياف زلمد زلب زكي.  
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       كما تيدؼ السياسات كالمعايير البيئية إلى جعؿ التمكث في المستكيات المقبكلة كالكصكؿ إلى الحجـ 
دارات الحككمة نفسيا لتككف 1،(أم ال تجعمو يساكم الصفر)األمثؿ منو  لى تحسيف سمكؾ المصانع كاألفراد كا   كا 

   2.أكثر مسؤكلية تجاه البيئة
       مف ىنا نستنتج أف السياسة البيئية ىي السياسة التي تنتيجيا الدكلة بغية تحقيؽ تكازف بيف األىداؼ 
 . التنمكية كالبيئية كتكجيو األنشطة االقتصادية نحك المحافظة عمى البيئة كفؽ استخداـ كسائؿ كتدابير معينة

       تصنؼ السياسة البيئية إلى صنفيف أساسيف ىما أدكات اقتصادية كأدكات تنظيمو باإلضافة إلى أدكات 
 .  القيمية كالتعميمية التي تعتمد عمى الطكاعية كاإلعالـ كالمعمكماتيةممستحدثة ق

 
 األدوات االقتصادية . أوال

       تعتمد األدكات االقتصادية لمسياسة البيئية عمى الحكافز ذات الطبيعة المالية بيدؼ التقميؿ مف التكاليؼ 
 : كمف أىـ األدكات االقتصادية ما يمي.  لألنشطة االقتصادية التي تؤثر عمى المجتمعةالبيئي

 :الضريبة البيئية_ 1
       تعتبر الضريبة أحد أىـ األدكات المالية التي تستعمميا الدكلة بيدؼ تحقيؽ حماية البيئة، كذلؾ مف خالؿ 

 .عمى تحمؿ تكاليؼ ضررىـ البيئي (ةاألعكاف االقتصادم)إجبار المضريف بالبيئة 
       الضرائب ىي إحدل الكسائؿ التقميدية أك الكالسيكية في عالج مشكمة اآلثار الخارجية فقد اقترح بيحك 

1920عاـ 
 فرض ضريبة سميت باسمو Pigoviantax    كىي عبارة عف الفرؽ بيف التكمفة الحدية الخاصة 

 3.كالتكمفة االجتماعية
الذم عرؼ مف قبؿ منظمة التعاكف االقتصادم " الممكث الدافع"       تفرض الضرائب البيئية عمى أساس مبدأ 

إف المبدأ القائؿ الممكث يدفع يعني كجكب تحميؿ الممكث أعباء النفقة الخارجية :  كما يمي1972كالتنمية عاـ 
كاألضرار البيئية التي تنتج عف نشاطو، كيدخميا في دالة إنتاجو حتى تقترب النفقة الخاصة مف النفقة 

ضرائب : كمف أنكاع الضرائب البيئية. االجتماعية كتصبح أسعار السمع كالخدمات تعكس النفقات االجتماعية
 ضرائب التمكث، كالتي تشمؿ الضرائب عمى اإلنبعاثات المقاسة، حيث تضع الدكلة 4الطاقة، ضرائب الضجيج،

معيار فاصؿ لمتمكث إذا تجاكز التمكث ىذا المعيار تقـك الدكلة بفرض ضريبة جزافية تتناسب مع حجـ الضرر 
 5.الكمي كتحمؿ الممكثيف المسؤكلية

                                                 
1
 .  138: ص. مرجع سابق.  السيد أمحد عبد اخلالق، أمحد بديع بليح. 

2
 .250: ص. مرجع سابق.  ليسرتر بركاف. 
 .ىو أكؿ اقتصادم اىتم بالسياسات االقتصادية اليت حتاكؿ التعامل مع مشكلة التلوث . 

. 396: ص. مرجع سابق. رمضاف زلمد مقلد، أمحد رمضاف نعمو اهلل، عفاؼ عبد العزيز عايد.  3
  

.  141: ص. مرجع سابق.  أمحد عبد اخلالق، أمحد بديع بليح. 4
  

5.Olivier Beaumoins, Mirielle Chioroleu-Assoulinek. Economie de l’environnement. Paris : Bréal édition. 2002. p: 97. 
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        يتمثؿ الكعاء الضريبي لمضرائب البيئية في تحكيؿ الضرائب مف ضرائب عمى الدخؿ إلى ضرائب عمى 
ف التحكيؿ ال يشمؿ مستكل الضريبة، كتحكيؿ الضرائب لو جاذبية في أكربا أكثر مف إاألنشطة المدمرة بيئيا أم 

 1. المتحدة كيرجع ذلؾ جزئيا إلى أنو يخمؽ كظائؼ، خاصة أف أكركبا إقميـ مصاب بارتفاع البطالةتالكاليا
  :(المنح الخضراء )اإلعـانة _ 2

       اإلعانات ىي مساىمات مالية تعتبر مف الحكافز المالية االيجابية التي تمنحيا الحككمة لممنشات 
اإلنتاجية لتشجيعيا عمى معالجة نفايتيا قبؿ إلقائيا في المكارد البيئية المختمفة، فالممكث يتحصؿ عمى كؿ كحدة 

 مثؿ تشجيع كتطكير البدائؿ لممكارد البيئية كتشجيع الحككمة 2.تمكث اقؿ مف المقياس المرجعي عمى كحدة إعانة
 . لتكنكلكجيا الطاقة المتجددة بدال مف استعماؿ مصادر الطاقة التقميدية غير المتجددة

 كسيمة لتحقيؽ الربح لمجميع حيث غالبا ح      كما يعتبر خفض الدعـ عمى استخداـ المكارد الطبيعية ىك أكض
 كفي ىذا الصدد تـ خفض دعـ الطاقة في البمداف 3.ما كاف تشجيع االستثمار فييا كذلؾ مف خالؿ تقديـ اإلعانة

كقد ألغى . منذ أكائؿ السبعينات ( مميار في سنة200حكالي )النامية كأكربا الشرقية كالخفض كاف بمقدار النصؼ 
في عدد كبير مف البمداف عمى رأسيا إندكنيسيا كبنغالدش دعـ مبيدات اآلفات، كبدأ عدد يدعك لمدىشة مف 

 مف كؿ المياه 80%البمداف النامية يشمؿ الصيف اليند في خفض دعـ مياه الرم التي تبمغ أكثر مف 
 4.المستخدمة

 :حقوق الممكية_ 3
      إف أحد أسباب المشاكؿ البيئية ىك غياب حقكؽ الممكية لألصكؿ البيئية، مما استدعى تحديد ىذه الحقكؽ 

كيقصد بحقكؽ الممكية حؽ االستغالؿ الكاضح الذم يسمح باستخداـ المكرد ككذلؾ تأجيره . مف أجؿ حماية البيئة
 5.أك بيعو كعادة ما يتـ تحديدىا بالقانكف أك العادات أك التقاليد كاألعراؼ المتبعة

تحديد حقكؽ )      سبؽ أف أثيرت ىذه القضية المعقدة حكؿ مف يجب أف يككف لو الحقكؽ الممكث أـ الضحية  
، في مقالتو الشييرة مشاكؿ التكمفة Ronalcoase مف طرؼ االقتصادم ركنالد ككس 1960، في عاـ (الممكية

 حؽ ف التي أسيمت في فكزه بجائزة نكبؿ في االقتصاد، إحدل النتائج التي تكصؿ إلييا ككس بما أ6االجتماعية،
حؽ التمكيث ىك حؽ ممكية لو قيمة، فينبغي أف تسكد الكفاءة إذا سمح باالتجار في ىذه الحقكؽ بغض النظر 

 7.عف كيفية تكزيعيا المبدئي

                                                 
 .253- 252: ص ص.  مرجع سابق.ليسرتر بركاف. 1
جامعة حسيبة بن : اجلزائر. 17العدد . رللة اقتصاديات مشاؿ إفريقيا.  البيئية في ردع وتحفيز المؤسسات االقتصادية على حماية البيئةةدور السياسي. بوذريع صاليحة. 2

 .101: ص. بوعلي الشلف
 .89:ص. مرجع سابق. أمحد رمضاف نعمو اهللأمحد زلمد مندكر، . 3
 .5: ص. مرجع سابق. أندرك ستًن. 4
 .46: ص. مرجع سابق. زلمد عبد الكرمي عبد ربو، زلمد عزت زلمد إبراىيم غزالف. 5
 .397: ص. مرجع سابق. أمحد رمضاف نعمو اهلل، عفاؼ عبد العزيز عايد رمضاف زلمد مقلد، .6
 .185 -184: ص ص. 2005. اجلزء األكؿ. النشر العلمي كادلطابع جامعة ادللك سعود: الرياض. االقتصاد البيئي. ترمجة امحد يوسف عبد اخلًن. كولستاد. شالس د. 7

 .بتصرؼ
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 :التصاريح أو التراخيص البيئية_ 4
 التصاريح البيئية مف الكسائؿ االقتصادية التي تستعمميا السمطات مف أجؿ حماية البيئة حيث ر      يعد إصدا

تحدد السمطات المحمية في كؿ دكلة الكمية المسمكح بيا مف التمكث في كؿ منطقة معينة، ثـ تصدر تصاريح أك 
شيادات قابمة لمتداكؿ يشترييا الممكث كتسمح لو بكمية مف التمكث تعادؿ قيمة التصاريح التي يقكـ بشرائيا ككمما 
زادت قيمة التصاريح زادت الكمية مف التمكث التي يريد الممكث أف يحدثيا كالعكس صحيح، كمف ثـ فإف الممكث 

ف التصاريح ىي بمثابة التعكيض ألفراد إيتحمؿ تكاليؼ إضافية تعادؿ اإليرادات التي تحصؿ عمييا الحككمة أم 
 1.المجتمع مقابؿ عممية التمكث نفسيا

       تقدـ المنشأة عمى شراء التصريح إذا كانت النفقات الحدية لمكاجية التمكث أعمى مف سعر التصريح كتبيع 
التصريح، إذا كانت النفقة الحدية أقؿ مف سعر التصريح كتراعي الدكلة في عممية إصدار التصاريح أف يككف 

 2.السماح بالتمكث يساكم المستكل األمثؿ لو
       في ىذا المدخؿ تحدد السمطات المحمية الكمية المسمكح بيا مف التمكث في كؿ منطقة معينة، ثـ تصدر 

 التي يقـك ت التمكث يشترييا الممكث، كتسمح لو بكمية مف التمكث تعادؿ قيمة الشيادات تسمى شياداتشيادا
 3.بشرائيا
 الوسائل التنظيمية  .ثانيا

       تتمثؿ الكسائؿ التنظيمية في مجمكعة مف القكانيف كالمكائح التي تنشئيا الدكلة مف أجؿ حماية البيئة 
كيعتبر التنظيـ القانكني أكثر كسائؿ حماية البيئة انتشارا كقبكال في غالبية دكؿ العالـ، كبصفة خاصة الدكؿ 
المتخمفة، فيذه القكانيف تنص عمى القيكد التي تحد مف التمكث الناتج عف أنشطة اإلنساف اإلنتاجية كغير 

اإلنتاجية أك فيما يتعمؽ بتدىكر المكارد األرضية كغير ذلؾ مف المجاالت البيئية األخرل كجكىر ىذه الكسائؿ 
 4.يكمف في افعؿ أك ال تفعؿ كتحديد ما يجب كما ال يجب

 5:       تتطمب عدد مف المشكالت البيئية أسمكب التنظيـ ألسباب التالية
يمكف تصكر األدكات االقتصادية عمى أنيا غير عادلة كمف ثـ تصبح غير مقبكلة سياسيا خاصة مع كجكد - 

 . التكزيع غير العادؿ لمدخؿ
قد تككف األصكؿ البيئية ىشة، بحيث ال يككف مف المرغكب فيو إجراء أم عمميات تزيد مف تفاقميا مثؿ - 

 . األنكاع المعرضة لالنقراض
 .إمكانية كجكد أداة اقتصادية غير عممية في إدارتيا- 

                                                 
 .330: ص. مرجع سابق. زلمد الصاحل الشيخ. 1
 .175: ص. مرجع سابق. زلمد عبد البديع .2

.266 :ص. 2005. الدار اجلامعية: مصر. مقدمة في اقتصاديات الموارد والبيئة .كأخركف عطية ناصف إمياف السعود، أبوزلمد فوزم .  3 
 .    224-223: ص. مرجع سابق. زلمد صاحل الشيخ. 4
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      يستمـز التنظيـ القانكني الذم ييدؼ إلى حماية البيئة أف يككف ىناؾ تكفر كامؿ لمعمكمات كافية عف 
 لكي 1مختمؼ األنشطة المسببة لمتدىكر البيئي كتحديد الخصائص التي يجب أف تككف عميو عناصر البيئة،

تستطيع الدكلة أف تضع ما يناسبيا مف معايير تسمح بيا لمعناصر الممكثة الناتجة عف كؿ نشاط 
 خارجية ةاقتصادم، كتكفير البدائؿ القريبة لمنشاط االقتصادم الممكث عمى أف تككف ىذه البدائؿ متاحة عند تكمؼ

 2.أقؿ
 3:      يمكف أف يتخذ التنظيـ عددا مف الصكر كما يمي

قد يفرض عمى بعض الشركات استخداـ تقنيات معينة لخفض التمكث، ففي اغمب الدكؿ األكركبية عمى سبيؿ _ 
المثاؿ، قضت تشريعات األمطار الحمضية التي نفذت متطمبات التكجيو األكركبي الخاص بمنشات الحرؽ 

 .الضخمة بتركيب أجيزة تنقية غازات المداخف مف الكبريت مف غاز المداخف في بعض محطات الطاقة القائمة

 .يمكف كضع حدكد التركيزات الممكثة في تدفقات النفايات السائمة_ 
تستطيع الجية التنظيمية فرض قيكد عمى إجمالي االنبعاث السائمة الناتجة عف مصادر معينة _ 

 .خالؿ فترة زمنية معينة
 :األدوات القيمية والتعميمية. ثالثا

باإلضافة إلى األدكات التنظيمية كاالقتصادية يمكف المجكء إلى األساليب التي تعتمد عمى        
 .الكعي البيئي كأسمكب بديؿ أك مكؿ ليما

 تيدؼ ىذه األدكات إلى تكعية الجميكر بضركرة االىتماـ بسالمة كنظافة البيئة، كتغيير 
عادة االستخداـ، كذلؾ تعريؼ المستيمؾ  األنماط االستيالكية المضرة بالبيئة كاالىتماـ بالتدكير كا 

كتقع مسؤكلية القياـ . بمصادر التمكث في السمع المصنعة كالمكاد الغذائية ككيفية التعامؿ معيا
بيذا الدكر عمى عاتؽ المؤسسات التعميمية كالمنظمات غير الحككمية كالجمعيات األىمية 

كجماعات حماية البيئة كالتجمعات الشبابية كجمعيات حماية المستيمؾ، عف طريؽ البرامج في 
 .اإلذاعة كالتمفزيكف كبرامج االنترنت كالمحاضرات العامة كالندكات
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 : في األخير يمكف تكضيح العالقة بيف آليات تمكيؿ حماية البيئة كالتنمية المستدامة بالشكؿ التالي
 .العالقة بين آليات تمويل حماية البيئة والتنمية المستدامة (:7)الشكل
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 النشاط االقتصادي
 السمع والخدمات

 تموث البيئة+ استخدام غير رشيد لمموارد 
 يصبح من الضروري إتباع سياسة بيئية

 تحقيق بيئة نظيفة
زيادة التوظيف ونمو اقتصادي 

 أخضر 

 تحقيق التنمية 
 المستدامة

آليات تمويل حماية 
 البيئة



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

53 

 

 في اإلسالم  والتنمية المستدامةالبيئةمكانة  :الرابعالمبحث 
       كاف اإلسالـ سباقا لمتطرؽ لمكضكع البيئة كالتنمية المستدامة مف أم نظرية كضعية، فنصكص الشريعة 
اإلسالمية لـ تخمك مف القيـ كالمبادئ المتكافقة مع متطمبات الحياة، فكصكؿ اإلنساف إلى مستكل إشباع حاجاتو 

ال يككف عمى حساب األجياؿ القادمة أك عمى حساب البيئة، حيث تـ في ىذا المبحث عرض قضايا البيئة 
 .كالتنمية المستدامة في اإلسالـ استنادا إلى ما كرد في القراف كالسنة

 البيئة في اإلسالم: المطمب األول
       تعتبر البيئة مصطمحا ىاما، فيي منزؿ البشرية في ىذه الحياة، نشرب مف مائيا كنستنشؽ ىكاءىا كنأكؿ 

.   مف ثمرىا، كنظرا لما لمبيئة مف أىمية في حياة اإلنساف، حاكلنا إعطاء البعد اإلسالمي لمبيئة كالقضايا البيئية
كتكضيح العناية التي أكليا ديننا الحنيؼ ليا ككيفية المحافظة عمييا، كيتجمى اىتماـ اإلسالـ بالبيئة بصكرة 

 .كاضحة في القراف كالسنة
 مفيوم البيئة في اإلسالم: الفرع األول

       لـ يرد مصطمح البيئة، كما ىك متعارؼ عميو في العصر الحالي، في كتاب اهلل كال في سنة رسكلو صمى 
اهلل عميو كسمـ، ذلؾ أف القرآف كحي اليي، يكثؽ عالقة المخمكؽ بخالقو بأسمى األىداؼ كأعمى الغايات، كييديو 
إلخالص العبكدية لربو، كبالتالي فالبيئة كسيمة جزئية، تتكاتؼ مع باقي الكسائؿ في منظكمة كاحدة لتحقيؽ ذلؾ 
إال أف أىميتيا في اإلسالـ فاقت أىمية الجزئيات األخرل، فمضامينيا كعناصرىا كأحكاميا كتشريعاتيا حاضرة 

 1.بقكة في النصكص الشرعية
       سيجد المتدبر في القرآف الكريـ الكثير مف اآليات القرآنية التي جاءت بالمعنى المغكم لمبيئة كمف ىذه 

 2.َوَكَذِلَك َمكَّكنَّكا ِلُيوُسَف ِفي اأْلَْرِض َيَتَبوَّكُأ ِمْنَيا َحْيُث َيَشاءُ  :عز كجؿاآليات قكلو 

َوَأْوَرَثَنا اأْلَْرَض َنَتَبوَّكُأ ِمَن  : قاؿ تعالى3 .َوَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َوَأِخيِو َأْن َتَبوَّكَآ ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوتًا: قكلو أيضا
 4 .اْلَجنَّكِة َحْيُث َنَشاءُ 

مف كذب عمي متعمدا فميتبكأ مقعده مف :        أما في الحديث الشريؼ قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 . إشارة لممعنى المغكم لمبيئة كالمقصكد ىنا لينزؿ منزلو مف النار، فيي تعني المكاف كحالتو الطبيعية5.النار

       يحفؿ القرآف الكريـ بالكثير مف اآليات التي تؤكد عمى أف اهلل ىك كحده خالؽ البيئة كمنظميا، كىك الذم 
فالنصكص القرآنية أكلت البيئة مكانة خاصة كمساحة كاسعة مف . كضع القكانيف التي تكفؿ حفظ التكازف البيئي

خالؿ استخداميا لمدلكالت لفظ البيئة، كقد بمغ تعداد ىذه اآليات قرابة سبعمائة كخمسيف آية حيث تحدثت 
                                                 

لألحباث الرتبوية .  رللة القدس ادلفتوحة.درجة تمثيل طلبة المدارس في محافظة اربد للقيم البيئية من منظور إسالمي . أركل عبد ادلنعم الرفاعي، عبد احلكيم حجازم.1
 .     241 :ص. 2014.فلسطٌن.  جامعة القدس ادلفتوحة.2العدد . اجمللد الثاين. كالنفسية

. 56 :اآلية. سورة يوسف. 2
 .87 :اآلية .سورة يونس. 3
. 74: اآلية. رالـز سورة .4

5
. 2012. دار التقول:  مصر.3462: حديث رقم. باب ما ذكر عن بين إسرائيل. كتاب أحاديث األنبياء.صحيح البخاري.  البخارمإمساعيلأيب عبد اهلل زلمد بن .  
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بإسياب عف األرض الذلكؿ التي ميدىا اهلل لبني آدـ كفرشيا ليـ، كتحدثت عف األشجار الخضراء الكافرة 
كالحدائؽ ذات البيجة الناضرة كما تجكد بو مف ثمرات مختمفة كمتعددة، كأفاضت في ذكر الماء كمصدر لمحياة 

الخ، كما يجرم في الغالؼ الجكم، كصكرت عالـ الحيكاف كالطير كبينت ...كعرضت صكر الرياح كالسحاب 
 كما أف القراف الكريـ يحكم العديد مف 1.عظيـ قدرة اهلل تعالى في اختالؼ خمقو كاختالؼ خصائصيـ كطباعيـ

سكرة الشمس كسكرة القمر كالرعد، ككذا سكر حممت بعض أسماء : السكر التي تحمؿ اسـ الظكاىر الطبيعية مثؿ
 :فيما يمي بعض اآليات التي تشير إلى العناصر البيئية. كالنحؿ كالنمؿ كالعنكبكت: الحيكانات
 2.َلَخْمُق السَّكَماَواِت َواأْلَْرِض َأْكَبُر ِمْن َخْمِق النَّكاِس َوَلِكنَّك َأْكَثَر النَّكاِس اَل َيْعَمُمونَ : قاؿ تعالى
َوِفي اأْلَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّكاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماٍء َواِحٍد  :قاؿ تعالى

ُل َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ِفي اأْلُُكِل ِإنَّك ِفي َذِلَك َ ََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُمونَ   3.َوُنَفضِّض
َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسُطُو ِفي السَّكَماِء َكْيَف َيَشاُء َوَيْجَعُمُو ِكَسًفا  :أخرل في أية قاؿ تعالى المَّكُو الَّكِذي ُيْرِسُل الرِّض

4.َفَتَر  اْلَوْدَق َيْخُرُج ِمْن ِخاَلِلِو َفِ َذا َأَصاَب ِبِو َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه ِإَذا ُىْم َيْسَتْبِشُرونَ 
 

الىية إإلى حفظ البيئة كحمايتيا باعتبارىا نعما  في األحاديث النبكية النبي صمى اهلل عميو كسمـ أرشدنا      كما 
ىدارىا، كدعا إلى االنتفاع بيا كالتمتع بطيباتيا في حدكد الحاجة، سكاء فيما يتعمؽ  كحذر مف سكء استغالليا كا 

 5.عد ذلؾ ضربا مف ضركب الطاعاتأبالحيكانات كالطيكر كأك  الزرع أك المياه كباألشجار أ
       كتب الفقو كذلؾ لـ تخمك مف القضايا البيئة، حيث بحثت في قضايا عديدة مثؿ التمكث البيئي كاألبنية 

الخ، كطرحت ليا قكانيف كتشريعات في سبيؿ ضبطيا كمعالجة أثارىا مف خالؿ قكاعد ...الفكضكية كاألدخنة
تماميا، كدفع الضرر كالفساد عنيا  6.كأصكؿ الفقو، كمقاصد الشرع التي جاءت لتحقيؽ مصالح العباد كا 

       أما استخداـ كممة بيئة اصطالحيا مف قبؿ العمماء المسمميف فقد كاف منذ القرف الثالث ىجرم، كربما كاف 
 ىك أقدـ مف نجد عنده المعنى االصطالحي لمكممة، كالذم يشير إلى *.ابف عبد ربو صاحب كتاب العقد الفريد

 7.الكسط الطبيعي الذم يعيش فيو الكائف الحي، كما يشير إلى المناخ االجتماعي المحيط باإلنساف
       فالحضارة اإلسالمية أضافت الكثير لعمـ البيئة، فمقد كاف لعمماء العرب كالمسمميف دكر بارز ال يمكف 

كمف أشير عمماء العرب . تناسيو في العمـك البيئية كالتي شممت عمـ النبات كالحيكاف كالحشرات كاألرض
الجاحظ كابف مسككية كالقزكيني كابف سينا كاألصمعي كالمجريطي كأبك زكريا بف : كالمسمميف في ىذه المجاالت

                                                 
كلية الشريعة كالقانوف قسم .  رسالة قدمت الستكماؿ متطلبات احلصوؿ على درجة ادلاجستًن يف الفقو ادلقارف.أحكام البيئة في الفقو اإلسالمي. عدناف بن صادؽ ضاىر. 1

 .8: ص. 2009. غزة. الفقو ادلقارف اجلامعة اإلسالمية
. 57: غافر اآلية. 2

.4: اآلية. سورة الرعد.  3 
.48: اآلية. سورة الرـك.  4 
.9:ص. مرجع سابق. عدناف بن صادؽ ضاىر.  5 
.44: ص. 1999. الطبعة الثانية. مركز البحوث كالدراسات: قطر. قضايا البيئة من منظور إسالمي. عبد اجمليد عمر النجار. 6 
*
 . ق كيشمل الكتاب على مجلة من األخبار كاألمثاؿ كاحلكم كادلواعظ كاألشعار كغًنىا328ىو كتاب من تأليف ابن عبد ربو األندلسي   

.70: ص. 2009. الطبعة األكىل. مكتبة اجملتمع العريب للنشر كالتوزيع: األردف. التوعية البيئية. عادؿ مشعاف ربيع.  7 
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العكاـ كابف البيطار، كقد تناكؿ ىؤالء العمماء البيئة الطبيعية بما فييا مف الكائنات الحية الحيكانية كالنباتية 
 1.كالحيكانات المائية كالبرية كالبرمائية

      معنى ذلؾ أف الحديث اإلسالمي عف األرض، كما في باطنيا، كما تحتكم عميو مف ماء كيابس، كما 
يتضمنو يابسيا مف سيكؿ، كغابات كصحارم، كما يدب عمى ظيرىا مف أنعاـ كمكاشي كدكاب كطيكر، كما 

 .يخرج منيا مف نباتات كأشجار كزركع ىك حديث اإلسالـ عف البيئة
       مف ىنا يمكف القكؿ إف مفيـك البيئة في اإلسالـ أشمؿ مما استقرت عميو المؤتمرات الدكلية، التي تركز 

. عمى الجكانب المادية لمبيئة، فاإلسالـ يرل أف كال مف الجكانب المادية كالمعنكية يمثؿ مجاال لمنشاط الفكرم
كما انو اعتبر اإلنساف مكردا كميا مف مكارد البيئة التي ال يمكف تجاىؿ عظيـ عطائو قدرا كنكعا، فيك جزء منيا 

يبادليا التأثير كالتأثر بؿ ال يسعو العيش إال بيف جنابتيا بما يؤدم مف كظيفة كبرل، كيعظـ فاعميتو في بناء 
بداعو  2.الحياة اإلنسانية، بكده كبنتاج عقمو، كا 

 ة       فالبيئة مسخرة لإلنساف كفؽ ضكابط شرعية تحدد حقكؽ اإلنساف ككاجباتو تجاه خالؽ البيئة، ثـ تجاه البيئ
فساده فييا، كدكف إفراطو أك تفريطو فيما ىك طكع يديو مف أحيائيا كثركاتيا  نفسيا، كتحكؿ ضد طغيانو كا 

 3.كمكاردىا
 :      يمكف تمخيص أىـ خصائص مفيـك البيئة في اإلسالـ فيما يمي

يضـ كؿ مخمكقات اهلل مف إنس كجاف كالبحار كاألنيار كالجباؿ كالنبات : شمولية مفيوم البيئة      _ 
 4.كالحيكانات كالحشرات، كأف ىذه المخمكقات سخرىا اهلل سبحانو كتعالى لإلنساف

البيئة كمككناتيا األساسية جعميا اهلل سبحانو كتعالى في القرآف سبيال مكصال إلى : البعد العقائدي لمبيئة      _ 
اإليماف، عند التفكير كالنظر، فإف الناظر في آيات القرآف يجد حديثا مفصال عف الككف كمككناتو، كىي دعكة 
لمتفكير كاالتعاظ، كالنظر في األفاؽ، بغية الكصكؿ إلى اإليماف باهلل العظيـ كمف ثـ عبادتو كطاعتو، كذلؾ 

 5.أعظـ مقصكد
َواْبَتِغ ِفيَما َآتَاَك المَّكُو الدَّكاَر اْ َِخَرَة َواَل َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن المَّكُو ِإَلْيَك َواَل : قاؿ اهلل تعالى

 6.َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّك المَّكَو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
 حيث يجد المتتبع آليات القرآف كأحاديث الرسكؿ :المحافظة عمى البيئة مقصد من مقاصد الشريعة        _ 

صمى اهلل عميو كسمـ مقدار ما حظيت بو البيئة مف االىتماـ، لكثرة النصكص الداعية لحماية البيئة كالنصكص 
 .المحذرة مف اإلساءة إلييا أك التسبب في إفسادىا

                                                 
 .190: ص. 2006. األردف. جامعة أؿ البيت. 2العدد . 2اجمللد . اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية. حماية من منظور إسالمي. طالؿ زلمد ادلومين. 1
. 8: ص. 2010. الطبعة األكىل. عماد الدين للنشر كالتوزيع: عماف. اقتصاديات البيئة من منظور إسالمي. شادم خليفة زلمد اجلوارنة. 2
ادلملكة العربية . جامعة طيبة. أحباث مؤمتر دكر اجلامعات يف تعزيز مبدأ الوسطية بٌن الشباب العريب. تعزيز مبدأ الوسطية في تدريس علوم البيئة .زلمد عبد القادر الفقي. 3

. 2011. السعودية
.12/07/2016: تاريخ االطالع. 3: ص. البيئة والحفاظ عليها في الشريعة اإلسالمية .عصاـ الدين مصطفى الشعار.  http://www.taddart.org .4 

.47: ص. 2000. الطبعة األكىل. دار اجلوزم :ادلملكة العربية السعودية. أحكام البيئة في الفقو اإلسالمي. عبد اهلل بن عمر زلمد السيحباين.  5 
. 77: اآلية. سورة القصص. 6
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 مكونات البيئة في اإلسالم: الفرع الثاني
 .       يمكف تقسيـ البيئة في اإلسالـ إلى ثالثة مككنات أساسية ىي المككنات الطبيعية كالمعنكية كالصناعية

 :المكونات الطبيعية.  أوال
 .       تتألؼ مف المككنات الحية كغير الحية

 :المكونات غير الحية_ 1
 .       تتمثؿ في الماء كاليكاء كالتربة

 : الماء/ 1_1 
 1.َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّك َشْيٍء َحيٍّي َأَفاَل ُيْؤِمُنونَ :        قاؿ تعالى

 الحياة عمى كجو األرض، حياة اإلنساف، كحياة الحيكاف، كحياة النبات، قكاميا الماء، فالماء ىك الكسط الكحيد 
الذم يحمؿ األمالح، كالمكاد الغذائية منحمة فيو إلى الكائف الحي، كلكال الماء لما كاف عمى كجو األرض حياة 

  2.ففي كؿ ثانية تمضي، ييطؿ عمى مستكل الكرة األرضية، ستة مميكف طف مف الماء
  3.َوِفي السَّكَماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدونَ : قاؿ تعالى
 4 .َوَتَر  اأْلَْرَض َىاِمَدًة َفِ َذا َأْنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىَتزَّكْت َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلِّض َزْوٍج َبِييجٍ  :قاؿ أيضا

 بقدر يعني أنو ال يندر بحيث يعجز عف ق       انزؿ اهلل الماء بقدر معمـك ليحي بو األرض بعد مكتيا كنزكؿ
إحياء األرض، كال يزيد بحيث يغرؽ األرض، كيقضي عمى الحرث كالنسؿ، فيك ينزؿ بقدر يسمـ معو الناس مف 

المضرة كيصمكف إلى المنفعة في الغرس كالشرب، إال أف ذلؾ مشركط بالحفاظ عميو كشكر نعمتو كليذا فاف 
  5.إفساده كفر بنعمة اهلل عز كجؿ كمنذر بزكاليا

نَّكا َعَمى َذَىاٍب ِبِو َلَقاِدُرونَ : قاؿ تعالى  6.َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّكَماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَ ْسَكنَّكاُه ِفي اأْلَْرِض َواِِإ
 َلْو َنَشاُء َجَعْمَناُه * أََأْنُتْم َأْنَزْلُتُموُه ِمَن اْلُمْزِن َأْم َنْحُن اْلُمْنِزُلوَن *َأَفرََأْيُتُم اْلَماَء الَّكِذي َتْشَرُبوَن  :قاؿ تعالى أيضا

 7.ُأَجاًجا َفَمْواَل َتْشُكُرونَ 

      فمف الحكـ الربانية أف كمية الماء في األرض تظؿ ثابتة ألنيا تسير كفؽ دكرة متكاممة، فالذم يتبخر مف 
الماء يعكد إلى األرض في صكرة المطر كىكذا، فال يمكف زيادة الماء كال نقاصو، كالمياه تنقسـ إلى ثالثة أقساـ 

                                                 
 .30:  اآلية.األنبياءسورة  .1

.12/12/2017: تاريخ االطالع. موضوعات علمية. اإلسالميةموسوعة النابلسي للعلوم .  http://nabulsi.com .2 
.22: اآلية. الذرياتسورة  . 3 

 .5: اآلية.سورة احلج .4
5 .https://www.ahlalhdeeth.com . جامعة دياىل كلية العلـو . في حماية البيئةوأثرىا (ضرر وال ضرار  ال): القاعدة الفقهية. اجلبورم سلماف عبود حيي 

 .16/03/2016: تاريخ االطالع. 6: ص. العراؽ. اإلسالمية
. 18 :اآلية. سورة ادلؤمنوف .6
. 70-68: اآلية. سورة الواقعة. 7

https://www.ahlalhdeeth.com/
https://www.ahlalhdeeth.com/


البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

57 

 

أما .  مميكف كيمك متر مربع300فمساحة المحيطات أكثر مف . مياه المحيطات كالمياه الجكفية كالمياه الجميدية
  1. ألؼ كيمك متر مربع24 ألؼ كيمك متر مربع، كمساحة المنطقة الجميدية 60مساحة المياه الجكفية فيي 

كمف الحقائؽ العممية أيضا في عمـ المياه أف الماء الذم نراه مف حكلنا في ىذا الكككب قد خرج مف األرض 
استمرت . نفسيا، ففي بداية خمؽ األرض كانت الحمـ البركانية تتدفؽ مف كؿ مكاف تقريبا عمى سطح األرض

ىذه التدفقات لمالييف السنييف كقد بدأت الحياة في الماء كاستمرت إلى يكمنا ىذا بكجكد الماء، كنحف أماـ حقيقة 
عممية كىي انو حيث يكجد الماء تكجد الحياة كلكال خركج ىذه الكميات الضخمة مف الماء ما كانت الحيات لتبدأ 

  2.عمى األرض، كقد أشار القراف الكريـ إلى ىذه الحقيقة العممية
 3.َأْخَرَج ِمْنَيا َماَءَىا َوَمْرَعاَىا: قاؿ تعالى

 : اليواء/ 2_1 
 أعضاء الجسد ىك القمب كىك المد بيف السماء ؼ       اليكاء اشرؼ عناصر البيئة كذلؾ لككنو مرتبطا بأشر

كاألرض، كالريح ىي اليكاء بعينو كقيؿ التمكج مف اليكاء ىي الريح بأم سبب تقع، فإذا أحدث اهلل فيو حركة 
 . كقد جاء ذكر اليكاء في القرآف الكريـ بمفظ الريح كالرياح4.ىبت كاضطربت

َياَح َفُتِثيُر َسَحاًبا َفَيْبُسُطُو ِفي السَّكَماِء َكْيَف َيَشاءُ : قاؿ تعالى  5.المَّكُو الَّكِذي ُيْرِسُل الرِّض
َواْخِتاَلِف المَّكْيِل َوالنَّكَياِر َوَما َأْنَزَل المَّكُو ِمَن السَّكَماِء ِمْن ِرْزٍق َفَ ْحَيا ِبِو اأْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَيا َوَتْصِريِف : قاؿ أيضا

َياِح َآَياٌت ِلَقْوٍم َيْعِقُمونَ   6.الرِّض
 :      يعد اليكاء نعمة اهلل عمى اإلنساف، ال يمكنو االستغناء عنو أبدا، كلو فكائد عديدة نذكر منيا

َياَح ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِو َحتَّكى ِإَذا : قاؿ تعالى. يسكؽ السحاب مف منطقة إلى أخرل_  َوُىَو الَّكِذي ُيْرِسُل الرِّض
َأَقمَّكْت َسَحاًبا ِثَقااًل ُسْقَناُه ِلَبَمٍد َميِّضٍت َفَ ْنَزْلَنا ِبِو اْلَماَء َفَ ْخَرْجَنا ِبِو ِمْن ُكلِّض الثَّكَمرَاِت َكَذِلَك ُنْخِرُج اْلَمْوَتى َلَعمَّكُكْم 

 7.َتَذكَّكُرونَ 
َياَح َلَواِقَح َفَ ْنَزْلَنا ِمَن السَّكَماِء َماًء َفَ ْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأْنُتْم َلُو ِبَخاِزِنينَ : يمقح النباتات، قاؿ تعالى_   8.َوَأْرَسْمَنا الرِّض

 .كمعنى اآلية الكريمة كأرسؿ لكـ الرياح لكاقح األشجار
 ِإْن َيَشْ  ُيْسِكِن *َوِمْن َآَياِتِو اْلَجَواِر ِفي اْلَبْحِر َكاأْلَْعاَلِم  تعالى. يسكؽ السفف في البحار كالمحيطات بقدرة اهلل_ 

يَح َفَيْظَمْمَن َرَواِكَد َعَمى َظْيرِِه ِإنَّك ِفي َذِلَك َ ََياٍت ِلُكلِّض َصبَّكاٍر َشُكورٍ   9.الرِّض
                                                 

.117: ص. 2008. الطبعة األكىل. طباعة اجمللس الوطين لإلعالـ: اإلمارات. التوازن البيئي بين العلم واإليمان. امحد عبد العزيز مليجي.  1 
.235: ص. 2008. دار الدجلة: األردف. علم المياه. سحر أمٌن كاتوت.  2 
.31: اآلية. سورة النازعات.  3 
.92: ص. 2007. الطبعة األكىل. دار ادليسرة: األردف. البيئة والبعد اإلسالمي. فؤاد عبد اللطيف السرطاكم.  4 

. 48:اآلية. سورة الرـك. 5
. 5: اآلية. اجلاثيةسورة . 6
. 57: اآلية. األعراؼسورة . 7
 .22: اآلية. سورة احلجر. 8
 .33-32: اآلية. سورة الشورل. 9
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 : التربة/ 1-3
 1.الَّكِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفرَاًشا :      قاؿ تعالى

 الطبيعية التي تعيف عمى قياـ النشاط الزراعي، كتكفر المكاد الغذائية، كتييئة الظركؼ الطبيعية التربة ىي الثركة 
 .المالئمة الستمرار حياة اإلنساف كاستتباب تطكره

       إف اهلل تعالى بيف أف العالقة بيف اإلنساف كاألرض، كىي مف أكبر مككنات المجاؿ كأقربيا إلى اإلنساف 
ىي عالقة كثيقة تبتدئ مف النشأة لتمر باالستقرار، ثـ االحتضاف النيائي لجثة اإلنساف، كقد ذكر اهلل تعالى إف 
مادة جسـ اإلنساف األكلى ىي التراب الذم أضيؼ إليو الماء فصار طينا، ثـ سخف بالنار فصار فخارا متصمبا 
كبسبب أف اإلنساف جزء مف مادة التربة، فقد احتكل جسمو عمى العناصر كالمعادف المكجكدة في التراب، كصار 
كجكد المعادف فيو سبب قكتو كثرائو كتنعمو، كحيف تنتيي رحمة حياة اإلنساف، فاف التربة ىي التي تضـ رفاتو 

 2.كتحتضف جسده كتستره داخميا
 :المكونات الحية_ 2

لقكلو .        أشار اهلل في القرآف الكريـ إلى أف الكائنات الحية عبارة عف أمـ أك شعكب مماثمة لعالـ اإلنساف
َوَما ِمْن َدابَّكٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإالَّك ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما َفرَّكْطَنا ِفي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيٍء ُثمَّك ِإَلى : تعالى

ُىَو المَّكُو اْلَخاِلُق اْلَباِرُئ : قاؿ تعالى. (التسبيح كالسجكد )كأف كؿ الخميقة في حالة مف الصالة  3.َربِّضِيْم ُيْحَشُرونَ 
ُر َلُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى ُيَسبِّضُح َلُو َما ِفي السَّكَماَواِت َواأْلَْرِض َوُىَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ    4.اْلُمَصوِّض

 5: مف زاكيتيفمفاإلسالـ ينظر لمتنكع الحيك     
 .عناصر الكائنات الحية مكجكدة لتحقيؽ كظيفتيا في الداللة عمى قدرة اهلل كالتسبيح بحمده_ 
عناصر الكائنات الحية مسخرة لخدمة اإلنساف كالمخمكقات األخرل، كتؤدم دكرىا في اتساؽ محكـ _ 

 . لعمارة ىذا الككف
 :      تنقسـ المككنات الحية إلى

  :اإلنسان/ 2-1 
       يأتي اإلنساف عمى رأس عناصر البيئة، كقد تناكلو القرآف مف جكانب مختمفة بداية مف خمؽ آدـ كمف ثـ 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّضي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن َصْمَصاٍل ِمْن : قاؿ تعالى. مراحؿ تطكره، كالغاية مف خمقو، كمصيره َواِِإ

                                                 
. 22: اآلية. سورة البقرة .1

.19:  ص.2016 .األكىل الطبعة .األعلى اجمللس العلمي منشورات: الرباط. اإلسالم والبيئة. مصطفى بن محزة.  2 
. 83: اآلية. سورة األنعاـ. 3

.24: سورة احلشر اآلية.  4
  

 .51 :ص. مرجع سابق. مصطفى بن محزة. 5
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ْنَساُن ِممَّك ُخِمَق  :قاؿ أيضا 1.َحَمٍ  َمْسُنونٍ  ْمِب َوالتَّكرَاِئبِ * ُخِمَق ِمْن َماٍء َداِفٍق *َفْمَيْنُظِر اإلِْ . َيْخُرُج ِمْن َبْيِن الصُّ
2
 

 : الحيوانات/ 2-2 

       ىي كائنات حية سخرىا اهلل لخدمة اإلنساف يحصؿ منيا عمى طعامو كمنافعو، فيي لـ تخمؽ عبثا، بؿ 
نَّك َلُكْم ِفي اأْلَْنَعاِم َلِعْبَرًة : قاؿ تعالى. ليا كظائؼ حيكية في المجاؿ البيئي، كىي منتشرة في البر كالبحر كالجك َواِِإ
 3.ُنْسِقيُكْم ِممَّكا ِفي ُبُطوِنِو ِمْن َبْيِن َفْرٍث َوَدٍم َلَبًنا َخاِلًصا َساِئًغا ِلمشَّكاِرِبينَ 

 : النبات/ 2-3
       النبات مف العناصر البيئية الطبيعية التي خمقيا اهلل تعالى لنفع اإلنساف نفعا جما، فيي تحقؽ التكازف بيف 

 .مككنات اليكاء الذم تتنفسو الكائنات الحية، كذكرت النباتات في العديد مف اآليات في القرآف الكريـ
اًجا :  قاؿ تعالى ْرَع  :قاؿ تعالى أيضا 4. ِلُنْخِرَج ِبِو َحبًّا َوَنَباتًا*َوَأْنَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َماًء َثجَّك ُيْنِبُت َلُكْم ِبِو الزَّك

ْيُتوَن َوالنَّكِخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّض الثَّكَمرَاِت ِإنَّك ِفي َذِلَك َ ََيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَّكُرونَ    5.َوالزَّك
 :مكونات البيئة المعنوية. ثانيا

 .       أىـ ىذه المككنات الديف، العمـ، المجتمع
 : الدين _1

ىك القانكف اإلليي الذم يكضح السبيؿ لإلنساف، كيبيف لو كيؼ يتعامؿ مع مف حكلو كمف ذلؾ تحديد        
نكعية تعاممو مع مكارده البيئية األخرل بكجو خاص، كما يبـر في محيطيا مف عقكد كعالقات اجتماعية 

 .كاقتصادية، كسياسية، كدكلية تترؾ ليا أثار في البيئة
 : العمم_ 2

المقصكد بالعمـ ىنا ىك العمـ النافع لصاحبو كلمناس جميعا، فيك تزكية لمنفس، كأمر بالمعركؼ كنيي عف        
المنكر، كتقرب مف اهلل تعالى بدكاـ الذكر لو، كمما يدؿ عمى شرؼ العمـ كسمك منزلتو أف اهلل تعالى رضيو 

. كقد كردت آيات كثيرة تتحدث عف فضؿ العمـ كالعمماء 6.َوَكاَن الّمُو َعِميمًا َحِكيماً : قاؿ تعالى. كصفا لنفسو
َيْرَفِع المَّكُو الَّكِذيَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَّكِذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم  : أيضاقاؿ 7.ِإنَّكَما َيْخَشى المَّكَو ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَمَماءُ : يقكؿ تعالى

 8.َدَرَجاتٍ 
 

                                                 
. 28: اآلية. سورة احلجر. 1
. 8-5: اآلية. سورة الطارؽ. 2
. 66 :اآلية. سورة النحل. 3
. 15-14 :اآلية. النبأسورة . 4
. 11: اآلية. النحلسورة . 5
. 170 :اآلية. سورة النساء. 6
 .28: اآلية. رفاط سورة .7
 .11: اآلية. اجملادلة سورة. 8
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 : المجتمع_ 3

إف المجتمع اإلسالمي مجتمع معنكم،أم أف العالقات االجتماعية بنيت عمى أساس القيـ                          
ترل : يقكؿ رسكؿ اهلل عميو الصالة كالسالـ. اإلنسانية مف المكدة كالرحمة، ال عمى أساس العالقة المادية فقط

 1.المؤمنيف في تراحميـ كتكادىـ كتعاطفيـ كمثؿ الجسد إذا اشتكى عضكا تداعى لو سائر جسده بالسير كالحمى
 التوازن البيئي في اإلسالم: الفرع الثالث

 في فيميا كتحميميا، الككف الذم ء       قدمت العقيدة اإلسالمية الحؿ الصحيح لممعادلة التي حار عمماء الفيزيا
نحيا فيو ليس مجمكعة أجراـ مادية تتحرؾ ىنا كىناؾ كيفما اتفؽ، بؿ أنو محكـك بنسيج مف القكانيف غاية في 
الحبؾ كالركعة ففي آيات كثير مف القرآف الكريـ نجد إجابة شافية لسر ىذا التناغـ الككني، فيك يكشؼ بيسر 

 2.ككضكح عف الغاية مف خمؽ الككف
 4.ُصْنَع المَّكِو الَّكِذي َأْتَقَن ُكلَّك َشْيءٍ  : قاؿ تعالى أيضا3.َوَما َخَمْقَنا السَّكَماَء َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما اَلِعِبينَ  :قاؿ تعالى

 4.َشْيءٍ 
ُتَسبِّضُح َلُو : قاؿ تعالى.        فكؿ شيء يقر بعبكديتو هلل الخالؽ البارئ المصكر، فيسبح بحمده كيسجد لو

ْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّك ُيَسبِّضُح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُيوَن َتْسِبيَحُيْم ِإنَّكُو َكاَن َحِميًما  السَّكَمَواُت السَّكْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِينَّك َواِِإ
أََلْم َتَر َأنَّك المَّكَو َيْسُجُد َلُو َمْن ِفي السَّكَماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض َوالشَّكْمُس َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم  : كقاؿ تعالى5. َغُفورًا

َواْلِجَباُل َوالشَّكَجُر َوالدَّكَوابُّ َوَكِثيٌر ِمَن النَّكاِس َوَكِثيٌر َحقَّك َعَمْيِو اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِيِن المَّكُو َفَما َلُو ِمْن ُمْكِرٍم ِإنَّك المَّكَو 
ْنَس ِإالَّك ِلَيْعُبُدونِ  قاؿ تعالى 6.َيْفَعُل َما َيَشاءُ   7.َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّك َواإلِْ

       فقد خمؽ اهلل سبحانو كؿ شيء بمقدار كميزاف كترتيب كحساب لكي يتالءـ مع مكانو كزمانو، كبحيث يتـ 
 ىذا التكازف المتكامؿ الشامؿ مع جميع المخمكقات مما يحقؽ النفع كال يضر غيره، كما بيف ذلؾ المكلى عز كجؿ 

قاؿ  8 .َواأْلَْرَض َمَدْدَناَىا َوأَْلَقْيَنا ِفيَيا َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلِّض َشْيٍء َمْوُزونٍ : في العديد مف اآليات قاؿ تعالى
 1ٍ.المَّكُو َيْعَمُم َما َتْحِمُل ُكلُّ ُأْنَثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما َتْزَداُد َوُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِمْقَدار: قاؿ تعالى

                                                 
 .748: ص. 6011 :حديث رقم . باب رمحة الناس كالبهائم.كتاب األدب.مرجع سابق. صحيح البخارم. 1
. دكلة اإلمارات العربية ادلتحدة. إمارة الشارقة. الدكرة التاسعة عشر. رلمع الفقو اإلسالمي الدكيل.  منظمة ادلؤمتر اإلسالمي.البيئة من منظور إسالمي .زلمد جرب األلفي. 2

2009. 
 .16: اآلية. ءسورة األنبيا. 3
 .88: اآلية. سورة النمل. 4
 .44: اآلية. ءسورة اإلسرا. 5
 .18: اآلية. سورة احلج. 6

. 56 : اآلية.سورة الذاريات.  7 
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 3 .ِإنَّكا ُكلَّك َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ : قاؿ أيضا 2.َوَخَمَق ُكلَّك َشْيٍء َفَقدَّكَرُه َتْقِديرًا: قاؿ عز مف قائؿ 
 

ْن ِمْن َشْيٍء ِإالَّك ِعْنَدَنا َخزَاِئُنُو َوَما ُنَنزِّضُلُو ِإالَّك ِبَقَدٍر َمْعُمومٍ : قاؿ عز كجؿ  4.َواِِإ
       تدؿ اآليات السابقة داللة كاضحة عمى أف األرض بما فييا مف مككنات بيئية خمقيا اهلل في منظكمة 

متكاممة، ككؿ مكاردىا البيئة الحية كالحيكاف كالنبات، كغير الحية كاليكاء كالماء كالتربة تخضع جميعا لقانكف 
التكازف الدقيؽ، حيث بيف سبحانو كتعالى أف كؿ ما عمى األرض كما  فييا مف مككنات مختمفة إنما ىك بمقدار 
محدد كنسب ثابتة كأم اعتداء عمى عنصر مف عناصر األرض ىك اعتداء عمى جميع ما فييا ألنو سيؤدم ال 
محالة إلى اضطراب في كظائؼ ىذه العناصر مما يؤدم إلى اختالؿ العالقات التفاعمية التبادلية بينيـ مسببة 
الكثير مف األخطار التي تيدد المحتكل الحيكم بما فيو اإلنساف، كيعتبر ىذا التقدير ىك األصؿ في خمؽ اهلل 

 5. العامة في ركعة كتكامؿ المنظكمة البيئية المتزنةةلجميع مخمكقاتو، كىك الظاىر_ عزك جؿ_
       حتى أف الككارث الطبيعية كانت كليدة حكمة اهلل كتدبيره فالمناطؽ النشطة بركانيا تمتاز بتربة خصبة 

 أف ىناؾ عالقة بيف عدد البراكيف كالكثافة السكانية لمقرل اتساعد عمى التطكر الزراعي، فمثال كجد في اندكنيسي
فالتربة الزراعية جذبت لممنطقة عددا كبيرا مف السكاف عمى رغـ أف المنطقة ميددة بالبراكيف كتساىـ الفيضانات 
في كؿ مف اليند كبنغالدش في رفع خصكبة التربة، كاألمر نفسو ينسحب عمى النظاـ الحياتي لمكائنات الحية 
فكؿ زيادة أك نقصاف يؤدم إلى اختالؿ ىذا التكازف، فقد قامت الصيف مثال بحممة إلبادة العصافير التي تأكؿ 

األرز كىك محصكليـ الرئيسي كتحقؽ ليـ نمك كفير لبعض سنيف، ثـ أتاىـ مف كاف يغشى العصافير كىك دكدة 
عاد  تربيتيا، لتعيد التكازف البيئي ةاألرض فاتت عمى المحاصيؿ كأبادتيا فما كاف لدييـ إال استيراد العصافير كا 

 6.الذم خمؽ اهلل الككف بو
ىذا ما أشارت إليو اآليات الكثيرة مف القرآف الكريـ إلى أف اهلل سبحانو كتعالى خمؽ الخمؽ بمقادير دقيقة              

معمكمة كمكازيف محددة، كعمى حسب حاجة الخمؽ إليو، لذا فقد حذر اإلسالـ  مف أم تغير كمي ككيفي في 
مككنات البيئة الحية كغير الحية الف ذلؾ سكؼ يؤدم إلى عدـ مقدرة األنظمة البيئية عمى استيعابيا ، كبالتالي 

 .حدكث التمكث البيئي، كاستنزاؼ المكارد الطبيعية
 
 
 

                                                                                                                                                                  
 .8 : اآلية.سورة الرعد. 1
 .2: اآلية. سورة القرقاف. 2
 .49: اآلية. سورة القمر. 3
 .21: اآلية. رسورة احلج. 4

.20: ص. مرجع سابق. امحد عبد العزيز مليجي.  5 
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 رؤية إسالمية لممشاكل البيئية: المطمب الثاني
       إف التغييرات الكبيرة التي ادخميا اإلنساف عمى النظـ البيئية تجاكزت إلى حد كبير الفطرة التي خمقيا اهلل 

 . تمؾ الممكثاتبتعالى عمييا، مما أدل إلى خمؿ كبير في عناصرىا كعدـ قدرتيا عمى استيعا
 استنزاف الموارد البيئية في اإلسالم: الفرع األول

الَّكِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َمْيًدا  : مكارد األرض كجعميا معاشا لنا، قاؿ تعالىؿ       لقد سخر لنا المكلى عز كج
 ُكُموا َواْرَعْوا َأْنَعاَمُكْم ِإنَّك ِفي *َوَسَمَك َلُكْم ِفيَيا ُسُباًل َوَأْنَزَل ِمَن السَّكَماِء َماًء َفَ ْخَرْجَنا ِبِو َأْزَواًجا ِمْن َنَباٍت َشتَّكى 

  1.َذِلَك َ ََياٍت أِلُوِلي النَُّيى

.       كفي المقابؿ نيانا اإلسالـ عف التبذير كاإلسراؼ، عند إشباع الحاجات مف المكارد بكؿ أشكالو السمبية
فاإلسراؼ في نظر . سكاء في المأكؿ كالمشرب كغير ذلؾ مف المكارد الطبيعية، ألنيا محدكدة كقابمة لمنفاذ

ذا طبقنا ىذا األمر عمى راإلسالـ ىك كؿ سمكؾ يتعدل الحدكد المعقكلة أك المقبكلة في أم أمر مف األمك ، كا 
البيئة فإنو يتمثؿ في االستخداـ المفرط أك الجائر لمكارد البيئة كمف ثمة يصبح ىذا السمكؾ غير المرغكب فيو 
مصدر ضرر كخطكرة عمى البيئة كمكاردىا، كما أنو نكع مف األنانية، كعدـ التبصر، كعدـ الحكمة في تحمؿ 

 2.المسؤكلية، ألنو مدعاة لسرعة استنزاؼ مكارد البيئة كقد تكعد اهلل المسرفيف باليالؾ
       اإلسراؼ في استنزاؼ المكارد كاستيالكيا يمثؿ نكعا مف األنانية المذمكمة، إذ أنو يؤدم إلى حرماف 

كما أنو يؤدم إلى قصكر كسائؿ اإلنتاج بشتى صكرىا عف تكفير المتطمبات األساسية . اآلخريف مف ىذه المكارد
لممجتمع، كعالكة عمى ذلؾ فإف في اإلسراؼ إىدارا لنعـ اهلل عز كجؿ كمضيعة ليا، كعمى النقيض مف الترشيد 

 3.كاالعتداؿ، فيما يعنياف المحافظة عمى ىذه النعـ كالعمؿ عمى استدامتيا كاالنتفاع بيا
 4.َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّض َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّكُو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ  :قاؿ تعالى
 5.َوَآُتوا َحقَّكُو َيْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّكُو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ  : أيضاقاؿ تعالى
 في ىذه اآلية الكريمة مثال حذرنا اهلل 1.ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن َيْ ِتيُكْم ِبَماٍء َمِعينٍ : قاؿ تعالى

عف عبد اهلل بف عمرك، أف سبحانو كتعالى مف خطر زكاؿ نعمة الماء كىذا ما نيانا عنو أيضا الرسكؿ الكريـ، 
                                                 

. 54- 53: اآلية. سورة طو. 1
. 2009. األردف. جامعة الزرقاء. رللة الزرقاء للبحوث كالدراسات اإلنسانية. 2 العدد .9اجمللد . القيم البيئية من منظور إسالمي .زلمد امحد اخلضي، نواؼ امحد مسارة. 2

 . 8: ص
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 .5 : ص.2011.  السعودية. القرلأـجامعة .  اإلسالميةقسم العمارة. غًن منشورة. ادلاجستًن
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 :؟ قاؿإسراؼأفي الكضكء : ما ىذا السرؼ؟ قاؿ:  فقاؿ، كىك يتكضأ،مر بسعدالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ 
ف كنت عمى نير جا،نعـ كالقرآف الكريـ فكؽ ذلؾ يقرر أف لكؿ شيء في الككف أجال مسمى، كنياية  2.ر كا 

محتكمة، أم زمنا محددا ال يتعداه، بمعنى البعد الزمني في ىذا الككف ىك مف أمكره الميمة، فميست المادة 
 كىذا 3.كالطاقة كالمكاف فقط ىي التي تدخؿ في نظاـ العالـ جممة كتفصيال، ألف ذلؾ كمو يتظمنو البعد الزمني

َما َخَمْقَنا السَّكَماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِإالَّك ِباْلَحقِّض َوَأَجٍل ُمَسمًّى : ما تشير إليو آيات كثيرة منيا قكلو تعالى
  4َوالَّكِذيَن َكَفُروا َعمَّكا ُأْنِذُروا ُمْعِرُضونَ 

 التموث في اإلسالم: الفرع الثاني
       لـ ترد في القرآف الكريـ كممة تمكث بمفظيا كلكف بمفيكميا الذم عرضناه فيما سبؽ يمكف القكؿ باف كتاب 
اهلل الحكيـ قد عبر عف مضمكف التمكث بمفظ الفساد، كتدبر كممة الفساد يقكد إلى القكؿ باطمئناف أنيا أكسع كفي 
الكقت ذاتو أدؽ مف كممة تمكث، فمفيـك الفساد يتسع لكؿ األعماؿ الضارة بالبيئة، أك مصادر تيديدىا، أككؿ ما 
يؤدم إلى إحداث الخمؿ كاالضطراب فييا، بحيث يعني الفساد تمكث البيئة ككذلؾ استنزاؼ مكاردىا، كالتبذير في 

 5.استخداميا عمى نحك ييدد دكاميا لصالح األجياؿ المقبمة

                         6.َظَيَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبرِّض َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َأْيِدي النَّكاِس ِلُيِذيَقُيْم َبْعَض الَّكِذي َعِمُموا َلَعمَّكُيْم َيْرِجُعونَ : قاؿ تعالى
حيث تشير ىذه اآلية إلى بركز ظاىرة التمكث كمشكمة خارجة عف السيطرة، ثـ تناكلت مجاالت التمكث كىي البر 

كالبحر، لتتطرؽ اآلية الكريمة إلى أسباب التمكث أك الفساد كىي اإلنساف كسمككو السمبي، ثـ كضحت نتائج 
الفساد كىي المعاناة التي تمحؽ اإلنساف، لتعطى في األخير الحؿ كىي إزالة أسباب الفساد التراجع عف 

 7. المسببة لوتالسمككيا

، كذلؾ (ظير)       جاءت إشارة اآلية الكريمة إلى ظيكر الفساد في البر كالبحر بصيغة الماضي في كممة 
ألف المستقبؿ عند اهلل ىك حقيقة كاقعة ال بد منيا ككأنيا كقعت حتما بالنسبة هلل تعالى كال مفر مف حدكثيا، كقد 

كاقتصرت اآلية . حدث التمكث كأصبح في يكمنا ىذا اخطر مشكالت العصر كأكثرىا تعقيدا كأصعبيا حال
الكريمة عمى ذكر الفساد الناتج عف اإلنساف في البر كالبحر كلـ تذكر في الجك، كىذا مف أسرار البياف في 

التعبير القرآني حيث أنو يأتي بأمكر تتناسب مع فيـ المعاصريف آنذاؾ عند نزكؿ اآلية دكف أف يتعارض مع 
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المستقبؿ الذم حدث فيو ىذا الفساد جكا بسبب اإلنساف، كما أف فساد الجك مرتبط ارتباطا كثيقا بفساد اإلنساف 
 1.برا كبحرا

      الفساد في داللة القرآف كالسنة ىك الخركج عف االعتداؿ بالكفر كالشرؾ، كالتعكيؽ عف اإليماف بالمعاصي 
ىالؾ الحرث كالنسؿ، كقتؿ النفس بغير حؽ، كالسعي إلى قطع الطريؽ، كالنيب كالبغي كالتخريب كالعتك  كا 

كتشير اآلية السابقة . كالعكدة إلى حياة الجاىمية بكؿ مظاىرىا تمكـ الفساد كاإلفساد، كالقائمكف عميو مفسدكف
بجالء ككضكح إلى ظيكر الفساد برا كبحرا بما كسبت أيدم الناس مسببا الضرر البالغ الذم يحؿ باإلنساف مف 
جراء عممو الفاسد، فإذا فسد الناس تركيـ اهلل سبحانو كتعالى كشأنيـ حتى يذكقكا بعض نتائج أعماليـ، لعميـ 

 2.يرجعكف كينتبيكف
3.واَل ُتْفِسُدوا ِفي اأْلَْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَيا: قاؿ تعالى

 

َواْبَتِغ ِفيَما َآتَاَك المَّكُو الدَّكاَر اْ َِخَرَة َواَل َتْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن المَّكُو ِإَلْيَك َواَل : قاؿ تعالى أيضا
 4.َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّك المَّكَو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ 

  5.َواَل َتْبَخُسوا النَّكاَس َأْشَياَءُىْم َواَل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ : قاؿ أيضا
 :      تتجمى مظاىر التمكث في اإلسالـ فيما يمي

 :تموث الماء .أوال
ُل َعَمْيُكْم ِمَن السَّكَماِء َماًء ِلُيَطيِّضَرُكْم :        لمماء في اإلسالـ كظيفة اجتماعية دينية ىي الطيارة، قاؿ تعالى َوُيَنزِّض

بيف الفقياء الجكانب المتعمقة بو بكثير مف التفاصيؿ مف حيث أنكاعو، كأكصافو، كتمكثو، ككيفية إزالة  حيث 6.ِبوِ 
كتمكث الماء عند الفقياء مف حيث الجممة ىك خركجو مف ككنو . إزالة تمكثو، كالعكدة بو إلى إمكانية االستخداـ

 7.طاىرا منتفعا بو في إزالة الحدث أك النجس كمع اتفاقيـ عمى أف الماء يتنجس بكقكع النجاسة فيو
 :تموث اليواء. ثانيا

       جاءت الشريعة اإلسالمية حاثة عمى نظافة البيئة عامة كاليكاء بشكؿ خاص، الف فساد اليكاء كحصكؿ 
الخمؿ في مككناتو ضرر يناؿ الكائنات، كاإلسالـ ينيى عف كؿ ما يسئ لنقاء اليكاء حتى تمؾ األشياء المباحة 
مثؿ الثـك كالبصؿ، كينيى الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف أكؿ الثـك عند الدخكؿ المسجد لمعبادة حرصا عمى 

ناىيؾ عف الحفاظ عمى عممية التكازف، أم حتى ال يزيد كزف عنصر عمى . نقاء اليكاء الذم يستنشقو المصمكف

                                                 
رابطة العامل اإلسالمي اذليئة العادلية لإلعجاز العلمي يف القراف . ادلؤمتر العلمي العاشر لإلعجاز العلمي يف القراف كالسنة. الفساد البيئي برا وبحرا وجوا. امحد مليجي. 1

 .157: ص. 2011. تركيا. كالسنة
.  160: ص. مرجع سابق. امحد مليجي. 2
. 56: اآلية. سورة األعراؼ. 3
. 77: اآلية. سورة القصص. 4

.85: اآلية. سورة ىود.  5
  

 .11: اآلية. سورة األنفاؿ. 6
.162: ص. مرجع سابق. امحد مليجي.  7 
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أخر، كال ينفرد أحد العناصر بالتأثير عمى العنصر المقابؿ فمثال لك زادت نسبة األكسجيف في الغالؼ الجكم 
  1.قميال، المكف لعكد الثقاب أف يحرؽ األرض مف التربة كالغطاء النباتي كالحيكانات

 :تموث التربة. ثالثا
َذا َتَولَّكى َسَعى ِفي :        أشار القرآف الكريـ إلى تمكث التربة بفعؿ اإلنساف في آيات كثيرة منيا قكلو تعالى َواِِإ

  2.اأْلَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيَيا َوُيْيِمَك اْلَحْرَث َوالنَّكْسَل َوالمَّكُو اَل ُيِحبُّ اْلَفَسادَ 
َواْلَبَمُد الطَّكيِّضُب َيْخُرُج َنَباُتُو ِبِ ْذِن َربِّضِو َوالَّكِذي َخُبَث اَل َيْخُرُج ِإالَّك َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرِّضُف اْ ََياِت ِلَقْوٍم  :قاؿ تعالى
  3.َيْشُكُرونَ 

       أقر اهلل عز كجؿ في ىذه اآلية أف البمد الطيب يخرج نباتو جميال حسنا، أما البمد الخبيث الذم تغيرت 
تربتو فخبثت كممحت مشاربيا فال خير فيو كال يخرج نباتو إال نكدا، فأم تصرؼ يؤدم إلى إتالؼ التربة يندرج 

فسادىا  .تحت التحريـ فيك إتالؼ لمحياة كا 
 (:الضجيج )التموث الضوضائي . رابعا

       خمؽ اهلل البشر كأنعـ عمييـ بالكثير مف النعـ كنعمة السمع مف النعـ الميمة التي أنعـ اهلل بيا عمى عباده 
َأمَّكْن َيْمِمُك :  كقاؿ سبحانو كتعالى4.َوُىَو الَّكِذي َأْنَشَ  َلُكُم السَّكْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِمياًل َما َتْشُكُرونَ : تعالى. قاؿ

السَّكْمَع َواأْلَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج اْلَحيَّك ِمَن اْلَميِّضِت َوُيْخِرُج اْلَميِّضَت ِمَن اْلَحيِّض َوَمْن ُيَدبِّضُر اأْلَْمَر َفَسَيُقوُلوَن المَّكُو َفُقْل َأَفاَل 
َواْقِصْد : تظير اإلشارة إلى التمكث السمعي كالنيي عنو في النيي عف الصكت المرتفع، في قكلو تعالى 5.َتتَّكُقونَ 

  6.ِفي َمْشِيَك َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك ِإنَّك َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِمير
 150       كشؼ التقدـ العممي ما أكده القرآف الكريـ مف حقائؽ، إذ ثبت أف قكة الصكت التي تزيد كثيرا عمى 

ديسيبؿ كأصكات القنابؿ الضخمة تؤدم إلى ىالؾ اإلنساف كالحيكاف في الحاؿ، فالتعرض لمثؿ ىذه األصكات 
 كما أمرنا اهلل سبحانو كتعالى أف نحافظ عمى ىذه 7.يؤدم إلى انفجار الرئتيف كتكقؼ القمب كالكفاة السريعة

النعمة كنحمييا مف كؿ ما يؤثر عمييا كيتمفيا، فكؿ إنساف مسؤكؿ أماـ اهلل عف أم تقصير تجاه ىذه النعـ  أك 
 .فقدانيا

  8. َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِو ِعْمٌم ِإنَّك السَّكْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل : قاؿ تعالى
 
 

                                                 
 .49: ص. 2009رجب . الرياض. جامعة نايف العربية للعلـو األمنية. 326العدد . رللة األمن كاحلياة. موقف اإلسالم من حماية البيئة. عبد احلميد غازم احلسن. 1
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 التنمية المستدامة في اإلسالم: المطمب الثالث
      ظير مفيـك التنمية المستدامة في السبعينيات مع ظيكر مشكمة استنزاؼ المكارد كنشكء مشاكؿ بيئية في 

 ـالعالـ، كيتجاكز مفيـك التنمية المستدامة الحفاظ عمى البيئة ليشمؿ الجكانب االجتماعية كاالقتصادية، كبالرغ
مف أف التكجو نحك االستدامة نابع مف فمسفات غربية إال انو تكجو يمتقي مع الفكر اإلسالمي في العديد مف 

 .المبادئ كاألىداؼ
 المفاىيم األساسية لمتنمية المستدامة في اإلسالم: الفرع األول

       لـ يرد مصطمح التنمية المستدامة ال في الكتاب كال في السنة، إال أف التشريع اإلسالمي حكل 
مصطمحات أدؽ كأعمؽ، ككضع التنمية المستدامة في إطار شامؿ متقدما عمى الفكر الكضعي الذم ركز عمى 

 .الجانب المادم ليا فقط
 :مفيوم التنمية المستدامة في اإلسالم. أوال

       ينطمؽ التصكر اإلسالمي لمتنمية المستدامة مف أف اهلل سبحانو كتعالى خمؽ الككف كاستخمؼ اإلنساف في 
أم خمؽ لكـ  1.ُىَو َأْنَشَ ُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا: قاؿ تعالى .األرض ليقـك بميمة اإلعمار كفؽ شريعتو

األرض لتقكمكا بعمارتيا، فيذا التصكر ىك شمكلي يربط بيف الككف كاإلنساف بحيث لـ يكتفي اإلسالـ بالحث 
ُثمَّك َجَعْمَناُكْم َخاَلِئَف ِفي اأْلَْرِض ِمْن َبْعِدِىْم : عمى التنمية بؿ جعميا مرتبطة بالجانب األخركم، كما قاؿ تعالى

 3.فيي تنمية أخالقية ركحية تعبدية تيدؼ إلى تنمية اإلنساف 2.ِلَنْنُظَر َكْيَف َتْعَمُمونَ 
التنمية المستدامة في المنظكر اإلسالمي ال تجعؿ اإلنساف ندا لمطبيعة كال متسمطا عمييا، بؿ تجعمو أمينا       

عمييا محسنا ليا، كرفيقا بيا كبعناصرىا، يأخذ منيا بقدر حاجتو كحاجة مف يعيميـ، بدكف إسراؼ، كبال إفراط كال 
نطالقا مف ككف العمؿ في األرض  تفريط، كما أنيا تعد لكنا مف ألكاف شكر المنعـ عمى ما أنعـ بو عمى خمقو، كا 

 4.نمطا مف أنماط الشكر هلل

                                                 

.61: اآلية. سورة ىود.  1
  

 .14: االية. سورة يونس. 2
ادللتقى العلمي الدكيل حوؿ سلوؾ ادلؤسسة االقتصادية يف ظل رىانات التنمية ادلستدامة كالعدالة . التنمية المستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي. السعيد دراجي. 3

 .467 :ص. 2012 نوفمرب21 ك20 يومي .اجلزائر.  جامعة األمًن عبد القادر قسنطينةاالجتماعية
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      إف النظرة اإلسالمية الشاممة لمتنمية المستدامة تكجب أال تتـ ىذه التنمية بمعزؿ عف الضكابط الدينية 
كفي . كاألخالقية، ألف الضكابط ىي التي تحكؿ دكف أية تجاكزات تفقد  التنمية المستدامة مبررات استمراريتيا

الكقت نفسو فإنيا تعنى بالنكاحي المادية جنبا إلى جنب مع النكاحي الركحية كالخمقية، فال تقتصر التنمية 
نما تمتد إلى الحياة اآلخرة، بشكؿ يضمف تحقيؽ التكافؽ  المستدامة عمى األنشطة المرتبطة بالحياة الدنيا كحدىا كا 

بيف الحياتيف كيجعؿ صالحية األكلى جسر عبكر إلى النعيـ في الحياة األخركية التي ىي الحياة الحقيقية 
 1.المستمرة

      مف ىنا نستطيع تعريؼ التنمية المستدامة في الفكر اإلسالمي بأنيا عمارة األرض مف خالؿ تفعيؿ جميع 
المكارد البشرية كالمادية لتحقيؽ السعادة الدنيكية بأبعادىا الركحية كالمادية كاألخالقية كترشيدىا بالتذكير الدائـ 
بالحياة اآلخرة، كالتي تتحقؽ فييا السعادة األكمؿ كاألدكـ، فالتنمية المستدامة تعني االرتقاء بنكعية الحياة مف 
خالؿ زيادة الدخؿ كنشر التعميـ كتكفير الخدمات الصحية كمكافحة الفقر كالحفاظ عمى البيئة كتكفير تكافؤ 

شباع الحاجات الركحية التي يتـ تحقيقيا مف خالؿ 2.الفرص كغرس القيـ كالمعتقدات كالحفاظ عمى الحريات  كا 
 3.المعتقد، كالحاجات المادية التي تتـ تحقيقيا مف خالؿ االستخداـ األمثؿ لممكارد

كفؽ شرع اهلل _ عقيدة التكحيد كالربكبية كاالستخالؼ _        فيي طمب عمارة األرض كالتمسؾ بعقيدة اإلسالـ 
بالقياـ بالنشاط اإلنتاجي المفضي لمكسب الحالؿ في مناخ اقتصادم كاجتماعي يتكفر فيو اإليماف كالتقكل 
كسيادة القيـ اإلسالمية، كتجنب الحراـ كاالستغفار مف ارتكابو، مما يرسؿ السماء مدرارا كيزيد الماؿ كالبنيف 

 4.كالزرع كالماء، فيحقؽ الكفاية كالحياة الطيبة ألفراد المجتمع رجاال كنساء
       فقد بيف لنا القرآف الكريـ أعظـ مثاؿ لالستدامة مف خالؿ قصة سيدنا يكسؼ فقد استطاع سيدنا يكسؼ 

مف خالؿ تفكيره االقتصادم اإلسالمي المستداـ أف يدير مكارده المحدكدة أثناء الجفاؼ ليضمف احتياجات 
 ُثمَّك َيْ ِتي *َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِمِو ِإالَّك َقِمياًل ِممَّكا تَْ ُكُموَن  :تعالىقاؿ . الناس

  5.ِمْن َبْعِد َذِلَك َسْبٌع ِشَداٌد َيْ ُكْمَن َما َقدَّكْمُتْم َلُينَّك ِإالَّك َقِمياًل ِممَّكا ُتْحِصُنونَ 
       يعد سيدنا يكسؼ عميو السالـ أكؿ مف كضع أعظـ نظرية اقتصادية غذائية عرفيا التاريخ االقتصادم 

الزراعي عمى مر العصكر كحتى العصر الحالي، فقد أخبرىـ سيدنا يكسؼ عميو السالـ بأف يكاضبكا سبع سنيف 
عمى الزراعة كيبالغكا فييا، ثـ أرشدىـ إلى الخطكة التالية أف يعممكا بمبدأ االدخار لمطعاـ كالحبكب في سنيف 

 الحب الناتج عف الزرع في كؿ عاـ فال ينزعكا عنو القشرة الخارجية، بؿ يجب أف االرخاء، كأمرىـ أنو إذا حصدك

                                                 

.57: ص.  مرجع سابق. عليأبونايف بن نائل بن عبد الرمحن .  1
  

. اإلمارات العربية ادلتحدة. جامعة اإلمارات العربية ادلتحدة . 4العدد . 28لد ادلج .رللة العلـو االجتماعية.  الدور التنموي للوقف اإلسالمي.يوسف خليفة اليوسف. 2
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3
.  http://www.irbnet.de. H. Aburounai , M. Sexton. Islam and Sustainable Development .p: 757.conculte .
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يترككه في سنبمو، ثـ ينقؿ سيدنا يكسؼ عميو السالـ أىؿ مصر إلى مرحمة ىامة كخطيرة أال كىي دعكتيـ 
رشادىـ إلى تقميؿ األكؿ مما يزرعكف فال يككف إال بقدر الحاجة، كعدـ االقتراب مف الطعاـ المدخر طكاؿ  كا 
سنكات الخصاب، كتناكؿ األقدـ فالقدـ مف الطعاـ المدخر سنكات الخصاب كالعجاؼ، كيستمر عطاء سيدنا 
يكسؼ عميو السالـ ألىؿ مصر فمـ يكتؼ بكؿ ما سبؽ بؿ أراد أف تستمر حياتيـ الزراعية بعد انتياء عصر 
السنكات العجاؼ، فأشار عمييـ أف يدخركا جزءا مف الحبكب المدخرة في سنكات العجاؼ لكي يقكمكا بزراعتو 

 1.بعد انتياء ىذه السنيف

       إف األساس التي قامت بو فكرة االستدامة ىك التفكير في األجياؿ القادمة مف البشرية، كالسعي إلى 
التخطيط لتفادم األزمات قبؿ كقكعيا في المستقبؿ كىذا ما فعمو سيدنا يكسؼ عميو السالـ فقد حذر الناس مف 
مجاعة كانت ستحصؿ ما لـ يعممكا بالخطة التي كضعيا ليـ، كبفضؿ ىذه الخطة تـ تجنيب البالد المجاعة 

 .القاتمة كتفادم األزمات قبؿ كقكعيا
       كما ظير تفكير االستدامة في عصر الخمفاء الراشديف، ففي عيد عمر بف الخطاب فتحكا كثيرا مف 

أراضي الشاـ كالعراؽ، ككاف الناس يتكقعكف أف يقسميا عمر عمى المحاربيف باعتبارىا نكعا مف الغنائـ عمال 
ْن َتَولَّكْوا َفاْعَمُموا َأنَّك المَّكَو َمْواَلُكْم ِنْعَم اْلَمْوَلى َوِنْعَم النَّكِصيُر : قاؿ تعالى. باآلية الكريمة  َواْعَمُموا َأنَّكَما َغِنْمُتْم *َواِِإ

فقاـ عمر بشرح األمر  2.ِمْن َشْيٍء َفَ نَّك ِلمَّكِو ُخُمَسُو َوِلمرَّكُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّكِبيلِ 
 ؿكبياف أف ىذه األرض ال تصمح قسمتيا، ألنيا شركة بيف أجياؿ المسمميف، أشرؾ اهلل جيؿ الصحابة كاألجيا

 . ككانت حجة في آية الفيء3.التالية ليـ
 :       مف ىنا نستطيع استخالص الخصائص التالية لمتنمية المستدامة في اإلسالـ أىميا

 :الشمول_ 1
       إف المنظكر اإلسالمي ال يعرؼ الفصؿ بيف ما ىك مادم كركحي، حيث ال يمكف معالجة قضايا التنمية 
بعيدا عف التكجيات العقائدية، فمبدأ الشمكؿ في الفكر اإلسالمي يضمف تحقيؽ جميع الحاجات الضركرية مف 

 4.الناحية المادية مع الركحية دكف الفصؿ بينيا
 :العدالة_ 2

ففي مجاؿ الجباية فرض ، لقد أقاـ التشريع أحكامو عمى أساس مبدأ العدؿ بيف الناس كفي جميع المسائؿ       
كفي مجاؿ . أغنياء المسمميف مقداران محدكدان عادالن مف الماؿ يكفي الفقراء كال يهمحؽ ضرران باألغنياء اإلسالـ عمى

الصدقات كاإلحساف فمقد جعؿ اإلسالـ باب التبرع كالتصدؽ مفتكحان كبطكاعية مف الفرد كاختياره ليسد الثغرات 

                                                 

.بتصرؼ. 352-341:  ص- ص.2009. دار الفكر اجلامعي: اإلسكندرية. اإلعجاز االقتصادي في القران الكريم. أسامة السيد عبد السميع.  1 
.41: اآلية. سورة األنفاؿ.  2

  
 .92: ص. 2005. مطبعة صاحل كامل: القاىرة. محاضرات في االقتصاد اإلسالمي. يوسف إبراىيم يوسف. 3

.465: ص. مرجع سابق. دراجياؿالسعيد .  4 
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 مف خالؿ انتقاؿ األمكاؿ مف امما يجعؿ مبدأ العدالة محقؽ التي ممكف أف تتركيا الدكلة في مختمؼ المجاالت،
 1.دائرة الفائض إلى دائرة العجز

 :     التوازن_ 3
      مف خالؿ تحقيؽ التكازف بيف الجكانب المادية كاالقتصادية، كبيف الجكانب الركحية كالعقائدية كاألخالقية 
مف جية، كالتكازف بيف القطاعات االقتصادية نفسيا فال يمكف أف ننمي قطاع عمى حساب قطاع آخر أك ننمي 

 2.المدف عمى حساب القرل كاألرياؼ، أك تقديـ الكماليات أك التحسينات عمى الضركريات أك الحاجيات
 
 :المسؤولية_ 4

إف المسؤكلية في اإلسالـ كاضحة في كؿ شيء، فالفرد مسؤكؿ تجاه نفسو كتجاه غيره، كذلؾ فيما يعرؼ       
بكاجبات المسمـ، كالتي نظميا ديننا الحنيؼ بضكابط ليضمف تماـ صحة تمؾ التصرفات سكاء مالية أك قانكنية 

أك غيرىا مف المجاالت، كما جعؿ لمدكلة مسؤكلية تجاه المجتمع كافة مف فقراء كمحتاجيف، كجعؿ ليذه 
 3.المسؤكلية ضكابط لتنظيـ العالقة بينيـ

  :الكفاية_ 5
      عمى عكس النظريات االقتصادية لألنظمة الكضعية اإلقتصادية التي تنطمؽ مف أف المشكمة االقتصادية 

تتمثؿ في ندرة المكارد المحدكدة كعدـ كفايتيا لتمبية حاجيات اإلنساف الالمتناىية، لمكصكؿ إلى كيفية ترشيد ىذه 
المكارد لتمبية الحاجات، يرل االقتصاد اإلسالمي أنو ال يكجد تناقض بيف المكارد ككفاية الحاجيات، كأف المشكمة 
تكمف في إنحراؼ سمكؾ اإلنساف كتصرفاتو كانعداـ إرادتو الحضارية كفساد نظامو سكاء مف حيث ضعؼ اإلنتاج 

 مف مبدأ حد الكفاية مف ةأك سكء التكزيع كلذا جاءت ضركرة تنمية اإلنتاج مع عدالة التكزيع، إف الغاية الرئيسي
نما ىي القضاء عمى الفقر في  المنظكر اإلسالمي ليست فقط فرض كاجبات عمى األغنياء لمصمحة الفقراء، كا 

 4.المجتمع الذم يعد أكبر المشاكؿ التي تنخر أمف كاستقرار المجتمعات
 :اإلنسانية_ 6

 الربح كما في التنمية الرأسمالية، كال أىكاء الحكاـ عمى الحكـ شأف تإف غاية التنمية في اإلسالـ ليس      
نما غايتيا إنسانية اإلنساف ليككف محرران مكرمان ُيعمر الدنيا  التنمية االشتراكية كغيرىا مف المناىج الكضعية، كا 

 5.العمؿ الصالح فيككف بحؽ خميفة اهلل في األرضبكيحيييا 
      يتضح لنا جميا أف اإلسالـ قد سبؽ العالـ كمو بأكثر مف ألؼ كأربعمائة عاـ في الدعكة صراحة إلى التنمية 

المستدامة، فيظير مفيكميا مف كجية نظر الديف اإلسالمي عمى أنيا التكازف بيف األبعاد االقتصادية 
                                                 

جامعة . مداخلة ضمن ادللتقى الدكيل الثاين حوؿ ادلالية اإلسالمية .الزكاة والوقف أداة لتحقيق التنمية المستدامة. فارس مسدكر، كاسيين زلجوب عرارييب، امحد بوثلجة. 1
 .5:  ص.2013 جواف 29 ك28 ك27. صفاقس

.456: ص. مرجع سابق. السعيد الدراجي.  2 
.5 : ص.مرجع سابق. فارس مسدكر.  3 
.  446: ص. مرجع سابق. سعيد دراجي.  4 
.5: ص. مرجع سابق. فارس مسدكر.  5 
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كاالجتماعية كالبيئية كاألخالقية، باإلضافة إلى األبعاد الركحية كبذلؾ يتحقؽ االستغالؿ األمثؿ لممكارد التي 
 .سخرىا اهلل سبحانو كتعالى لعباده دكف إىدار حقكؽ األجياؿ المقبمة

 :أسس التنمية المستدامة من منظور إسالمي. ثانيا
التنمية المستدامة في اإلسالـ ىي تنمية شاممة كمتكازنة كعادلة، ترتكز عمى التكافؿ كالتراحـ محكرىا 

 :اإلنساف باعتباره مستخمفا في الككف، كىي ترتكز عمى مجمكعة مف األسس ىي
 :االرتقاء بالتنمية إلى مرتبة العبادة_ 1

       لعؿ اكبر كأىـ ضماف لنجاح التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي، ىك إرتفاء اإلسالـ بالتنمية إلى 
َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَر  المَّكُو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو : مرتبة العبادة، إذ لـ يكتؼ بالحث عمى العمؿ كاإلنتاج بقكلو تعالى

اعتبر العمؿ في حد ذاتو عبادة كأف الفرد قريب مف اهلل كمثاب في عممو الصالح في الدنيا  بؿ 1.َواْلُمْؤِمُنونَ 
اِلَحاِت َوَيِزيُدُىْم ِمْن َفْضِموِ : كاآلخرة، في قكلو تعالى كقكلو رسكؿ اهلل صمى  2.َوَيْسَتِجيُب الَّكِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّك

 3.اليد العميا خير مف اليد السفمى، كاليد العميا المنفقة، كالسفمى السائمة: اهلل عميو كسمـ
       فاإلسالـ سكل بيف المجاىديف في سبيؿ الدعكة اإلسالمية كالساعيف في سبيؿ الرزؽ كالنشاط االقتصادم 

 4 .كأكثر مف ذلؾ، اعتبر اإلسالـ السعي عمى الرزؽ كخدمة المجتمع كتنميتو أفضؿ ضركب العبادة
  5.َمْرَضى َوَآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اأْلَْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل المَّكِو َوَآَخُروَن ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل المَّكو: قاؿ تعالى

       إف المراد مف خمؽ الخمؽ كخمؽ الدنيا كأسبابيا أف يستعيف الخمؽ بيما لمكصكؿ إلى اهلل تعالى كال يككف 
ذلؾ  إال بمحبتو كاألنس بو في الدنيا كالتجافي مف غركر الدنيا، كال انس إال بدكاـ الذكر كال محبة إال بالمعرفة 

الحاصمة بدكاـ الفكر، كال يمكف الدكاـ عمى الذكر كالفكر إال بدكاـ البدف، كال يبقى البدف إال بالغذاء كال يتـ الغذاء 
إال باألرض كالماء كاليكاء، كال يتـ ذلؾ إال بخمؽ السماء كاألرض كخمؽ شعائر األعضاء ظاىرا كباطنا، فكؿ 

ذلؾ ألجؿ البدف كالبدف مطية النفس، كالراجع إلى اهلل تعالى ىي النفس المطمئنة بطكؿ العبادة كلما كانت 
المكارد الطبيعية مف النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف، فإف كؿ إساءة إلييا، بالتمكيث أك اإلفساد أك سكء 

 6.االستخداـ أك حرماف الناس منيا بغير حؽ تتعارض مع شكر اهلل عمى نعمو

                                                 

.105: اآلية. سورة التوبة.  1
  

.26: اآلية. سورة الشورل.  2
  

 .األخذةم ق باب بياف اليد العليا خًن من اليد السفلى كاف اليد العليا ىي ادلنفقة كاف السفلى . كتاب الزكاة.صحيح مسلم.  مسلم بن احلجاج القشًنم النيسابورماإلماـ. 3
 .309: ص, 2012 .دار زاد: القاىرة. 1033 :رقم احلديث

. مداخلة ضمن ادللتقى الدكيل حوؿ مقومات حتقيق التنمية ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي. ركائز التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسالمي. ادلعز اهلل صاحل امحد البالع. 4
 .159: ص. 2012ديسمرب . اجلزائر. جامعة قادلة

.20: اآلية. سورة ادلزمل.  5
  

سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرىا اجمللس .  القضايا االقتصادية واالجتماعية المعاصرةألبرز اإلسالمي واالقتصاد دراسة في المنظور اإلسالم. رعبد اذلادم علي النجا. 6
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       يظير مما سبؽ أف تحقيؽ التنمية كاستدامتيا في االقتصاد اإلسالمي فريضة كعبادة بؿ ىك أفضؿ 
ضركب العبادة، كأف األخذ بأسباب التنمية المستدامة في مختمؼ صكرىا لتعمير الدنيا، يرجع إلى الفرد المسمـ 

 .كمدل تقربو مف اهلل تعالى كالعمؿ في خدمة المجتمع كفؽ الضكابط الشرعية
 :عمارة األرض_ 2

       طالب اإلسالـ مف منظكر عالقة التنمية بالبيئة بعمارة األرض كىك أدؽ كأصمح مصطمح يقصد منو 
تنمية اإلنساف كاألرض معا، كتتمثؿ عمارة األرض في اإلسالـ في كؿ الكسائؿ التي تحقؽ التنمية المستدامة 

كما أف عمارة األرض تمثؿ اليدؼ . الخ.....سكاء أكانت اقتصادية أـ حضارية أـ اجتماعية أـ بيئية أـ ركحية
فاهلل خمؽ اإلنساف لكي يضطمع بثالث . الرئيس لمتنمية المستدامة، فضال عف ككنيا غاية دينية كمقصدا شرعيا

 1.مياـ رئيسة ىي عبادة اهلل كخالفتو في األرض كعمارتيا
       فحرم ببني اإلنساف االتصاؼ بخمؽ الرحمة عند تعامميـ مع مخمكقات اهلل، كمع خمؽ اهلل كيعتمد التعمير 

مف منظكر إسالمي كميزانو لمبيئة عمى أسس البنياف البيئي السميـ، مع المالئمة مع المؤثرات المحيطة بتمؾ 
 2: أساسيففالبيئة كاألخذ في االعتبار مراعاة البعديف االجتماعي كالثقافي لتمؾ البيئة، مف خالؿ عنصريف بيئيي

 .الحماية لممكارد الحياتية كأسباب كجكدىا_ 
منع اإلفساد كصكال لمتنمية كالبناء كالنماء يالـز ذلؾ حياة اإلنساف مف ميده إلى لحده حتى قياـ _ 

 .الساعة
 : التسخير دعامة لالستخالف_ 3

أََلْم َتَرْوا َأنَّك المَّكَو : قاؿ تعالى.        اقتضت حكمة اهلل سبحانو كتعالى أف يسخر كؿ ما في الككف لإلنساف
َر َلُكْم َما ِفي السَّكَماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَمْيُكْم ِنَعَمُو َظاِىَرًة َوَباِطَنةً   3.َسخَّك

دائرتو كاسعة، كىي تحكل بداخميا دائرة اصغر ىي البيئة، كقد بينت         إف تسخير األشياء لخدمة اإلنساف
بعض اآليات طبيعة التسخير المؤقتة في إشارة إلى البعد األخركم، فتسخير السماكات كاألرض كالبحار كاألنير 

 4.كالرياح مف أجؿ اإلنساف، فيما يعد دعامة لالستخالؼ
      اإلسالـ ينظر إلى اإلنساف عمى أنو سيد ىذا الككف، ككؿ ما في الككف مخمكؽ مف أجمو، مسخر لو 

باعتباره الخميفة المؤتمف، فمكقع اإلنساف في ىذا الككف يحدد لو الدكر الذم ينبغي عميو القياـ بو لتحقيؽ الميمة 
التي أنيطت بو، فاإلنساف خميفة مؤتمف، فالخالفة عف الخالؽ في الخمؽ تمـز اإلنساف الخميفة بالمحافظة عمى 

حتى يؤدم األمانة التي حمميا فال يظمـ نفسو، فيك سيد ىذا الككف، كلتحقيؽ السيادة _ المستخمؼ فيو_الككف 
سخر لو كؿ شيء حتى يتمكف مف أداء األمانة، فإذا قاـ اإلنساف بأداء األمانة كفؽ المنيج المرسكـ، سممت 

                                                 
 .9-8:  ص ص.مرجع سابق. ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية. زلمد عبد القادر الفقي .1

.14: ص. 2009 .دار اجلامعية اجلديدة: مصر. األمن البيئي. طارؽ إبراىيم الدسوقي عطية.  2 
.20:  اآلية.سورة لقماف.  3
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كمكـ راع :  قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ1.األجياؿ المتعاقبة ما سخر ليا صالحا كما استممتو صالحا
   2.مسؤكؿ عف رعيتوكككمكـ 

فاإلنساف مستخمؼ، كلكف االستخالؼ يعني إدارة األرض كليس التصرؼ فييا ككأنيا ممؾ لو كيعني أيضا 
االنتفاع بيا دكف التصرؼ كاإلتالؼ بكجو غير مشركع، ألف عدـ قياـ اإلنساف بكظيفة الخالفة حؽ القياـ كحسف 

عمارىا عمى النحك المطمكب سيؤدم إلى ظيكر المشاكؿ البيئية المختمفة  3.إدارة األرض كا 
       

 مف ىنا يمكف القكؿ أف اإلسالـ يدعك إلى التنمية المستدامة لمبيئة كرعايتيا حتى تظؿ صالحة ينعـ بخيرىا 
جميع الناس عمى قاعدة المساكاة في الحقكؽ البيئية، كال يجكز لفئة أك دكلة أف تستغؿ مكارد البيئة بما يضر 

 4.اآلخريف في نيؿ حقكقيـ البيئية
  5:االىتمام باإلنسان_ 4

       أعمى اإلسالـ قيمة اإلنساف كاىتـ بو كبتنمية قدراتو، باعتباره أىـ عنصر مف عناصر البيئة، بؿ إف البيئة 
نفسيا مسخرة لخدمتو، كىك خميفة اهلل في األرض دكف غيره مف سائر المخمكقات، فقد منح اهلل سبحانو كتعالى 
زماـ األرض لإلنساف كأطمؽ يده فييا، كىذه منزلة عظيمة اختصيا اهلل لإلنساف كجعمو خميفة لو عمى األرض 

كما منحو الطاقات كالقدرات ما يؤىمو لمبحث كاالكتشاؼ كاالختراع بما يحقؽ لو الخالفة في داللتيا المبتغاة، فيك 
 6. أساس برامج التنمية المستدامة، كىك غايتيا، كالقائـ بيا

       اىتـ التصكر اإلسالمي لمتنمية المستدامة باإلنساف كاعتبره ركيزة أساسية ألنو صانع التنمية كالمستفيد 
األكؿ مف عكائدىا كىك جزء مف الككف، مخمكؽ مف طيف األرض، كفيو نفحة عمكية مف ركح اهلل، عنصراف 

كيمكف تأصيؿ ىذه . ممتزجاف في كياف كمي، كقد عقدت لو الخالفة في األرض ليعمرىا كيرقييا كفؽ منيج اهلل
 7:العالقة في عدة جكانب

 .كـر اهلل اإلنساف كجعمو مفضال عمى كثير مف مخمكقاتو_ 
 .اإلنساف ليس مستيمكا فقط، بؿ ىك منتج لنفسو كلغيره، بؿ طالبنا اإلسالـ باإلتقاف كاإلحساف في العمؿ_ 
إف اهلل قد أكدع في اإلنساف طاقات كثيرة، منيا ما ىك ظاىر، كمنيا ما ىك باطف خفي، ليستخدميا في عمارة _ 

 .األرض كترقية الحياة عمى ظيرىا

                                                 
ادلركز اجلامعي متنراست . 8العدد . رللة االجتهاد للدراسات القانونية كاالقتصادية. حماية البيئة ورعايتها بين الفقو وكمال السلوك اإلسالمي. زلي الدين خًن اهلل العوير. 1

 .325-324: ص ص.. 2015جواف . اجلزائر
 .316: ص: 2558باب العبد راع يف ماؿ سيده كنسب النيب صلى اهلل عليو كسلم ادلاؿ إىل السيد احلديث رقم . كتاب العتق. مرجع سابق. صحيح البخارم. 2
 .326: ص. مرجع سابق. رزلي الدين خًن اهلل العوم. 3
 جامعة اإلسالمية كلية الشريعة كالدراسات .1العدد . 7اجمللد. رللة جامعة الشارقة للعلـو الشرعية كالقانونية. اإلسالم العادلة البيئية في أسس. عبد اجمليد زلمد السوسوة. 4

 .191 :ص. 2010 .ديب. الشارقة
.161: ص.  مرجع سابق. ادلعز اهلل صاحل امحد البالع.  5 
. 50: ص. 2017. الطبعة األكىل. مشس للنشر كاإلعالـ: القاىرة. اإلسالم والتنمية تأصيل في ضوء الفقو وأصولو. مصطفى عطية مجعة.  6

  
 .12-11: ص.مرجع سابق. ادلعز اهلل صاحل امحد البالع. 7
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 :ممكية الموارد الطبيعية_ 5
       إف ممكية اإلنساف لمطبيعية ليست مطمقة، فاإلسالـ يتمتع بنظرة أعمؽ كأكسع لمبيئة، حيث طالب اإلنساف 

أف يتعامؿ معيا مف منطمؽ أنيا ممكية عامة يجب المحافظة عمييا حتى يستمر الكجكد، فقد أعطانا اهلل عز 
كجؿ حؽ االنتفاع بالبيئة فال يحؽ لطائفة االستئثار بيا دكف غيرىا، كمف ىنا كجب عمى اإلنساف أف يحافظ 

ْذ تََ ذَّكَن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّكُكْم َوَلِئْن : قاؿ تعالى. عمى النعمة، ذلؾ أف شكر النعمة مف عكامؿ استدامتيا َواِِإ
َوَضَرَب المَّكُو َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت َآِمَنًة ُمْطَمِئنَّكًة : قاؿ تعالى. ككفراف النعمة مدعاة لزكاليا1 .َكَفْرُتْم ِإنَّك َعَذاِبي َلَشِديد

 2.َيْ ِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًدا ِمْن ُكلِّض َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَ ْنُعِم المَّكِو َفَ َذاَقَيا المَّكُو ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َيْصَنُعونَ 
  3.َوَلُكْم ِفي اأْلَْرِض ُمْسَتَقرٌّر َوَمتَاٌع ِإَلى ِحينٍ : قاؿ تعالى

       فالبيئة بمكاردىا الطبيعية إذف ال تعتبر ممكا خاصا لجيؿ مف األجياؿ يتصرؼ بيا كيؼ ما يريد، إنما ىي 
ممؾ كميراث دائـ لمبشرية، ال يستطيع أم جيؿ أف يدعي لنفسو الحؽ دكف األخر، كىذه الفكرة طرحت حديثا في 

 4.مفيـك التنمية المستدامة
       مفيـك الممكية العامة كالخاصة في اإلسالـ يتشكؿ عمى أساس القيـ كاألخالؽ الذم يرتبط مباشرة بمفيـك 

االستخالؼ الذم ينسب الممكية المطمقة لألمكاؿ كالمكارد هلل، كيترؾ حؽ ممكية المنفعة كاالستخداـ الذم ال 
فالمالؾ كفقا لمنظكر اإلسالـ لمممكية الخاصة كلمراعاة . يتعارض مع مصالح المجتمع أك يؤدم لضرر بأفراده

البعد األخالقي ال يجب أخذ ما يزيد عف احتياجاتو الضركرية كيسعى طكعا لمتخمي عف الفائض لصالح مف ىك 
 فكؿ 5.كجاره جائعالمؤمف الذم يشبع ليس : أقؿ حظا، كما جاء في السنة قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 6.األنشطة االقتصادية كفقا لمنظكر اإلسالـ ال تخمك مف البعد األخالقي
فاإلنساف، بكصفو خميفة، ليس ىك المالؾ .       إف اهلل ىك الذم كضع جميع المكارد تحت تصرؼ البشر

بؿ مجرد أميف عمييا، كفي حيف أف ىذه األمانة ال تعني إنكار الممكية الخاصة، فالمكارد . األساسي ليذه المكارد
ىي لمنفعة الجميع كليس لمنفعة القمة فقط، فيجب استخداميا استخداما عادال لرفاىية المجتمع، كيتعيف عمى كؿ 
إنساف الحصكؿ عمى المكارد بطريقة مشركعة كفقا لشركط األمانة فيي ليست لرفاىية الفرد نفسو كأسرتو فحسب 

 .بؿ رفاىية اآلخريف أيضا، كما ال يسمح ألحد بتدمير أك بيدر المكارد التي حبا اهلل اإلنساف بيا
، حيث قسمت الشريعة اإلسالمية ؼ      عالج اإلسالـ ممكية المكارد كحدد طبيعتيا مف خالؿ مبدأ االستخال

الممكية إلى ثالثة أقساـ ممكية فردية، كممكية عامة أك ممكية جماعية، كممكية دكلة، كجعؿ ىذه الممكية تستمد 
كلما كاف . مشركعيتيا مف أكامر اهلل كنكاىيو، كالتي تشكؿ متحدة منظكمة تشريعات شاممة لجميع نكاحي الحياة

                                                 
. 7: اآلية. سورة إبراىيم. 1
. 112: اآلية. سورة النحل. 2

.36: اآلية.  سورة البقرة. 3
  

 .11:ص. مرجع سابق. عصاـ الدين مصطفى الشعار .4
.39: ص. ادلطبعة السلفية:  القاىرة112: حديث رقم. باب ال يشبع دكف جاره. األدب المفرد. أيب عبد اهلل زلمد بن إمساعيل البخارم.  5

  
6 .http://khartoumspace.uofk.edu .(باإلشارة لنموذج تجربة السودان )إمكانية تطوير الزكاة كآلية إلعادة التوزيع والضمان االجتماعي. الطيب امحد مشو. 

 .07/04/2017: تاريخ االطالع. 4: ص. جامعة اخلرـك. كلية الدراسات االقتصادية كاالجتماعية

http://khartoumspace.uofk.edu/
http://khartoumspace.uofk.edu/
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الماؿ كمو أساسو األرض جعؿ اإلسالـ لممكية األرض أحكاما خاصة لـ يجعميا لغيرىا مما يممؾ، كىذه األحكاـ 
 2: ممكية األراضي إلى ما يميتكقد قسـ1تضمف التنمية الشاممة بكافة عناصرىا،

 األراضي التي أسمـ عمييا أىميا، كقد إتفقت كممة المذاىب اإلسالمية في ىذا القسـ عمى أنو :القسم األول_ 
 اممؾ ألصحابو ال يتعرض ليـ فيو، يتكارثكنو كتبايعكنو كفؽ الشريعة، كمف ىذه األراضي جزيرة العرب اندكنيسي

 . مف أراضي العالـ اإلسالمي%10كقد أطمؽ عمييا الفقياء األراضي العشرية كىذه األراضي ال تتجاكز 
 كالثمار، كسميت عشرية ألف زكاة الزركع ع ال تؤخذ مف ىذه األراضي إال الزكاة كما ىك مقرر في زكاة الزرك

 .كالثمار عشر الناتج إذا كانت تسقى بدكف مؤنة، كنصؼ العشر إذا كانت تسقى بمؤنة
األراضي المكقكفة عمى مصالح المسمميف، كالمقصكد بالكقؼ ىنا حبس العيف عف التمميؾ : القسم الثاني_ 

كفرض خراج عمييا، كالذم ىك بدؿ إجازة إلنفاقيا عمى مصالح المسمميف، كىذه األراضي فتحيا المسممكف عنكة 
 .فالخارج منيا حسب شركط الصمح، كالقسـ األخر فر عنو أىمو

راعى اإلسالـ طبيعة األرض مف حيث قبكليا لمممكية الفردية أك عدـ قبكليا، أك أف حيزىا مف : القسم الثالث_ 
قبؿ األفراد يضر بمصمحة الجماعة كيدفعيـ إلى عدـ االستقرار فشرع ىذا النكع الذم يطمؽ عميو الفقياء اسـ 

الممكية العامة، كفي ىذه الحاؿ يأتي تمكيف الناس مف االنتفاع بيذه الممكية كاالنتفاع بالمراعي، كالغابات 
كالساحات العامة، مياه العيكف كاألنيار كالبحار كالمعادف، كاستخراجيا مف قبؿ الدكلة كتكزيعيا عمى األفراد أك 
تحقيؽ المصالح العامة لمرعية كفتح الطرؽ كتعبيدىا كبناء الجسكر كال تممؾ الدكلة تحكيؿ الممكيات العامة إلى 

المسممكف : فردية ألنيا ليست ممكا لبيت الماؿ بؿ ىي ممؾ لجميع الناس، قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
        3. الماء كالكالء كالنارفي: شركاء في ثالث

 اإلسالمي د       عف كؿ ىذه األصناؼ مف الممكيات تتكلد تكجيات أساسية في المشيد االقتصادم، فاالقتصا
ال يكتفي بالقطاعيف العادييف المتعارؼ عمييما بالخاص كالعاـ، بؿ يزيدىما تميزا بكجكد قطاع كامؿ لو أىدافو  
كمنيجية تسيره، كيطبع الجميع بيذا المميز األخالقي كاإلنساني الرفيع، فقطاع الكقؼ ليس بديال كليس ديككرا  

 .لممشيد االقتصادم كلكنو قطاع اقتصادم إنساني قائـ بذاتو لو خصائصو الذاتية

 :أبعاد التنمية المستدامة من منظور االقتصاد اإلسالمي. ثالثا
       تتجمى أبعاد التنمية المستدامة في اإلسالـ مف خالؿ العالقة الثالثية التي تربط اإلنساف بخالقو كالطبيعة 

 :كاإلنساف كىي
 : العالقة بين اإلنسان وخالقو_ 1

                                                 
جامعة زلمد . كلية احلقوؽ كالعلـو السياسية. 12العدد. رللة ادلفكر .فلسفة االقتصاد اإلسالمي كإستراتجية بنائية لتنمية مستدامة في العالم اإلسالمي. ربن عيسى لزه. 1

 375: ص. اجلزائر. بسكرة خيضر
2
. لبناف. كلية الشريعة جامعة جرش. 25العدد .  رللة الدراسات االجتماعية.ملكية األرض في اإلسالم ودورىا في التنمية المستدامة.  عمًنأبوعدناف الصمادم، فايز .  

 .6: ص. 2007ديسمرب 
 
 .422: ص. مرجع سابق. باب ادلسلموف شركاء يف ثالث. كتاب الرىوف. سنن ابن ماجة. 3
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فاهلل خمؽ .        حيث يجسدىا البعد اإليماني التعبدم فال يمكف أف تككف بيف اإلنساف كربو عالقة مادية بحتة
اإلنساف ككرمو بالعقؿ عمى سائر مخمكقاتو ليدرؾ بو مف حكلو، فبالعقكؿ ندرس أسرار الككف كالحياة، كبالعقؿ 

كاإلسالـ حرر العقؿ، كفتح المدارؾ، كآثار التفكير حيف ربط بيف اإليماف . ندرؾ عظمة الخالؽ كجماؿ خمقو
كالمعرفة كحيف حث عمى التفكير في أفاؽ الككف حتى يستقيـ تفكير المسمـ كتصح نظرتو إلى الككف كالحياة 

 1.كالعالـ بشمكؿ كعمؽ ليصؿ إلى المعرفة الحقة، كالعمـ الصحيح
       فالقرآف الكريـ قد أمر بالنظر في جنبات الككف، باستخداـ العقؿ كالحكاس في تفيـ طبيعتو كاستخالص 
قكانينو، كاستخداـ ذلؾ كمو في التعرؼ عمى الخالؽ العظيـ كالقياـ بكاجبات الخالفة في األرض، كعاب عمى 
الغافميف عف ذلؾ غفمتيـ، كيصؼ القراف الكريـ كؿ ىؤالء الغافميف بأنيـ كاألنعاـ بؿ ىـ أضؿ، كيقرر أف 

 2.جزاءىـ جيـ، عقابا ليـ عمى إىماليـ نعـ اهلل التي أنعـ بيا عمييـ
 : العالقة بين اإلنسان والطبيعة_ 2

       تقـك العالقة بيف اإلنساف كالطبيعة عمى التكافؽ كاالنسجاـ، كمنذ ىبط اإلنساف إلى األرض ارتبط تطكره 
فال يحؽ . العقمي كالحضارم بحسف تكافقو كتكيفو مع البيئة كالطبيعة، كحسف استخدامو كانتفاعو بمفردات الحياة

 3.لو بأم حاؿ اإلساءة إلييا، بؿ يجب عميو احتراميا كرعاتيا
      اإلنساف بحاجة لمطبيعة لتمبية حاجاتو كرغباتو، كالطبيعة بحاجة لإلنساف ألنيا تحتاج إلى مف يصكنيا 

كيحافظ عمييا، فإذا تمعنا في االقتصاد اإلسالمي نجد أنو اعتمد عمى الزراعة كالتبادؿ التجارم، فإذا فيـ 
ذا حافظ عمى ما كىب لو ليحفظ  اإلنساف التسخير عمى انو تسخير عناية كرعاية كعمارة ال كجو فيو لمتدمير، كا 
ال فانو سيخؿ بالنظـ البيئية كيفسدىا عمى نحك قد ال يككف العالج بعده ممكنا  نفسو كالخمؽ مف حكلو نجا، كا 

 4.كعندىا سيجمب عمى نفسو كعمى غيره الككارث
       فاإلنساف مستخمؼ عمى إدارة األرض، كفقا لمقاصد خالقيا، الستثمارىا لنفعو، كلنفع غيره مف الخمؽ 
كلتحقيؽ مصالحو كمصالحيـ جميعا، كىك بذلؾ أميف عمييا، فيجب أف يتصرؼ تصرؼ األميف في حدكد 

 : ناحيتيفف كعالقة اإلنساف بالطبيعة تبدك ـ5.أمانتو
خمؽ اهلل ادـ بيده كنفح فيو مف ركحو، كفضمو عمى كثير مف خمقو، كاستخمؼ اهلل ادـ كذريتو : لالناحية األكؿ_ 

صالحيا فاإلنساف مستخمؼ عمى إدارة األرض، كفقا لمقاصد خمقيا، الستثمارىا لنفعو، كلنفع  لعمارة األرض كا 
غيره مف الخمؽ كلتحقيؽ مصالحيـ جميعا، كىك بذلؾ أميف عمييا، فيجب أف يتصرؼ تصرؼ األميف في حدكد 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّضي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفةً  :أمانتو، قاؿ تعالى   6.َواِِإ

                                                 

.194 : ص.ع سابقجمر. طالؿ زلمد ادلومين.   1 
.125:ص. مرجع سابق. زغلوؿ النجار.  2 
.25: ص .2009. الطبعة األكىل. شركة الوابل الصيب: القاىرة. البيئة والحفاظ عليها من منظور إسالمي. علي مجعة.  3 
.195: ص. مرجع سابق. طالؿ زلمد ادلومين.  4 

.17:ص. الطبعة األكىل. 2001.  دار الشركؽ:مصر. رؤية الدين اإلسالمي في الحفاظ على البيئة. عبد اهلل شحاتة 5 
. 30: اآلية. سورة البقرة. 6
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انو مجاؿ رحب لمتدبر كالتفكر كالتأمؿ لمكصكؿ إلى معرفة خالقو كمدبره، كىذه العالقة أشارت : الناحية الثانية_ 
َر َلُكْم َما ِفي السَّكَماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ِمْنُو ِإنَّك ِفي َذِلَك َ ََياٍت ِلَقْوٍم  :قاؿ تعالى.  الكريمةةإلييا اآلم َوَسخَّك
  1.َيَتَفكَّكُرونَ 

      بالتالي فإف عالقة اإلنساف بالبيئة تكاد تككف األقرب إلى تعريؼ البيئة بالمحيط الحيكم الذم تعيش فيو 
الكائنات الحية بما في ذلؾ اإلنساف حيث تمتاز ىذه الفمسفة بالنظرة الشمكلية إلطار الحياة ككحدة اإلنساف مع 

 2:البيئة، كما تمتاز بالتكفيؽ بيف العمـ كالديف كىي تقـك عمى ثالث معطيات
 .النظرة الشمكلية لمبيئة كاعتبار اإلنساف أىـ الكائنات الحية فييا_ 
النظرة العقائدية التي تيدؼ إلى عدـ تقديس البيئة أك مساكاة اإلنساف مع سائر الكائنات الحية األخرل، بمعنى _ 

أف ال تحـر اإلنساف مف استخداـ قدراتو الذىنية في تطكيع كتسخير عناصر البيئة إلشباع حاجاتو، كال تعطيو 
 .الحؽ المطمؽ في ذلؾ، فمثؿ ىذا التكجو يحقؽ التنمية المستدامة

النظرة األخالقية بالرجكع إلى التشريعات السماكية كالسيما الشريعة اإلسالمية كالتقاليد كاألخالؽ االجتماعية _ 
 .إليجاد كتحقيؽ التكازف البيئي، فأزمة البيئة ىي أزمة أخالقية

       فالبيئة ليا أبعاد كثيرة في حياة اإلنساف فاإلنساف كالبيئة مف خمؽ اهلل الكاحد المالؾ لكؿ شيء في ىذا 
 3:الككف

رادتو آيات كجكده، كعظمتو كحكمتو، البيئة ىي الكتاب الككني الذم تظير فيو آيات اهلل عز كجؿ،_   كجاللو كا 
 4.َسُنِريِيْم َآَياِتَنا ِفي اْ ََفاِق َوِفي َأْنُفِسِيْم َحتَّكى َيَتَبيَّكَن َلُيْم َأنَّكُو اْلَحقُّ :  قاؿ تعالى.ككؿ شيء في الككف لو معنى

 .أحد الشركط في القرآف الكاجبة عمى المسمـ ليصؿ إلى اإليماف الحقيقي ىي التأمؿ في الطبيعةؼ
َسبَّكَح ِلمَّكِو َما ِفي السَّكَماَواِت  :الطبيعة عالـ كمو ركح كليس جامدا كما في النظرة العممانية، قاؿ تعالى_ 

 5.َواأْلَْرضِ 
مفيـك كحدة اإلنساف كالطبيعة، يشعر اإلنساف أنو ليس لكحده في ىذا العالـ، كأف جميع المخمكقات األخرل _ 

كتتمثؿ في الطبيعة أيضا حقيقة الكجكد عند المسمـ، فالككف خمقو اهلل عز كجؿ مف العدـ، كلكف لـ ، مسممة مثمو
اْلَحْمُد ِلمَّكِو الَّكِذي َخَمَق السَّكَماَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّمَماِت َوالنُّوَر ُثمَّك الَّكِذيَن َكَفُروا ِبَربِّضِيْم  :يخمؽ عبثا، قاؿ تعالى

 .فكؿ شيء أكجده اهلل عز كجؿ كىك المالؾ الكحيد 6.َيْعِدُلونَ 

                                                 

.13: اآلية. سورة اجلاثية.  1
  

.106-105: ص ص. مرجع سابق. عارؼ صاحل سللف.  2 
3 .https://joud4shafiq.files.wordpress.com .اريخ  ت.53-52: ص ص. 2009. االحتباس الحراري بين اإلسالم ورؤية الغرب للعالم. جود شفيق

 .31/08/2017: االطالع
 .53: اآلية. سورة فصلت. 4
. 1: اآلية . سورة احلديد. 5

.1: اآلية. سورة األنعاـ.  6
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لكف  1.َواأْلَْنَعاَم َخَمَقَيا َلُكْم ِفيَيا ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَيا تَْ ُكُمونَ  :ف اهلل سخر ما في األرض لإلنساف قاؿ تعالىإ_ 
ير ال يعني السيطرة عمى الطبيعة، بؿ يعنى ممارسة اإلنساف لحياتو كفقا لمقكانيف اإلليية ألنو خميفة ىذا التسخ

مربكطة كمشركطة في األرض، كالقكة في النياية هلل سبحانو كتعالى كليست لإلنساف فيك مخمكؽ كلد في رحمة 
 2. تنتيي لحظة كفاتوبالعبكدية

أف اهلل عز كجؿ سيحاسب اإلنساف عمى تفاعمو مع البيئة كما سيحاسبو عمى تفاعمو مع كالديو أك أم أمر _ 
 .تشريعي آخر

اإلنساف مطالب أف يجد كيتعب كيدرس الطبيعة كيستنبط القكانيف كيفيـ السنف كيتعمـ كيطبؽ ما يرل في _ 
 .اإلسراؼ غير مقبكؿ في حياة المسمـ كفي تعاممو مع الطبيعةؼحياتو، كيفيـ أف كؿ شيء خمؽ بقدر كلذلؾ 

إذا رجعنا إلى النقطة الرئيسة التي تحدد ىدؼ كجكد اإلنساف عمى ىذه األرض، ىك تربية نفسو حتى        
. يصؿ اهلل عز كجؿ بقمب سميـ، إذف أم تفاعؿ لو مع البيئة يجب أف يصب في طريؽ تحقيؽ ىذا اليدؼ

كىك يجسد البعد التعاممي األخالقي، فاإلنساف ال يستطيع إشباع حاجاتو إال : العالقة بين اإلنسان واإلنسان_ 3
مف خالؿ أعماؿ اآلخريف كمف ىنا فإف الكؿ مكمؿ، كبالتالي فاإلنتاج ىك عممية اجتماعية بيف الفرد كالمجتمع 

 3.أم ينتج الفرد لو كلغيره ليحافظ مف خالليا التماسؾ االجتماعي كالعادلة االجتماعية
 : العناصر األساسية لمتنمية المستدامة في اإلسالم. رابعا

 4:       تقـك التنمية المستدامة في اإلسالـ عمى العناصر التالية
 :وحدة المنش  والمصير_ 1

       يرل اإلسالـ أف جميع البشر أبناء ألدـ عميو السالـ، ككبشر، ىـ جميعا متساككف، كىـ جزء مف األسرة 
كبالتالي فاف الكضع الحاضر، حيث البمداف . العالمية، كعمييـ أف يعرفكا بعضيـ البعض، كيتشارككا في المعرفة
ألف العدالة االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية . الفقيرة مثقمة بالديكف لمدكؿ الغنية، ال يتفؽ مع الرؤية اإلسالمية

 .أخالؽ إنسانية عالمية يجب أف تحتـر مف قبؿ الجميع
كأكلياء هلل، كىـ  (أمانة)       يعممنا اإلسالـ أف ىناؾ ىدؼ ليذا الخمؽ، كأف البشر محاسبيف كلدييـ مسؤكلية 

مسؤكلكف أماـ اهلل عف جميع أعماليـ يـك القيامة، كىكذا فاف اإلسالـ ينص عمى نظاـ قكم مف المساءلة عمى 
كيدعك اإلسالـ . جميع المستكيات، كىذا صحيح عمى المستكل الدكلي كما في حالة الجدؿ حكؿ تغير المناخ

العالـ كي يككف فيو مف يممؾ السمطة مسؤكؿ عف أفعالو، فاإلسالـ يعممنا انو يجب حماية جميع الكائنات، 
 .اإلنساف كالمكارد الطبيعية

 :المفيوم اإلسالمي لممال_ 2

                                                 

.5: اآلية. سورة النحل.  1
  

2
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       يعامؿ اإلسالـ الماؿ ككسيمة لمتبادؿ كليس كسمعة، كيصبح الماؿ مفيدا فقط عند تحكيمو إلى أصكؿ 
كيعالج النمكذج االقتصادم لإلسالـ . حقيقية أك عند استخدامو لشراء خدمة، لذلؾ ال يمكف بيع الماؿ أك شراؤه

مف خالؿ حظر الفائدة مشاكؿ البطالة كالتضخـ كتذبذب أسعار صرؼ العمالت كدكرات األعماؿ كاالستنزاؼ 
 .المفرط لممكارد الطبيعية

كالمبدأ العاـ ىك أف .        يستند النظاـ المصرفي في االقتصاد اإلسالمي عمى مفيـك تقاسـ األرباح كالخسائر
أكلئؾ الذيف يرغبكف في الحصكؿ عمى عائد عمى مدخراتيـ ينبغي أيضا أف يككنكا عمى استعداد لتحمؿ 

 .كيجب عمى البنكؾ أف تشارؾ خسارة المشاريع إذا كانت ترغب في الحصكؿ عمى عائد رأس الماؿ. المخاطر
في الكقت نفسو، فيك يضمف عدـ تراكـ القكة .        يصؼ اإلسالـ السكؽ الحرة عمى أساس العرض كالطمب

االقتصادية بيد عدد قميؿ مف الناس فيحـر اإلسالـ استفاء الفكائد عمى رأس الماؿ كبالتالي يشجع عمى االستثمار 
اليادؼ كالعمؿ األخالقي لتحقيؽ التقدـ لممجتمع فالقاعدة العامة في االستثمار اإلسالمي ىي أنو كؿ مف يريد 

كينظر اإلسالـ إلى المجتمع باعتبار أف الفرد عضك منتج كمستقؿ . كسب الربح أف يتحمؿ، مخاطر الخسارة
 .كيرل مجتمعا فيو العدد األكبر مف الناس مستقميف في كسبيـ كعيشيـ

كعالكة عمى ذلؾ، فيي .        تشجع األمة اإلسالمية كذلؾ عمى األخذ بالتكنكلكجيا الجديدة كعمى االجتياد
تحث الصناعييف عمى تحمؿ تكاليؼ االختالؿ أك األزمة االقتصادية التي يمكف أف تنشا عف استعماؿ تكنكلكجيا 

باإلضافة إلى ذلؾ يؤدم تنظيـ االقتصاد عمى مبدأ ممكية . جديدة كذلؾ استنادا إلى مبدأ ال ضرر كال ضرار
 .العامؿ إلى نشر التكنكلكجيا الجديدة تمقائيا كتكزيعيا عمى االقتصاد ككؿ

 :العيش البسيط الزىد_ 3
        ىذا النكع مف االقتصاد، الذم يبدك انو في كئاـ مع ركح األمة اإلسالمية ىك اقتصاد االستيالؾ 

. المنخفض، كىذا بدكره يقمؿ مف اآلثار البيئية كيساعد عمى تحكيؿ المجتمعات إلى اقتصاد منخفض الكربكف
كضع النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ أىمية كبيرة جدا لمعيش البسيط، كثبط مف استخداـ الكماليات، الرؤية 
اإلسالمية لمحياة تتطمب مف الذيف يستطيعكف الحصكؿ عمى مستكل مادم عالي التخمي، طكعا، عف كسائؿ 

 .الراحة كمساعدة اآلخريف لتحسيف اقتصادىـ كذلؾ لمتمتع بأسمكب حياة مماثؿ
. فعمى الرغـ أف البشر أنانيكف إال أنيـ يتصفكف باإليثار.         يدرؾ اإلسالـ الطبيعة المزدكجة لمبشر

كما يسعى إلى السيطرة عمى األنانية . فاإلسالـ يشجع اإلنساف عمى إيجاد التكازف ما بيف االحتياجات كالرغبات
حيث يعامؿ . البشرية كتعزيز دكافع اإليثار لدل البشر لمساعدة البشر عمكما كجزء مف مسؤكليتيـ االجتماعية

اإلسالـ الممتمكات المادية ككسائؿ كليست غايات كينظر إلييا باعتبارىا كسائؿ ثانكية بالنسبة لمتنمية األخالقية 
كالركحية لرأس الماؿ البشرم كاالجتماعي، فيك يشجع عمى إنشاء المشاريع لزيادة الرفاىية المادية لمفرد باستعماؿ 

كيقدـ ىذا التغير في التركيز عمى السعي البشرم نيجا متكازنا لمتنمية . كسائؿ طيبة لكي يكافأ في اآلخرة
كيحث النيج اإلسالمي عمى تسيد كاعتماد ضكابط في المسعى البشرم . االقتصادية مف حيث الزماف كالمكاف

 .إلدارة الثركة أك استيالؾ المكارد كىك ما يشار إليو بالزىد



البيئة والتنمية المستدامة في اإلسالم: الفصل األول  
 

79 

 

 :المسؤولية المجتمعية_ 3 
       تيدؼ الزكاة كاإلنفاؽ إلى تقاسـ المكارد مف خالؿ اإلنفاؽ عمى اآلخريف كعمى االحتياجات االجتماعية 

 :لممجتمع كذلؾ اللتماس مرضاة هلل عز كجؿ، كاإلسالـ كسع عمؿ الخير في العديد مف الطرؽ
عمى جميع أكلئؾ الذيف لدييـ فائض كيزيد عف  (كتسمى الزكاة)ألـز الحد األدنى مف اإلنفاؽ االجتماعي _ 

 . حاجتيـ
 .  معناه األكسع، يغطي إنفاؽ المرء عمى أسرتو كعمى أسرة أخرل ليست أسرتو في حاؿ الخيرم ؼؽاإلنفا_ 
 . يعطي اإلسالـ الحؽ لمفقراء كالمحتاجيف بالحصكؿ عمى حصة مف ثركة األغنياء_ 
إنفاؽ الميسكر بالمعنى اإلسالمي ىك آلية . إنفاؽ الميسكر يجب أف يككف خالصا لكجو اهلل الذم كعد باآلخرة_ 

 .(الفالح)حيث نص القراف عمى إنفاؽ الميسكر شرط تحقيؽ النجاح كاالزدىار . لتغذية الركح
 

 القواعد الفقيية التي تدعم فكرة حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة :الفرع الثاني
       إف القكاعد الفقيية التي استنبطيا العمماء المسمميف مف القرآف كالسنة سبقت كؿ التشريعات البيئية 

المعاصرة لتحقيؽ تنمية مستدامة، حيث تعتبر ىذه القكاعد األساس لمعديد مف األنظمة كالمبادئ التي تدعـ فكرة 
 .االستدامة في بعدىا البيئي

 :قاعدة ال ضرر وال ضرار. أوال
الضرر إلحاؽ مفسدة بالغير كالضرار مقابمة الضرر بالضرر، كتستند ىذه القاعدة إلى الحديث الذم ركاه        

 كتعني ىذه القاعدة أف لكؿ فرد 1.ال ضرر كال ضرار: عبادة الصامت أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
مطمؽ الحرية في أف يتصرؼ فيما يممؾ إذا انعدـ الضرر، فإذا حدث ضرر لمغير فمكلي األمر الحؽ في التدخؿ 
كاتخاذ كؿ ما مف شانو أف يحكؿ دكف كقكع الضرر الذم قد يمحؽ ببعض مككنات البيئة أك التخفيض منو أك 

 2.حتى إزالة مصدر ىذا الضرر، لسد الذرائع المؤدية إلى الفساد
       فكؿ ما يترتب عميو ضرر بمككنات البيئة مف تربة كماء كنبات كحيكاف كاليكاء ممنكع شرعا، ككؿ ما 

 3 .يؤدم إلى اختالؿ في التكازف البيئي ممنكع شرعا
       تعتبر ىذه القاعدة الشرعية قاعدة ىامة تكضح أف اإلسالـ ال يسمح بأم شكؿ مف أشكاؿ الضرر 

نما أمالكو أمانة بيده، كمف ىنا كانت  كالفساد، كلك كاف اإلنساف في ممكو، فالمسمـ ليس لو الممؾ المطمؽ كا 
نظرية عدـ التعسؼ في استعماؿ الحؽ في الشريعة اإلسالمية متميزة عمى سائر القكانيف الكضعية، فميس لممسمـ 
أف يستخدـ ممكو بما يضر باآلخريف، فميس لو أف يقيـ مدبغة مثال في أرضو بما يمحؽ الضرر بالناس، كعمال 

بنفس المبدأ ال يسمح لممصانع بإلقاء النفايات السامة في المجارم المائية، ككذلؾ ال ينبغي السماح ليذه 

                                                 
 .400: ص. 2342: احلديث رقم. باب من بىن يف حقو ما يضر جباره. كتاب األحكاـ. مرجع سابق. سنن ابن ماجة. 1

.60: ص. مرجع سابق. نايف بن نائل بن عبد الرمحن أبو علي.  2 
 .بتصرؼ. 16 -15: ص ص.  مرجع سابق.ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية. زلمد عبد القادر الفقي. 3
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حداث الثغرات التي تنفذ منيا األشعة  المصانع بإطالؽ غازاتيا السامة بما يؤدم إلى تحمؿ طبقة األزكف كا 
 1.الضارة باإلنساف

       يتفرع عف ىذه القاعدة عدة قكاعد تؤدم معاني اخص، ككميا يدكر في فمؾ منع اإلضرار شرعا مف 
 2:ذلؾ

 :قاعدة الضرر يزال بقدر اإلمكان_ 1
ذا كقع الضرر فانو يدفع بسب         فيجب دفع الضرر قبؿ كقكعو، ألف الكقاية خير مف العالج، كا 

كلكالة األمكر الحؽ في إجبار مف يحدث ضررا في البيكت أك الشكارع أك األسكاؽ أك البيئة بكجو . االستطاعة
عاـ بإزالة األضرار الناتجة عف أعماليـ كتصرفاتيـ كالتي قد يترتب عمييا اإلضرار بالناس أك الحيكانات أك 

  3.بجكدة البيئة
 :قاعدة الضرر ال يزال بضرر مثمو_ 2

       ال يجكز ارتكاب ما يؤدم إلى ضرر بفاعؿ الضرر أك بغيره في سبيؿ إزالة األضرار، كعمى ذلؾ ينبغي 
إزالة الضرر مف غير إيقاع ضرر مثمو أك أعظـ منو، فإذا تساكل الضرر الذم يمحؽ بالبيئة بالضرر الذم ينتج 

منو حرماف صاحب حؽ الممكية لمشركع ما مف استعماؿ حقو فانو ال يجكز إلزالة الضرر الذم يمحؽ بالبيئة 
ذا كاف ىناؾ مصدر لتمكث اليكاء في منطقة معينة مصنع مثال فال . حرماف صاحب الحؽ مف استعماؿ حقو كا 
 4.يزاؿ المصنع لتنشأ مكانو  محرقة قمامة

 :قاعدة الضرر األشد يزال باألخف_ 3
       حينما تتعارض المصالح المتعمقة بالبيئة مع مصالح الفرد تطبؽ ىذه القاعدة، كيتفرع عف ىذه القاعدة 

 :قاعدتاف أخرياف ىما
 حؽ المالؾ في إقامة فرف خبز في سكؽ ؿمثاؿ ذلؾ تقييد استعما: تحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام_ 

البزازيف حتى ال يتسبب الشرر الناتج مف الفرف في احتراؽ المنتجات الحريرية المعركضة في السكؽ، كانطالقا 
مف ىذه القاعدة نجد الكثير مف الفقياء يجيزكف انتزاع ممكية عقار خاص إذا ضاؽ الطريؽ عمى المارة، قياسا 

 .عمى ذلؾ يمنع إقامة مصنع لالسمنت مثال كسط حي سكنيا منعا لمضرر الذم يعكد عؿ ىذا أىؿ الحي
فمثال إذا تعذر نقؿ النفايات المنزلية إلى مناطؽ غير مأىكلة : يختار أىون الشريان أو أىون الضررين_ 

بالسكاف، كأريد حرقيا لمتخمص منيا، فيمكف أف يجرل ذلؾ قرب المناطؽ البعيدة نسبيا ذات التعدد السكاني 
 .األقؿ، بدال مف حرقيا في المناطؽ ذات الكثافة السكانية العالية

 :قاعدة درء المفاسد مقدم عمى جمب المصالح. ثانيا

                                                 
 .156: ص. 2004 .األردف. جامعة مؤتة. 4 العدد .19 اجمللد .مؤنة للبحوث كالدراسات .استخدام البيئة من منظور اقتصادي إسالمي. كماؿ توفيق حطاب. 1

2
. احلق يف بيئة سليمة يف التشريعات الدكلية، الداخلية كالشريعة اإلسالمية: ادلؤمتر الدكيل الثاين حوؿ. آليات حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية. عبد اهلل زلمد ىنانو.  

 .7: ص .2013  ديسمرب29 ك28 ك27. بًنكت. جامعة اريس
 41: ص. مرجع سابق. زلمد جرب األلفي. 3
 .41: ص. ادلرجع نفسو. 4
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لى ربح الحياة األخرل، كالمصالح إنما         اتفؽ العمماء عمى أف المصالح ىي ما يؤدل إلى إقامة الحياة كا 
تعتبر مف حيث تقاـ الحياة كتبنى ال مف حيث اليدـ كالخراب، كقد خصت الشريعة اإلسالمية عقؿ اإلنساف 

كعممو كجعمت الصالح مف مقكمات الحياة الدنيا، فاإلسالـ جاء لينظـ شؤكف الناس جميعيـ فاىتـ بتنظيـ عالقة 
اإلنساف باهلل سبحانو كتعالى، كنظـ عالقة اإلنساف بالككف مف حكلو، كدعا إلى االستغالؿ األمثؿ لممكارد 

 كقد استنبط الفقياء ىذه القاعدة مف الحديث الذم ركاه أبك ىريرة أف 1. عف إفسادىادكالمحافظة عمييا كاالبتعا
ىمؾ  أكما أمرتكـ بو فافعمكا منو ما استطعتـ، فإنما  فاجتنبكه، عنوىيتكـما ف: الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

  2.الذيف مف قبمكـ كثرة مسائميـ، كاختالفيـ عمى أنبيائيـ
       فإذا كاف استغالؿ مكاد البيئية لتحقيؽ منفعة ذاتية كمؤقتة سكؼ يتسبب في اإلضرار بيذه المكارد 

فسادىا، كيتسبب في استنزافيا، فال يسمح بيا، إذ أف منع الضرر كالفساد يجب أف يقدـ عمى أم منفعة عند  كا 
 .استغالؿ البيئة

 : قاعدة الموازنة بين المصالح. ثالثا
       تعني ىذه أف المصالح إذا تعددت كتعارضت فإنو يعمؿ بالترجيح بينيا، كتغميب األىـ بينيا، منيا عمى 

كمثاؿ ذلؾ أف يقدـ المرء شراء المنتجات الصديقة لمبيئة عمى المكاد الضارة بيا أك المستنزفة لطبقة . ما دكنيا
 .األكزكف مثال

 : ما جاز بعذر بطل بزوالو. رابعا
       مف حؽ كلي األمر كقؼ بعض األعماؿ إذا كاف ضررىا عمى بيئة اإلنساف أكثر مف نفعيا، ألف درء 

كمتى كانت الجماعة تحتاج إلى األعماؿ التي يترتب عمييا ضرر فإف . المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح
. حاجتيا تنزؿ منزلة الضركرة في إباحة المحظكر، عمى أف يدفع الضرر قدر اإلمكاف، كأف تقدر الضركرة بقدرىا

 .كبمجرد زكاؿ الحاجة إلى تمؾ األعماؿ، فعمى كلي المر كقفيا ألف ما جاز بعذر بطؿ بزكالو
 : ما يؤدي إلى الحرام فيو حرام. خامسا

       يقع تحت طائمة الحراـ ىنا كؿ ما يضر الناس، كمف ثـ فاف أم مصدر يضر الناس في صحتيـ كراحتيـ 
 .مثؿ انبعاث غازات تؤذييـ أك إحداث ضكضاء تقمؽ راحتيـ فيك أمر غير مقبكؿ

 :ما ال يتم الواجب إال بو فيو واجب. سادسا
       فمثال إذا كاف مف مقتضيات الحد مف تمكث البيئة في بمد ما ضركرة استصدار مرسـك أك كضع معايير 
تحدد مكاصفات الممكثات التي تقذؼ بيا عكادـ المصانع كالسيارات في بيئة ىذا البمد فاف استصدار مثؿ ىذا 

 3.ال يتـ إال بو (حماية الناس مف أضرار التمكث)المرسـك يصبح كاجبا، الف الكاجب األصمي 
 : ولي األمر في خدمة الرعية. سابعا

                                                 

.130 : ص.2009 . األكىلالطبعة.  دار احلامد:فاألرد. اإلسالمالبيئة في .  امحد مزيدإبراىيم سيوف.  1 
باب توقًنه صلى اهلل عليو كسلم، كترؾ إكثار سؤالو عما ال ضركرة إليو أك ال يتعلق بو تكليف كما ال يقطع، كحنو ذلك . كتاب الفضائل. مرجع سابق. صحيح مسلم. 2

. 773:  ص13137: احلديث رقم
3
 .52-51: ص ص . 2015. دار نايف للنشر: الرياض. دراسات حول التنمية المستدامة. عامر خضًن الكبيسي كأخركف.  
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       ىذا يقتضي أف السمطات جميعيا تعمؿ بما يحمي المجتمع مف خطر يحدؽ بيا كيتيدده، أم التكقي مف 
الضرر حتى ال يقع، كاتخاذ كافة اإلجراءات التصحيحية لعالج ىذا الخطر في حالة كقكعو فمثال، إذا تعرض 
الناس لخطر تمكث اليكاء في منطقة معينة بسبب سكء الصيانة في مصنع معيف فييا، فعمى كلي األمر العمؿ 

 .عمى إزالة مصدر ىذا الخطر
 : تدخل ولي األمر منوط بالمصمحة. ثامنا

 الرعية كالمحافظة عمى تنفيذ األحكاـ، ككلي األمر نائب عف األمة ح       مف كاجب كلي األمر رعاية مصاؿ
في تنفيذ شرع اهلل، كليذا فتدخمو في شؤكف الرعية منكط بتحقيؽ مصالحيا كرعاية شؤكنيا فإذا كقعت مفسدة كاف 

نما مقيد في حدكد ما يجمب النفع كيبعد  عمى كلي األمر التدخؿ لدرئيا، كلكف ىذا التدخؿ ليس مطمقا، كا 
  1.الضرر

 منيج اإلسالم في الحفاظ عمى البيئة في إطار التنمية المستدامة: الفرع الثالث
       كضع اإلسالـ منظكرا شامال لطرؽ التعامؿ مع البيئة كحمايتيا فأرسى دعائـ عديدة لحماية عناصر البيئة 

 . األساسية مف أرض كىكاء كماء مف خطر االستنزاؼ كالتمكث
 رعاية العناصر البيئية. أوال

 :تقـك المبادئ اإلسالمية عمى رعاية العناصر البيئة كذلؾ مف خالؿ ما يمي      
 : المحافظة عمى األرض_ 1

       دعا اإلسالـ إلى المحافظة عمى األرض كما فييا مف مخمكقات حية كجامدة، فنيى عف اإلفساد في 
 . الخ...األرض كتخريبيا كالتمادم في تمكيثيا، كتعريضيا لعكامؿ التعرية كالرعي الجائر

 2.َوِمْن َآَياِتِو َأْن َخَمَقُكْم ِمْن ُترَاٍب ُثمَّك ِإَذا َأْنُتْم َبَشٌر َتْنَتِشُرونَ : قاؿ تعالى
       كما كاجو اإلسالـ كذلؾ مشكمة التصحر عف طريؽ الدعكة إلى إحياء األرض المكات كاستصالحيا 
كاستعمارىا بما يفيد األمة كيزيد اإلنتاج، قاؿ رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عف عركة قاؿ اشيد أف رسكؿ اهلل 

 3.مف أعمر أرضا ليست ألحد فيك أحؽ: صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
فعف انس بف مالؾ قاؿ        كما أمر اإلسالـ بالزراعة حتى تظؿ األرض خضراء تسر النفكس كتحي القمكب، 

 يغرسيا  ال يقـك حتى فاف استطاع أف،يد أحدكـ فسيمةفي  إف قامت الساعة ك:يو كسمـعؿرسكؿ اهلل صمى اهلل 
كؿ فأغرس غرسا   ما مف مسمـ: قاؿعميو كسمـصمى اهلل  رسكؿ اهلل  كعف انس رضي اهلل عنو أف4.غرسيافمي
 5.إال كاف لو بو صدقة أك دابة إنساف منو

 : حماية عالم الحيوانات_ 2

                                                 
1
 . 42-41:  ص ص. مرجع سابق. زلمد جرب األلفي.  
 .20: سورة الرـك اآلية. 2
 . 289: ص. 2335: احلديث رقم. باب من أحيا أرضا مواتا. كتاب احلرث كادلزارعة. مرجع سابق. صحيح البخارم. 3
 .126: ص. 479: احلديث رقم. باب اصطناع ادلاؿ. مرجع سابق. األدب ادلفرد. 4
 .748: ص. 6012: حديث رقم. باب رمحة الناس كالبهائم. كتاب األدب. مرجع سابق. صحيح البخارم. 5
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نمائو        نظـ اإلسالـ كذلؾ بصكرة جيدة العالقة بيف اإلنساف كالحيكاف، كدعا إلى حمايتو، كالحفاظ عميو، كا 
كسخرت لتحقيؽ تمؾ الغايات تربية شاممة ممتدة مدل الحياة، مف أجؿ ىندسة سمككيات اإلنساف المتكامؿ الذم 

 فاإلسالـ دائما يدعكنا إلى الرأفة بالحيكانات كعدـ 1.يحمؿ حسا بيئيا سميما كعميقا، الرتباطو الدائـ مع البيئة
اإلضرار بيا حيث يؤكد القرآف أف كؿ الحيكانات أمـ كأمثالنا، كىذا التأكيد يحث اإلنساف عمى الرحمة بتمؾ 

َوَما ِمْن َدابَّكٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل َطاِئٍر َيِطيُر ِبَجَناَحْيِو ِإالَّك ُأَمٌم َأْمثَاُلُكْم َما َفرَّكْطَنا ِفي اْلِكتَاِب ِمْن :  قاؿ تعالى2.األمـ
 ، قرصت نممة نبيا مف األنبياءأف نممة:  سمعت رسكؿ اهللعف ىريرة أبيكعف  3.َشْيٍء ُثمَّك ِإَلى َربِّضِيْم ُيْحَشُرونَ 

 4؟ تسبح مف األمـ امةىمكت قرصتؾ نممة أفي أف أ:فأمر بقرية النمؿ فأحرقت، فأكحى اهلل إليو
       إف اىتماـ اإلسالـ الحنيؼ بالبيئة الحيكانية جعمو يسف ليا العديد مف التشريعات كالقكانيف لحمايتيا بصفة 
يذائو كتحريـ صيد  عامة، كعمى كجو الخصكص حماية الحيكانات األليفة كالداجنة كالنيي عف ضرب الحيكاف كا 

 5.الخ... أفراخ الطيكر كأفراخ الحيكانات الصغار كمنع كتحريـ حبس الحيكانات األليفة
 :حماية عالم النبات_ 3

 لكال النبات لما كجدت الحياة لذا أكثر اهلل مف ذكرىا في القراف الكريـ فجعميا سبحانو كسيمة لدكاـ حياة       
ْنَساُن ِإَلى َطَعاِمِو : اإلنساف كاستمرارىا، حيث قاؿ جؿ شانو  ُثمَّك َشَقْقَنا * َأنَّكا َصَبْبَنا اْلَماَء َصبًّا *َفْمَيْنُظِر اإلِْ

 َمتَاًعا َلُكْم * َوَفاِكَيًة َوَأبًّا * َوَحَداِئَق ُغْمًبا * َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل * َوِعَنًبا َوَقْضًبا * َفَ ْنَبْتَنا ِفيَيا َحبًّا *اأْلَْرَض َشقًّا 
 6.َوأِلَْنَعاِمُكمْ 
يذكر اهلل عباده في ىذه اآليات أنو كما خمؽ الحيكاف لمصمحة اإلنساف، خمؽ النبات لمصمحتو كمصمحة        

كندرؾ مف ىذه اآليات انو جعؿ عالـ النباتات لمنافع اإلنساف . أنعامو، ككممة المتاع تعني جميع أنكاع المنافع
كمصالحو، كمف المعمـك أف تعاليـ اإلسالـ تحـر أف يبيد اإلنساف ما يجر النفع لو كألمتو، أك يجمب عميو الضرر 

 .أك يسرقو
       في المقابؿ نيى اإلسالـ عف تقطيع األشجار كعقرىا لغير حاجة، لما فييا مف منافع جمة، فيي تمطؼ 

اليكاء كالمناخ، كىي طعاـ لمدكاب خاصة أياـ الجذب كالمجاعة، كتجمى ذالؾ أيضا في كصية أبي بكر الصديؽ 
 7.ال تحرقكا نخال، كال تقطعكا شجرة: رضي اهلل عنو إلى جيش المسمميف الذم أرسمو إلى الشاـ كفيو يقكؿ

                                                 

.26:  ص.مرجع سابق. امحد عبد العزيز مليجي.  1 
.  بتصرؼ5: ص. 2010 سبتمرب .ادلملكة العربية السعودية. ألكادميية أؿ البيت ادللكيةا. رعش  ادلؤمتر العاـ اخلامس.البيئة في اإلسالم. زلمد الصادؽ زلمد يوسف. 2
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 كالكعيد بالنار لمف 1. في الناررأسومف قطع سدرة صكب اهلل :        كما قاؿ الرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
قطع سدرة يدؿ عمى تأكيد المحافظة عمى مقكمات البيئة الطبيعية لما تكفره مف حفظ التكازف بيف المخمكقات، كما 

يمثمو االعتداء عمييا مف فقداف بعض العناصر الميمة لسالمة الحياة كاإلنساف، كبيذا سبقت السنة النبكية 
الجماعات كاألحزاب المعاصرة في كثير مف أنحاء العالـ التي تنادم بالمحافظة عمى الخضرة في الغابات 
 2.كغيرىا، كتندد بقطع األشجار كبالمذابح التي تتعرض ليا األراضي الخضراء نتيجة جيؿ اإلنساف كجشعو

      كرد في القرآف الكريـ كفي الحديث النبكم الشريؼ نصكص تفيد أف زراعة األرض كغرس األشجار ليسا 
نما ىما قربة إلى اهلل كطاعة  مجرد عمؿ تدعك إليو حاجة اإلنساف إلى الغذاء كالى االنتفاع كاالرتفاؽ بيا فقط، كا 

لو كصدقة جارية يستمر ثكابيا كيتكاصؿ مادامت تمؾ األشجار كالزركع قائمة تؤتي أكميا كؿ حيف بإذف ربيا 
 3. تكفر لمناس كلمحيكانات كلمطيكر كلمحشرات غذائيا الذم يحفظ كجكدىاتكماداـ

  :حماية المياه_ 4
       في مجاؿ المحافظة عمى المصادر المائية مف التمكث نيانا رسكنا الكريـ عف التبكؿ في الماء الراكد 

حفاظا عمى سالمة الماء مف التمكث، حيث إف الماء النجس ال يستفاد منو في طيارة أك الشرب أك غير ذلؾ 
ال يبكلف : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: كىذا ينطبؽ عمى أم ممكث، فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ

 4. منوأحدكـ في الماء الدائـ، ثـ يغتسؿ
  :محاربة التموث_ 5

       اإلسالـ حـر كؿ أشكاؿ التمكث كتطرؽ حتى لمتمكث السمعي، فربط قكاعد المحافظة عمى البيئة بعقيدة 
األمة خصكصا فيما يتعمؽ بالنظافة التي تعني منع التمكث، الذم أنفؽ عميو العالـ مميارات الدكالرات، أما جيكد 
اإلسالـ فال تحتاج إلى المميارات التي ترىؽ خزينة الدكلة، فمك اتبع الناس مبادئ اإلسالـ في حماية البيئة لكفركا 

 :كمف ىذه المبادئ ما يمي5.تمؾ األمكاؿ كلكجيكا تمؾ الجيكد لمزيد مف تعمير الككف
يجاب طيارة المكاف كالثياب كاتقاء النجسات ألداء الصالة كالتعكد عمى _  شرع اهلل الكضكء كالغسؿ لمصالة، كا 

اَلِة َفاْغِسُموا ُوُجوَىُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمرَاِفِق : قاؿ تعالى. غسؿ اليديف َيا َأيَُّيا الَّكِذيَن َآَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّك
ْن ُكْنُتْم َمْرَضى َأْو َعَمى َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد  ْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطَّكيَّكُروا َواِِإ َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِإَلى اْلَكْعَبْيِن َواِِإ

ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النِّضَساَء َفَمْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّكُموا َصِعيًدا َطيِّضًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِىُكْم َوَأْيِديُكْم ِمْنُو َما ُيِريُد 
 6.المَّكُو ِلَيْجَعَل َعَمْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطيِّضَرُكْم َوِلُيِتمَّك ِنْعَمَتُو َعَمْيُكْم َلَعمَّكُكْم َتْشُكُرونَ 
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َيا َبِني َآَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّض  :قاؿ تعالى. أمر اهلل سبحانو كتعالى بأخذ الزينة عند الذىاب إلى المساجد_ 
كما أمر باتقاء الركائح الكريية مف الثـك كالبصؿ كما  1.َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَّكُو اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ 

:  لما فيو إيذاء لممسمميف، كدعا اإلسالـ إلى تنظيؼ األكاني كتغطيتيا اتقاء لألمراض، كعف أبي ىريرة قاؿقشاب
 كقد ثبت طبيا 2.تإذا كلغ الكمب في إناء أحدكـ فميرقو ثـ ليغسمو سبع مرا: رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: قاؿ

أف الكالب تنقؿ إلى اإلنساف كثيرا مف األمراض الخطيرة، كما دعا أيضا لعدـ الشرب مف باب اإلناء النفخ فيو 
 .خكفا مف انتقاؿ األمراض مف شخص إلى أخر

فعف صالح بف أبي حساف دعنا اإلسالـ كذلؾ إلى تجميؿ البيئة بما فييا مف طرؽ كساحات عامة كغير ذلؾ، _ 
، جكاد إفسمعت سعيد بف المسيب يقكؿ : قاؿ  اهلل طيب يحب الطيب، نظيؼ يحب النظافة، كريـ يحب الكـر

 3.كا بالييكدق، كال تشبأفنيتكـيحب الجكد فنظفكا 
 كمف ثـ فاف عمينا أف نعامميا باالحتراـ 4.مسجداطيكرا ك األرض  ليجعمت ك:قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 .الذم تستحقو المساجد، كأف نحافظ عمى بقائيا طاىرة مقدسة

 5:مقاصد الشريعة في المحافظة عمى البيئة_ 2
التي جاءت الشريعة بيا، لممحافظة عمى الديف، كالنفس، كالنسؿ،  (بالضركريات الخمس  )       إف ما يعرؼ 

ذا  كالماؿ، كالعقؿ، ضركريات ليا عالقة بالبيئة ألنو إذا أفسدنا البيئة لـ نحافظ عمى أنفسنا كال عمى صحتنا كا 
 .أفسدنا البيئة لـ نحافظ عمى نسمنا

 :حفظ البيئة من المحافظ عمى الدين/ 1_2
       أىـ ىذه المقاصد ىي حفظ الديف بإقامة أركانو المجمع عمييا، كترؾ المحرمات المتفؽ عمى حرمتيا 

كحفظ الديف عمى ىذا الكجو يرتبط ارتباطا كثيقا برعاية عناصر البيئة التي خمقيا اهلل كسخرىا لنفع عباده كأراد 
ليا االستمرار، كحذر مف االعتداء عمييا أك محاكلة إفنائيا، فإذا قاـ اإلنساف بشكر اهلل عمى ما أنعـ، زاده اهلل 
ذا طغى كبغى كافسد محؽ اهلل بركات عممو، كشكر النعمة ىك استخداميا فيما  مف الخير في دنيا كاآلخرة، كا 

 6.خمقت لو كالحفاظ عمى تكازنيا، كالحذر مف إفسادىا أك تغيير طبيعتيا
، كذلؾ ألف لفي المحافظة عمى الديف، كىي الضركرة األساسية األكؿ_ أكؿ ما تدخؿ_        فالبيئة تدخؿ

الجناية عمى البيئة تنافي جكىر الديف الحقيقي، كتناقض ميمة اإلنساف في األرض، كتخالؼ ما أمر اهلل تعالى 
بو اإلنساف بالنسبة لممخمكقات مف حكلو، إف الجكر عمى البيئة كالقسكة عمييا، كاإلساءة إلييا ينافي العدؿ 
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كاإلحساف المذيف أمر اهلل بيما في كتابو، كىي تنافي ميمة االستخالؼ التي كمؼ بيا اإلنساف في األرض، فيذه 
األرض ليست أرضو، كال ممكو، إنما ىي ارض اهلل تعالى كممكو، جعمو خميفة فييا يحكـ فييا بأمره، كيعمؿ فييا 

كفؽ سننو في خمقو، كأحكامو في شرعو، فال يجكز لإلنساف أف ينسى انو مستخمؼ في ممؾ اهلل، كارض اهلل 
كىي أيضا تنافي ما أمر اهلل بو مف عمارة األرض . كيتصرؼ كأنو السيد المالؾ الذم ال يساؿ عما يفعؿ

صالحيا، كما نيى عنو مف إفسادىا كتخريبيا  .كا 
 
 
 
 :حفظ البيئة من المحافظة عمى النفس/ 2_2

      عنيت الشريعة بحفظ األنفس المعصكمة، كذلؾ بتحريـ االعتداء عمييا مباشرة أك تسببا، كتجنب كؿ ما مف 
شأنو إيقاع الضرر بيا، ذلؾ أف حؽ الحياة في اإلسالـ ىبة مف اهلل تعالى، كال يجكز المساس بو، كيجب عمى 

 1. كتكفير البيئة الصحية المالئمة لياااألمة ككؿ كعمى كالة األمكر رعاية األنفس كصيانتو
 اليـك أف ا      المقصكد بالمحافظة عمى النفس المحافظة عمى سالمة البشر كصحتيـ فال شؾ انو بات معمكـ

فساد البيئة كتمكثيا، كاستنزاؼ مكاردىا كاالختالؿ بتكازنيا، أصبح ييدد حياة اإلنساف يـك بعد يكما، كاإلسالـ 
. حريص عمى حياة اإلنساف، كيعتبر قتؿ النفس التي حـر اهلل بغير حؽ أكبر الجرائـ بعد الشرؾ باهلل تعالى

كىناؾ نكع مف القتؿ أك االنتحار البطيء، يؤذم فيو اإلنساف نفسو بسكء تصرفو، كىك ال يشعر، كالذم يتناكؿ 
المسكرات أك المخدرات كنحكىا مف السمكـ، كقريب منيا التدخيف، الذم اجمع األطباء عمى ضرره باإلنساف 

فسادىا الذم  صابتو بكثير مف األمراض القاتمة لتعاطيو، كلكنو سـ بطيء كمثؿ ذلؾ كثير مف تمكث البيئة كا  كا 
 .نراىا في عصرنا

 :حفظ البيئة من المحافظة عمى النسل/ 3_2
      النسؿ ىي ذرية اإلنساف التي يستمر بيا بقاء النكع اإلنساني في ىذه األرض، كما أراد اهلل سبحانو 

كتعالى، كالجناية عمى البيئة تيدد األجياؿ المستقبمية، بما تحممو في طياتيا مف أسباب اليالؾ كالدمار، التي قد 
ينجك منيا إلى حد ما أجياؿ اليكـ، كلكف الخطر يتفاقـ كيتكاثر كيتركز بالنسبة لألجياؿ القادمة، فنحف نستنزؼ 
المكارد المذخكرة التي ىي مف حقيـ لنسرؼ في استيالكيا، كنحف نكرثيـ أفات ال يممككف ليا دفعا مما تمكث بو 

 .البيئة مف حكليـ، كنحف نخؿ بالتكازف الككني الذم يضر إخاللو بيـ
       مف المفاىيـ اإلسالمية الميمة، مفيـك تكافؿ األجياؿ اإلسالمية بعضيا مع بعض، بحيث ال يجكز أف 
يستأثر جيؿ بالخير كالنعمة عمى حساب جيؿ أك أجياؿ قادمة، كما ال يجكز أف يطغى عمى حقو أك يستنفذ 

مصادر رزقو أك يجكر عمى مكارد معيشتو، فاف ىذا مف الظمـ الذم حرمو اهلل عمى عباده، كاهلل ال يحب 
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 كرثتؾ أغنياء، خير مف أف دعانؾ أف ت: الظالميف، كال ييدم القـك الظالميف، كقد قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ
 1 . أيدييـ في عالة يتكففكف الناسدعيـت
 :حفظ البيئة من المحافظة عمى العقل/ 3_2

       العقؿ ىك ضابط الخطاب كالتكميؼ في اإلسالـ، فمف فقد العقؿ فال تكميؼ عميو، كالقمـ مرفكع عنو كحفظ 
يقتضي المحافظة عمى اإلنساف، بكيانو كمو، الجسمي كالعقمي كالنفسي، كال معنى _ بمعناه العاـ_ البيئة

 .لممحافظة عمى اإلنساف إذا لـ يحافظ عمى عقمو الذم ميزه اهلل بو عف الحيكاف
       فاإلسالـ يحـر كؿ ما مف شانو إدخاؿ الخمؿ عميو، كىذا يرتبط ارتباطا كثيقا برعاية البيئة كالحفاظ عمى 
نقائيا، كقد ثبت عمميا إف التمكث اإلشعاعي كالتمكث الصكتي ليما اثر خطير كمباشر عمى خاليا المخ، فمف 
حفظ البيئة أف نحافظ عمى التفكير السكم لدل اإلنساف الذم يكازف بيف اليـك كالغد، كبيف المصالح كالمفاسد، 

 2.كبيف المتعة كالكاجب، كبيف القكة كالحؽ
 :حفظ البيئة من المحافظة عمى المال/ 4_2

       فمف المعمـك أف اهلل قد جعؿ الماؿ قكاما لمعيشة اإلنساف في ىذه الدنيا، كليس الماؿ ىك النقكد أك الذىب 
كالفضة، كما يتكىـ بعض الناس، بؿ الماؿ أىـ مف ذلؾ كاشمؿ، فكؿ ما يتمكلو اإلنساف يحرص عمى كسبو 

كاقتنائو ماؿ، فاألرض، كالشجر، كالزرع، كاألنعاـ، كالماء، كالمرعى، كالسكف، كالثياب، كاألثاث، المعادف 
كجميعيا تعكد أساسا إلى اهلل لكف اإلسالـ يعترؼ بحؽ الفرد الشخصي كيحـر كؿ . كالبتركؿ كميا أمكاؿ

 3.الممارسات المحرمة شرعا كاالحتياؿ كالربا
       حفظ البيئة يكجب عمينا أف نحافظ عمى الماؿ بكؿ أجناسو كأنكاعو، نحافظ عمى مكارده قال نتمفيا بالسفو 
كنستنزفيا بال ضركرة كال حاجة معتبرة، كال نحسف تنميتيا كال صيانتيا، فتتعرض لميالؾ كالضياع، كال نسرؼ في 

 .استخداميا، فنضيعيا قبؿ فكات األكاف
جراءات احتياطية بدال مف التدابير العالجية، أم التصدم لمتدىكر  إف الشريعة اإلسالمي تنتيج أسمكبا كقائيا كا 

 .البيئي مف مصادره األكلى
 
 
 
 
 
 

                                                 

.346: ص. 2742: احلديث رقم. باب أف يرتؾ كرثتو أغنياء خًن من أف يتكففوف الناس. كتاب الوصايا. مرجع سابق.  صحيح البخارم. 1 
.116-115: ص ص. مرجع سابق. زلمد جرب األلفي.  2 

3.Willy Arafa. Lucky Nugroho. Maqhashid Sharia in Clean Water Financing Business Model at Islamic Bank. 

International Journal of Business and Management Invention. 2016. P: 12. 
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 :خالصة
البيئة أصؿ اقتصادم قادر عمى تكفير مختمؼ المكارد كفي الكقت نفسو تتمقى مختمؼ المخمفات الناتجة          

عف النشاط االقتصادم، عالقة االرتباط ىذه بيف البيئة كالتنمية االقتصادية أدت إلى نشكء معظـ المشكالت 
 .البيئية المحمية كالعالمية مف جية كالنيكض بالكعي  البيئي مف جية أخرل

االىتماـ باالعتبارات البيئية في المنيج التنمكم أدل إلى ظيكر مصطمح التنمية المستدامة كبديؿ تنمكم       
تمثؿ حماية البيئة جزء ال يتجزأ منو، تعبر االستدامة في مفيكميا عف نقطة تقاطع بيف األبعاد االقتصادية 

 .كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالخمقية كالبيئية عمى نحك يحقؽ التكازف بيف حقكؽ جيؿ اليـك كالغد
 ة المستدامة كباألخص البعد البيئي ال يتـ إال بتكفر المكارد المالية الالزمة كتفعيؿ السياسةإف تحقيؽ أبعاد التنمي

 .البيئية لمكاجية المشاكؿ البيئية
       في المقابؿ كاف اإلسالـ سباقا في كضع التشريعات الكقائية لحماية األرض مف الفساد كمكاجية التحديات 

البيئية كالحث عمى عمارة األرض كتحريـ كافة التصرفات التي تضر بالبيئة كتخؿ تكازنيا كال تراعي األجياؿ 
المستقبمية، فاهلل سبحانو كتعالى أكدع كؿ مقكمات الحياة في البيئة كارسى القكاعد كاألسس التي تضبط عالقة 

 .اإلنساف بالبيئة كتحفظ التكازف البيئي
       قررت الشريعة اإلسالمية أف جميع المكارد الطبيعية ىي تراث مشترؾ لإلنسانية مممككة لمجيؿ الحاضر 
كالمستقبؿ كالخالفة ىي أساس التصرؼ فييا بما ال يؤدم إلى الفساد كىذا يقتضي الحفاظ عمييا كعدـ اإلسراؼ 

 . مف التمكث حتى نكرثيا بشكؿ سميـ لألجياؿ القادمةافي استغالليا كصيانتو
تعتبر القكاعد الفقيية التي استنبطيا المسممكف مف القرآف كالسنة ضكابط لمتنمية المستدامة تحض عمى ترشيد 

 .اإلنفاؽ كالمحافظة عمى المكاد كعمارة األرض
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 :ثانيال الفصل

 للاا اللتمول ااإلسالي  وتطليقاوت  ي  
 حتاوة الطلئة  وحيلق االإللداالة
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 :تمييد

      إف قكة التمكيؿ اإلسالمي تكمف في مبادئو األخالقية التي ىي جزء مف اإلسالـ مما يجعؿ النشاط المالي 
مراقبة اهلل في كؿ شأف، كالجمع بيف اتخاذ األسباب كالتككؿ عمى  عبادة بشرط أف يككف مشركعا، فاستحضار

. صحة اإلنساف كالبيئة معاييريأخذ بعيف االعتبار ف التمكيؿ اإلسالمي أاهلل، يؤكد بكؿ كضكح ب

       فالنظاـ المالي اإلسالمي في عممية التنمية المستدامة لو دكر حيكم في عممية استقرار النمك كالحفاظ 
 . البيئة، كتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامةلعؿ

رتبط كذلؾ بدراسة المكارد التمكيمية ت       فعممية البحث في البعد البيئي لمتنمية المستدامة في اإلسالـ، 
 برزباعتبار أف الجانب التمكيمي عامؿ ميـ في نجاح أك فشؿ التنمية المستدامة، كفي ىذا السياؽ م، إلنجاحيا

 تحقيؽ االستقرار  يعمؿ عمى إذ، يسيـ في تمكيؿ مشاريع التنمية المستدامةميـالتمكيؿ اإلسالمي كمصدر 
. االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي كفؽ مقاصد الشريعة

:  التطرؽ إليو في مضمكف ىذا الفصؿ مف خالؿ ما يميناحاكؿ ىذا ما      

. تمكيؿ االستدامة البيئيةدكر الكقؼ في : المبحث األكؿ

. تمكيؿ االستدامة البيئية  فيالزكاةدكر : المبحث الثاني

. في تمكيؿ االستدامة البيئيةالبدائؿ التمكيمية في االقتصاد اإلسالمي كدكرىا : المبحث الثالث
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 االستدامة البيئيةتمويل  في دور الوقف: المبحث األول

 مع تنامي المشاكؿ البيئية أصبح مف الضركرم إحياء الكقؼ البيئي الذم ييدؼ إلى خمؽ الترابط بيف      
 الكقؼ منيجا لمعناية بالبيئة،  جعؿاألسبؽ في كاف اإلسالـ، ؼالبيئة كالتنمية بما يتكافؽ مع الفكر اإلسالمي

 .فالكقؼ مف منظكره البيئي يتكافؽ مع فكرة حماية البيئة كتحقيؽ التنمية

 ماىية الوقف: المطمب األول

 في النظاـ االقتصادم اإلسالمي، لما يكفره مف مكارد مالية ليا صفة مصادر الماؿ يعتبر الكقؼ مف أىـ       
عمى  لذلؾ عني المسممكف ،الثبات كاالستمرار تعمؿ عمى حؿ المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية كحتى البيئية

 .ختالؼ مذاىبيـ بالكقؼ كأنكاعو كأركانو كمكاردإ

 مفيوم الوقف: الفرع األول

  إف الكقؼ في المغة ىك الحبس كالمنع كىك مصدر كقؼ كقفا، كمنو قكلو كقفت الدار أم حبستيا في سبيؿ     
 1.اهلل

عمى الجيات المكقكؼ عمييا   الشرعي ىك تحبيس األصكؿ كاألمكاؿ كتسيؿ منافعيااالصطالح في أما      
 2. عمى اختالؼ بيف الفقياء في ماؿ الممؾ بعد تحبيسو

 :يمي  عرؼ الكقؼ حسب المذاىب األربعة كما     

 3.حبس العيف عمى ممؾ الكاقؼ كالتصدؽ بالمنعة: تعريؼ المذىب الحنفي

 4. إعطاء منفعة شيء مدة كجكده الزما في ممؾ معطية كلك تقديرا:تعريؼ المذىب المالكي

. عينو بقطع تعرؼ الكاقؼ كغيره في رقبتو تحبيس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء: تعريؼ المذىب الشافعية
 5.يصرؼ في جية خير تقربا هلل تعالى

 6.تحبيس األصؿ كتسبيؿ المنفعة :تعريؼ المذىب الحنبمي

                                                           
 .183:  ص.1981. دار اجليل. االقتصادي اإلسالميالمعجم . امحد الشباصي. 1
دار الفجر : مصر.  والسياسات والمؤسساتلألركان وتحليل واألىداف واألولويات دراسة للمفاىيم اإلسالميالمنهج التنموي البديل في االقتصاد . صاحل صاحلي. 2

 .638: ص .2006. الطبعة األوىل. للنشر والتوزيع
 .14:ص. 2008.  دار اجلامعة اجلديدة: مصر. اهلل تعالىإلى في الدعوة اإلسالم وأثرهنظام الوقف في .  دنياأبو شعيشع أبوعبد ادلنعم صبحى . 3
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كقؼ يجد أف معناىا قريب مف مفيكميا المغكم الذم يفيد احتباس العيف  لؿ المتمعف في ىذه التعريفات      إف
نما لو الحؽ في االستفادة مف (الكاقؼ  )كمنع التصرؼ فييا مف قبؿ المالؾ  ، كمف قبؿ المكقكؼ عميو بذاتيا، كا 

ف االختالفات التي نالحظيا في تعريفات ىؤالء الفقياء فيي في بعض الفركع التي ال إكمف ثـ ؼ. منفعتيا كثمرتيا
تؤثر في أصؿ المشركعية، كبالتالي فيي اختالؼ تنكع كليس اختالؼ تضاد، كذلؾ ألف كال منيـ اجتيد في 
رؤيتو بحسب التكييؼ الفقيي الذم اعتمده كؿ كاحد منيـ ألسس كشركط الكقؼ كلمبادئ المذىب الفقيي، 

نو مف القرب المندكب إليو كما أف الكقؼ ال يصح عمى أفالفقياء جميعا متفقكف عمى مشركعية الكقؼ، ك
 1.معصية

إف شئت : معناىا تقترب كال تبتعد كثيرا عف مضمكف نص الحديث الشريؼ       فيذه التعاريؼ كذلؾ في 
 3: تتمحكر حكؿ أمريفكىي 2.حبست أصميا كتصدقت بيا

ىك حؽ الممكية بشكؿ خاص، كمدل سمطة الكاقؼ في استخداـ حؽ الممكية كالتصرؼ في الكقؼ مف : األكؿ 
 . جديد

ىك لزـك الكقؼ، كىؿ يككف مؤبدا أـ يجكز تكقيتو، أم طبيعة المدل الزمني الممكف مف خاللو إعادة : الثاني
 .الماؿ المكقكؼ إلى صاحب ممكية الكقؼ

نو تحكيؿ لألمكاؿ عف االستيالؾ كاستثمارىا في أصكؿ رأسمالية إنتاجية تنتج أ كما يمي فيكأما اقتصاديا       
فيك إذف عممية تجميع بيف االدخار كاالستثمار . المنافع كاإلرادات التي تستيمؾ في المستقبؿ، جماعيا أك فرديا

كاف يمكف لمكاقؼ أف يستيمكيا إما مباشرة أك بعد تحكيميا إلى سمع _ فيي تتألؼ مف اقتطاع أمكاؿ، معا
، كبنفس الكقت تحكيميا إلى استثمار ييدؼ إلى زيادة الثركة اإلنتاجية في اآلنيعف االستيالؾ _استيالكية
 4.المجتمع

بأنو تحكيؿ لجزء مف الدخكؿ كالثركات الخاصة إلى مكارد تكافمية دائمة   اقتصادياقكما يمكف تعريؼ       
تخصص منافعيا مف سمع كخدمات كعكائد لتمبية احتياجات الجيات كالفئات المتعددة المستفيدة مما يساىـ في 
زيادة القدرات اإلنتاجية الالزمة لتككيف كنمك القطاع التكافمي الخيرم الذم يعد أساس االقتصاد االجتماعي في 

يجابية لمثركات كالدخكؿ لضماف الكصكؿ إلى إنو يحدث حركية اقتصادية إكبيذا المعنى ؼ .االقتصاد اإلسالمي
ختيارم عادؿ بيف أفراد المجتمع كفئاتو كطبقاتو كأجيالو المتتالية، كتبرز مجاالت جديدة نكعية في اتكزيع تكازني 

المفاضمة بيف االختيارات الخاصة الفردية، كالجماعية الخيرية، بيف االستيالؾ الفردم كاالستيالؾ التكافمي بيف 
االدخار كاالستيالؾ الخاصيف، كاالدخار كاالستثمار التكافمييف الخيرييف الذيف يتطكراف مف خالؿ النمك التراكمي 

                                                           
 .40- 39:  صص. 2000. لألوقاف العامة األمانة: الكويت . االجتماعيةاألىلي والتنمية الوقف في العمل إسهام. رفؤاد عبد اهلل العم. 1
 .351: ص. 2772: احلديث رقم. باب الوقف كيف يكتب. كتاب الوصايا. مرجع سابق. صحيح البخاري. 2
 .13: ص .2012. الطبعة األوىل. األمانة العامة لألوقاف: الكويت. (دراسة حالة الجزائر)اإلصالح اإلداري لمؤسسات قطاع األوقاف .كمال منصوري. 3
 .66: ص. 2000.  مرجع سابق.حفقمنذر . 4



االستدامة وتحقيق البيئة حماية في وتطبيقاتو اإلسالمي التمويل آليات: الثاني الفصل  

 

93 
 

لمقطاع الكقفي الذم يعد ضركرة اقتصادية كاجتماعية كمطمب حضارم لتحقيؽ التنمية المستدامة في 
 1.االقتصاديات اإلسالمية

 .المفيوم االقتصادي لموقف (:8)لشكلا
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 القطاع العائلي

 قطاع األعمال

الجهات الموقوف 
عليها فئات طبقات 

 أجيال عائالت

سلع خدمات منافع 
 عوائد

الموارد التكافلية 
الخيرية الدائمة 
 للقطاع الوقفي

دخرات وقفية موارد 
 وأصول ثروات



االستدامة وتحقيق البيئة حماية في وتطبيقاتو اإلسالمي التمويل آليات: الثاني الفصل  

 

94 
 

 مشروعية الوقف: الفرع الثاني

 أدلة كثيرة مف عمى      إذا رجعنا إلى األصكؿ الشرعية لمكقؼ كجدنا أف الفقياء، استندكا في تأصيميـ لمكقؼ 
كقؼ بؿ تدؿ عمى أعماؿ الخير كالبر الذم ىك عمى اؿف كالسنة كاإلجماع، كىذه األدلة ال تدؿ بصفة مباشرة آالقر

. جزء منيا

 :نآالقر. أوال

َمُمونَ : قاؿ تعالى        1.َوَأنْن َتَصدَّدُقوا َ يْنٌر َلُكمْن ِإنْن ُكنْنُتمْن َت ْن

ٍ  َفِ نَّد المَّدَو ِبِو َعِميمٌ  :قاؿ تعالى        2.َلنْن َتَناُلوا الْنِبرَّد َحتَّد  ُتنْنِفُقوا ِممَّدا ُتِحبُّبوَن َوَما ُتنْنِفُقوا ِمنْن َشيْن
َرْن ِ  :قكلو تعالى       َنا َلُكمْن ِمَن األْن َر ْن  3.َيا َأيُّبَيا الَّدِ يَن َآَمُنوا َأنْنِفُقوا ِمنْن َطيِّيَباِت َما َكَسبْنُتمْن َوِممَّدا َأ ْن

 4.َوافْنَ ُموا الْنَ يْنَر َلَ مَّدُكمْن ُتفْنِمُحونَ : قاؿ تعالى       

كخير ر ألف الصدقات مستحبة، كالكقؼ في حقيقتو صدقة كب، إف الكقؼ يدخؿ ضمف ىذه اآليات الكريمة       
حساف . كا 

 : السنة النبوية الشريفة. ثانيا

مره أ يست صمى اهلل عميو كسمـأرضا بخيبر، فأتى النبي عمر أصاب ؿعنيما قاعف ابف عمر رضي اهلل        
صب ماال قط ىك أنفس عندم منو، فما تأمرني بو؟ أ لـ ، إني أصبت أرضا بخيبر،يا رسكؿ اهلل: فييا، فقاؿ

نو ال يباع أصميا كال يبتاع، كال يكرث، كال أ، ر فتصدؽ بيا عـ:كتصدقت بيا، قاؿ،  إف شئت حبست أصميا:قاؿ
فتصدؽ عمر في الفقراء، كفي القربى، كفي الرقاب، كفي سبيؿ اهلل، كابف السبيؿ كالضيؼ، ال جناح : يكىب، قاؿ

 5.كؿ فيوـعمى مف كلييا أف يأكؿ منيا بالمعركؼ، أك يطعـ صديقا غير مت

إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال : عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ      
ف الصدقة الجارية المذككرة في ىذا إؼ 6.كلد صالح يدعك لو  أك،عمـ ينتفع بو صدقة جارية، أك: مف ثالثة أشياء

                   الحديث النبكم الشريؼ تتحقؽ في الكقؼ عمى أصؿ معناه المقرر الثابت كىك ككنو صكرة مف صكر الصدقات 
                             مف العمماء مف فسر الصدقة الجارية بالكقؼ عمى التخصيص ألف الصدقة الجارية مما ال ينقطع أجرىا كال 
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 فيك مف الصدقات غير الالزمة التي تجزل اهلل 1.جرياف الصدقة إال بحبسيا، كالحبس مندكب إليو يمكف تصكر
تعالى، كقد اختص بميزة بيف الصدقات ىي صفة الدكاـ، حيث كجدنا أكقافا قصد بيا الصرؼ عمى الفقراء، أك 

     2.إيكاء المغتربيف مف طمبة العمـ، أك تقديـ القركض الحسنة لممحتاجيف

 : ماعإلا. ثالثا

 أجمعت األمة اإلسالمية مف لدف صحابة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حتى يكمنا ىذا عمى مشركعية       
الكقؼ، كنفذتو عمميا بكقؼ العقارات كاألراضي كاآلبار، بكقؼ األمكاؿ غير المنقكلة، كالكتب كالمخطكطات 

ف الكريـ آكالقدكر كالمراجؿ، كال يزاؿ المسممكف يتقربكف إلى اهلل عز كجؿ بإقامة المساجد كالمدارس كدكر القر
ف كزارات األكقاؼ في كما أكدكر الحديث الشريؼ كدكر األيتاـ كالمستشفيات كالعيادات الطبية، كىي في تزايد، 

 ستمراريتواالعالـ اإلسالمي تؤدم رسالتيا السامية في حماية الكقؼ كتنميتو، كذلؾ لمداللة عمى ديمكمة الكقؼ ك
 3.نو قائـ منذ نشأتو عمى التبرع كالتطكع حسبة هلل عجز كجؿأك

 أنواع الوقف :الفرع الثالث

فكؿ ،       عرفت الشعكب جميعيا بعض أشكاؿ الكقؼ منذ أف كجدت الحياة االجتماعية عمى كجو األرض
 فمقد كجدت دكر كأمكنة  لمعبادة في مجتمعات ـ،معظمو خدمات عامة يحتاج إلييا الناس كميـ أكلو مجتمع 

 الكقؼ أبشرية مغرقة في القدـ كما كجدت المسارح كالعيكف كغيرىا، مما لـ يكف يمتمكيا شخص بعينو، كلقد بد
 ليككف بذلؾ أكؿ كقؼ ديني في اءفي العصر اإلسالمي مع بدء العيد النبكم في المدينة المنكرة ببناء مسجد قب

ال تخطر عمى الباؿ مما يدؿ عمى تكسع األكقاؼ  قد كتفنف المسمميف في ابتكار أنكاع جديدة اإلسالـ
 5 : نذكر مف ىذه األكقاؼ ما يمي4.اإلسالمية

 :الوقف ال يري. أوال

خصص ريعو ابتداء لصرفو عمى جية مف جيات البر كالكقؼ عمى المساجد كالمدارس  ىك ما       
. كالمستشفيات كالمالجئ كنحكىا

حبس العيف عف أم تممؾ ألحد مف العباد  شمؿ كأكضح كىكأىناؾ تعريؼ أخر لمكقؼ الخيرم أدؽ ك      
كالتصديؽ بمنفعتيا ابتداء كانتياء عمى جية بر ال تنقطع، كيطمؽ الخيرم عمى ىذا النكع مف الكقؼ، ألنو 

 كانتياء، فخرج مف ذلؾ الكقؼ الذرم كىك النكع الثاني مف الكقؼ الذم بدايتو لألقارب اءمرصكد لمخير كالبر ابتد

                                                           
 .46-45:ص ص. 2011. الطبعة الثانية. دار النفائس: األردن. اإلسالمي بين النظرية والتطبيقالوقف . عكرمة سعيد صربي. 1
 .بتصرف. 194 : ص.2005.  دار النهضة العربية.ال توجد بلد النشر. اإلسالمية مالية الدولة وأدواتسياسات . عبد الباسط وفا. 2
 .56-  55 :ص ص. مرجع سابق. عكرمة سعيد صربي. 3
 .36 -28: ص- ص . مرجع سابق. منذر قحف. 4
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فمف كقؼ دارا أك أرضا لينفؽ مف ريعيا كغمتيا عمى الفقراء أك . كالذرية، كانتياءه إلى جية بر كخير ال تنقطع
عمى مدرسة كفقا مؤبدا كاف كقفا خيرا، ككذلؾ إذا جعميا كقفا عمى جية البر مدة معينة خمس أك عشر سنكات 

 1.أك أكثر أك اقؿ، ثـ بعدىا عمى أشخاص معينيف كأكالده مثال

كما يطمؽ عمى الكقؼ الخيرم الكقؼ العاـ، كىك خالؼ الخاص أم أف الكقؼ العاـ تنتفع منو شرائح        
. عامة في المجتمع، فإذا كاف الكقؼ عمى الفقراء عمى سبيؿ المثاؿ، فيحؽ ألم فقير أف ينتفع منو

: ينقسـ الكقؼ الخيرم إلى قسميف

:  الوقف الديني المح _ 1

ىك كقؼ يتمثؿ في حبس المساجد، كيككف الزما قضاء كديانة بإجماع الفقياء، ألنو يككف خالصا هلل        
. تعالى كينقطع عف حؽ العبد كذلؾ لتخصصو لمصالة لعمـك المسمميف عمى السكاء

: الوقف الديني الدنيوي_ 2

 ما عدا ،يشمؿ ىذا الكقؼ ما سكل ذلؾ مف أنكاع الكقكؼ الخيرية، أم يشمؿ ىذا الفرع الكقكؼ الخيرية      
. الخ...كقؼ المساجد مثؿ كقؼ المدارس كدكر األيتاـ كالفنادؽ كالمشافي 

 :الوقف ال ري. ثانيا

. الكقؼ األىمي، كالكقؼ الخاص، كالكقؼ العائمي: يطمؽ عمى ىذا الكقؼ عدة مسميات منيا      

ىك ما جعؿ استحقاؽ الريع فيو لمكاقؼ نفسو أك لغيره مف األشخاص المعينيف بالذات أك بالكصؼ سكاء كانكا 
رضي عمى نفسي مدة حياتي ثـ عمى أكالدم مف بعد كفاتي فإذا أكقفت  :ف يقكؿأمف األقارب أك غيرىـ، ك ذلؾ ب

 ألف ماؿ الكقؼ الذرم ينبغي أف يككف كقفا خيريا عاما عاجال ، الكقؼ إلى جية عامةانصرؼانقرضت الذرية 
. أك أجال

ف كانت جية إإف مدار التفرقة بيف الكقؼ الخيرم كبيف الكقؼ الذرم ىك الجية التي يتـ الكقؼ عمييا ؼ       
. ف كانت جية الكقؼ خاصة بالكاقؼ أك بأىمو أك بأقاربو كاف الكقؼ ذرياإالكقؼ عامة كاف الكقؼ خيريا ك

 كما أف الكقؼ الذرم مالو كقفا عمى جيات الخير ،مع التأكيد عمى أف كال منيما يعتبر مف الصدقات التطكعية
. أم يصبح خيريا عاما
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 :وقف األرصاد. ثالثا

ىك حبس شيء مف بيت ماؿ المسمميف بأمر مف السمطاف ليصرؼ ريعو عمى مصمحة مف المصالح       
عد األرض أف السمطاف أرصاد األرض اعتدادىا فؾإكالمراد ب .مستشفى، أك عمى مستحقيو كأالعامة كمدرسة 

ككقؼ األرصاد ىك حماية لألراضي التي تحت تصرؼ الدكلة سكاء . لصرؼ نمائيا عمى الجية التي عينيا
كبر عدد ممكف مف المسمميف أكانت مكقكفة أصال أك مف أمالؾ الدكلة كالستثمارىا كعدـ إىماليا، كلينتفع منيا 

شادة المساجد  كغير ذلؾ مف المرافؽ العامة التي تتعمؽ ،المعكزيف كالمحتاجيف كطالب العمـ كإلقامة المدارس كا 
. بمصالح المسمميف

 :وقف األعشار. راب ا

تعتبر األكقاؼ العشرية نكعا رابعا مف أنكاع األكقاؼ كاألعشار جمع كالمفرد العشر، كىك ما يؤخذ مف        
رض عشرية أك  أ:سمـ عمييا أىميا، أك األرض التي أحياىا المسممكف بالماء كالنبات، كنقكؿأزكاة األرض التي 

. ريعيا: يؤخذ عشر ناتجيا، أم: رض معشرة، أمأ
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  الوقف في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامةدور :نيالمطمب الثا

عمى قيـ التكافؿ   فمـ يقتصر، لبى الكقؼ حاجات المجتمع المسمـ في كؿ العصكر كفي كؿ األزماف     
اإلنساني بؿ تجاكزه إلى حماية مكارد البيئية، بما يضمف مكاجية حقكؽ األجياؿ المتعاقبة فخصص أكقاؼ 

 . مف األكقاؼ التي تحمي ىذه المكارد مف االستنزاؼ كالتدمير،الخ....لحماية الحيكاف كأكقاؼ لممياه

عالقة الوقف بالتنمية المستدامة : الفرع األول

       برزت استجابة إيمانية لحث الشرع الحنيؼ عمى التبرع بفضؿ الماؿ في سبيؿ الخير، كبرزت األكقاؼ 
إنيا صكرة مشرقة تظير إحدل ركائع . ككياف خيرم يجرم األجر عمى صاحبو إحدل صكر الصدقة الجارية

 بؿ تجاكزت مظاىر اآلدمية،الحضارة اإلسالمية التي جسدت بجالء كسبؽ التفاؼ اإلنساف كالحفاظ عمى كرامتو 
كالكفاء باحتياجاتيا  اإلحساف عبر األكقاؼ اإلسالمية إلى الحيكاف عبر أكقاؼ مخصصة لرعاية الحيكانات

كيبرز الكقؼ كركف في بناء منظكمة الحضارة اإلسالمية . الغذائية كالطبية كرعاية الحيكانات المسنة كالضالة
ساىـ الكقؼ ، فقد (كغيرىا  العممية كالصحية كالبيئية )بككنو رافدا يكفر التمكيؿ الالـز لبرامج التنمية المختمفة 

شاعة مفاىيـ  يجابية في تجسيد إ كالتعاكف كشارؾ بالتآلؼتاريخيا في بث قيـ التراحـ كالتكافؿ االجتماعي كا 
 بما يتسؽ كالنظرة اإلسالمية كفي الجانب االقتصادم يمثؿ الكقؼ صكر مف صكر التنمية ،رفاىية المجتمع

المستدامة كمكردا تشغيميا يدعـ المنظكمة اإلنتاجية عبر تشغيؿ األيدم العاممة كبالتالي تقميص نسبة البطالة 
فتيت يجابيات تإ تتمثؿ فييا اقتصاديةلة الكقؼ كأداة أ كفي الجانب االجتماعي يمكف قراءة مس،كزيادة اإلنتاج

 1.الثركة كعدالة التكزيع كسد احتياجات أىؿ العكز عمى اختالؼ احتياجاتيـ المادية كالمعنكية

 كمفيـك جديد يعطي األكلكية إلى كجكب ،    لقد ركزت األمـ المتحدة عمى تسكيؽ مفيـك التنمية المستدامة   
الكفاء باالحتياجات األساسية لمفقراء كمراعاة حقكؽ األجياؿ القادمة كاختيار أنماط تنمكية تتناسب مع االىتماـ 

 كىك مفيـك يكافقو مفيـك الكقؼ كفكرة تنمكية كثركة .البيئي المالئـ كدعـ أنظمة الحياة عمى مستكل العالـ
مستدامة، ففي عصرنا الحاضر كمع ظيكر ثركات ضخمة في العديد مف الدكؿ اإلسالمية تصبح فكرة تحقيؽ 

االستدامة في التنمية سكاء داخؿ الدكؿ أك عبر الدكؿ ضركرة في غاية اإللحاح الف تمؾ الثركات لف تستمر بيذه 
القكة كالحضكر بؿ سكؼ ينطبؽ عمييا قانكف التاريخ كحركتو، لذلؾ فانو مف الضركرم اقتناص الفرصة التاريخية 

 2.كتحكيؿ بعض ىذه الثركات إلى أكقاؼ تخدـ أغراض التنمية

      إف النظرة الفاحصة في المضاميف التي ينطكم عمييا النظاـ الكقفي سكاء مف حيث مصدر العممية الكقفية 
كمنشؤىا، كاألكعية المالية التي تتككف منيا المحفظة الكقفية كالجيات المستيدفة مف كراء ذلؾ، كما ينبثؽ عف 

                                                           
1 .wwww.al-madina.com .08/07/1017: تاريخ االطالع. 1:ص. الوقف اإلسالمي عطاء متجدد. إبراىيم يوسف القرعاين. إصدارات جملة ادلدينة. 
.  جملة العلوم اإلسالمية واحلضارة. التنمية المحلية من منظور إسالميالمحلية تمويلمساىمة صندوقي الزكاة واألوقاف في تمويل مشاريع التنمية . امحدي بوزينة أمنة. 2
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كؿ ذلؾ مف مؤسسات كأنشطة كبرامج تطاؿ مختمؼ أطراؼ العممية الكقفية كأىدافيا، يجعؿ مف العالقة بيف 
: رد بعض األدلة عمى ذلؾكالنظاـ الكقفي كالتنمية المستدامة أمرا الزما، كفيما يمي ف

إف نظرة اإلسالـ لمتنمية تعتمد عمى الجكانب المادية كالمعنكية لإلنساف، فأساس التنمية صادر مف اإلنساف _ 1
إيمانا باهلل، كىكذا حاؿ الكقؼ النابع مف اإليماف باهلل، أم أف التنمية المستدامة في اإلسالـ تقابؿ الكقؼ في ىذا 

 1.المعنى الداللي

ف اىتماـ أبعد المكارد الطبيعية كالبعد االجتماعي، ك مف بيف أىـ األبعاد التي تيتـ بيا التنمية المستدامة ىي_ 2
 كتكفير القركض لكثير مف النشاطات اإلنتاجية ،الكقؼ بإعادة تكزيع الدخؿ كتحسيف البنية التحتية لالقتصاد

 2. الكقؼ باستغالؿ المكارد الطبيعية كتقميص الفجكة بيف الطبقات االجتماعيةاىتماـ ا عمىيعتبر دليال كاضح

تيتـ التنمية المستدامة بالمحافظة عمى البيئة كضماف السالمة البيئية، كالكقؼ يجارم التنمية المستدامة في  _3
ىذا الجانب مف حيث اىتمامو بحماية البيئة، حيث يتغمغؿ الكقؼ في جكانب بيئية عدة، فقد أسيـ الكقؼ في 

حياءىا  3.تحقيؽ التنمية المستدامة كفي المحافظة عمى البيئة كا 

مف بيف سمات التنمية المستدامة ىي أنيا تتكجو إلى تمبية متطمبات كاحتياجات أكثر الشرائح فقرا في _ 4
كالغرباء كالمساكيف كاأليتاـ كالمعكقيف  المجتمع، كىذا يمثؿ اليدؼ الرئيسي لمكقؼ الذم يستيدؼ الفقراء

عادة تكزيع  كالغارميف كأبناء السبيؿ، مف حيث تكفير الحاجات األساسية ليـ مف طعاـ كمسكف كتعميـ كغيرىا كا 
 مصرؼ أساسي كجكىرم لألكقاؼ كتتـ ، فيـباإلضافة إلى خمؽ فرص العمؿ لمفقراء الثركة بيف األغنياء كالفقراء،

 4:المعالجة الكقفية لظاىرة الفقر كفؽ خطكات متتابعة، أىميا

لمفقراء في الممبس كالمأكؿ كالمشرب كالمسكف كلعؿ في تخصيص مكائد  سد الحاجات األساسية_          
اإلفطار كالسحكر في رمضاف كغير ذلؾ، إلى إعطاء المالبس كتكزيعيا في األعياد كالمناسبات، إلى تخصيص 

المماليؾ بالقاىرة، تثبت بالقكؿ ر بيكت لمفقراء كالمساكيف فقد ذكرت إحدل الكثائؽ الكقفية التي كجدت في عص
يمبس كؿ مف األيتاـ : الكاضح دكر الكقؼ في الحد مف ظكاىر السمبية في المجتمع، كمنيا الفقر كالحرماف

المذككريف في فصؿ الصيؼ قميصا كلباسا كنعال في رجميو، كفي الشتاء مثؿ ذلؾ، كيزداد في الشتاء جبة 
. محشكة بالقطف

                                                           
 ملتقى حول مقومات حتقيق التنمية ادلستدامة .تعزيز استفادة العالم اإلسالمي من التوافق بين نظام الوقف اإلسالمي والتنمية المستدامة. عبد الرزاقد عادل عبد الرشي. 1

 .4-3 : صص. 2012ديسمرب . اجلزائر .قادلةجامعة  .يف االقتصاد اإلسالمي
 ملتقى حول مقومات حتقيق .عرض للتجربة الجزائرية في تسيير األوقاف الوقف اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة.  نوال بن عمارة، عبد احلق بن تقات.2

 .6:  ص.2012 ديسمرب. اجلزائر .قادلةجامعة  .التنمية ادلستدامة يف االقتصاد اإلسالمي
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عبر تكفير الخدمات االجتماعية كالصحية كالتعميمة  قؿ حد ممكف مف الحياة الكريمة ليـ،أتكفير _          
كلعؿ في بناء المرافؽ االجتماعية الكقفية إلى مدارس كجامعات كقفية، كميا كانت منصبة عمى طبقة الفقراء 

.  كالمحتاجيف

العمؿ عمى زيادة المساعدة ليـ ليككنكا أصحاب ميف كأمكاؿ داخؿ المجتمع، عف طريؽ إعطاء _          
القركض كاألمكاؿ ليـ، ليصبحكا منتجيف داخؿ مجتمعاتيـ، فاألصؿ في المشاريع الكقفية إنيا قائمة عمى تنمية 

ف ذلؾ يشير إلى إاألمكاؿ الكقفية األصمية، فمكؿ مشركع كقفي جدكل اقتصادية منو، فإذا تكلد عنو عائد مالي ؼ
. ضركرة القياـ بالمشركع

 الكقؼ بتمكيؿ المدارس اىتماـف إتيتـ التنمية المستدامة بتطكير الجكانب الركحية كالثقافية في المجتمع، ك_ 5
تضييؽ عمى منابع االنحراؼ اؿكالكميات كمراكز العمـ كتعزيز الجانب األخالقي كالسمككي في المجتمع مف خالؿ 

 1.دليؿ عمى اىتماـ الكقؼ بالجكانب الركحية كالثقافية في المجتمع

كالتنمية  األخذ بعيف االعتبار األجياؿ القادمة يعد االىتماـ باألجياؿ القادمة الرابط األساسي بيف الكقؼ_ 6
تنتقؿ مف جيؿ بؿ المستدامة، فالكقؼ يضمف أف تظؿ األمالؾ الكقفية مستغمة فيما عنيت لو، ال تباع كال تتمؼ 

. إلى أخر مف خالؿ استثمار أمكالو كالمحافظة عمييا

قدرتو عمى الربط بيف مف خالؿ إف لمكقؼ دكرا بارزا في تحقيؽ التنمية المستدامة لألمة اإلسالمية،       
الكاقفيف كالمكقكؼ عمييـ حاال كمستقبال، بصكرة تجمع بيف المنافع الشخصية كالمنافع العامة، فيك يديـ الثكاب 

كيعكد عمى  لصاحبو بعد مكتو، كيرسخ قيـ التكافؿ كالتضامف كاألخكة كالمحبة بيف طبقات المجتمع كأبنائو،
المجتمع بالخير الكثير، مف خالؿ ما يكفره مف مكارد مالية ثابتة كدائمة لتمبية حاجات المجتمع االقتصادية 

 2.كاالجتماعية كبما تتضمنو تمؾ الحاجات مف حاجات دينية كتربكية كغذائية كصحية كأمنية كغيرىا

 لمعيش  كالمحافظة عمييا مف االندثاراالىتماـ بحؽ األجياؿ القادمة في ثركات األجياؿ الحاضرة      يعتبر 
تحقيؽ المساكاة بيف األزمنة كاإلنصاؼ بيف ك. حياة كريمة، المضمكف كالجكىر التي تقكـ عميو التنمية المستدامة

األجياؿ ىك مبدأ ثابت في الكقؼ اإلسالمي كما ىك لصيؽ بالتنمية المستدامة، كىذا ما يؤكد تجذر العالقة بيف 
 .الكقؼ كالتنمية المستدامة

 

 

 

                                                           
 .6: ص. مرجع سابق. نوال بن عمارة، عبد احلق بن تقات. 1
2 .http://www.alkhaleej.ae .12/08/2017: تاريخ االطالع. أراء وتحليالت دور الوقف في تمويل التنمية المستدامة. صحيفة اخلليج االقتصادي  . 
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 الطبي ة المستدامة لموقف اإلسالمي: الفرع الثاني

استخداما في التنمية المستدامة كحشد الطاقات األىمية لدعـ الجيكد  التنظيمي األكثر    شكؿ الكقؼ الكعاء    
التنمكية عمى مستكل المجتمع المحمي، كما أف استعراض إسيامات الكقؼ التاريخية في مجاالت التنمية تظير 

دكره كأىـ إطار مؤسسي في تعبئة جيكد المجتمع األىمي كاستيعاب مبادرتو الرامية إلى تمبية االحتياجات 
كالبنية التحتية، حيث كانت مؤسسات الكقؼ عبر  االجتماعي التنمكية في التعميـ كالصحة كالثقافة كالتكافؿ

التاريخ ركنا أساسيا في منظكمة أعماؿ التكافؿ كالتضامف االجتماعي كاىـ دعائـ العمؿ الخيرم كالتطكعي كبذؿ 
 1.الخدمات لممجتمع

فمـ يقتصر النشاط الكقفي عمى األنشطة االجتماعية بؿ تعداىا إلى األكقاؼ البيئية، حيث أسيـ القطاع        
الكقفي بشكؿ فعاؿ في التنمية المستدامة ككصؿ العمؿ الكقفي إلى أف تككف لو جامعات راقية جدا ليا أصكؿ 

 مميار دكالر، باإلضافة إلى مستشفيات كقفية خيرية 25كقفية خاصة بيا حيث كصمت في الكاليات المتحدة إلى 
 2.ارقي مف المستشفيات الخاصة كحتى الحككمية، ناىيؾ عف االستثمارات الخيرية التي تعد كال تحصى

 3: لعؿ ابرز المرتكزات في فيـ الطبيعة المستديمة لمنشاط الكقفي ما يمي       

 :الوقف ىو فكرة تنموية المنح  والمضمون. أوال

حتياجات التي تعمؿ المؤسسات الكقفية لتمبيتيا تتسـ باالتساع االالكقؼ ىك فكرة تنمكية أساسا، ذلؾ أف       
الكمي كالكيفي، كال يمكف تمبية ىذه االحتياجات كالكفاء بيا إال بنمك مستداـ ألصكؿ الكقؼ كمكارده، فتسبيؿ 

. المنفعة قائـ عمى العمؿ الذم يضمف تراكما ماديا في األصكؿ كالمنافع المكقكفة

 زيادة الناتج مف السمع  إلىىدؼت تنمية اقتصادية عبارة عفأما مف ناحية المضمكف االقتصادم، فالكقؼ       
 بناء الثركة اإلنتاجية مف خالؿ عممية استثمار حاضرة حث عمىكالخدمات كالمنافع في المجتمع، فالكقؼ م

 في األصكؿ الكقفية الثابتة التي تدر استثمارمصمحة المجتمع نفسو، كما يعبر عف عممية  لمصمحة الغير أك
يرادات تستيمؾ في المستقبؿ، فيك إذف عممية تجميع االدخار كاالستثمار معا  .منافع كا 

كما أف عكائد استثمار أمكاؿ الكقؼ كتثميرىا تشكؿ مصدرا تمكيؿ دائـ لشبكة كاسعة مف المشركعات ذات        
النفع العاـ، كالمرافؽ الخدمية في مجاالت حساسة كالتعميـ كالصحة كتكفير الحاجات األساسية خاصة لفقراء 

 االقتصادية كاالجتماعية، تنعكس األكلى عمى مستكل النشاط اآلثارمما يتكلد عنو مجمكعة مف  المجتمع،
االقتصادم، كدكر الدكلة الرعائي كميزانيتيا العامة، كىيكؿ تكزيع الثركة كالدخؿ في المجتمع، كتنعكس األخيرة 

                                                           
مركز البحوث يف االقتصاد . حبث مقدم يف ورشة عمل خاصة باالقتصاد التضامين . التضامنياالجتماعيتطور نظام الوقف ودوره في بناء االقتصادي . كمال منصوري. 1

 .268: ص. اجلزائر. التطبيقي من اجل التنمية االقتصاد التضامين مناذج ادلؤسسات التقليدية
2 .http://dspace.cread.dz . 12/12/2016: تاريخ االطالع. 277: ص. ا نموذجواألوقافالزكاة : ي والتنميةالعمل الخير. كمال مسدور. 
-  182 :ص- ص. 2011. الطبعة األوىل. لألوقاف العامة األمانة: الكويت.  دراسة حالة الجزائراألوقاف لمؤسسات قطاع اإلصالح اإلداري. كمال منصوري. 3
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، إضافة إلى الحراؾ تعمى التنمية البشرية المرتكزة عمى اإلنساف كعامؿ فعاؿ كمتمؽ لمتنمية في نفس الكؽ
. االجتماعي الذم يثيره النشاط الكقفي في المجتمع

 :ت سيد قيم الحرية وال مل ال م ي اإلدارة الحرة لموقف. ثانيا

ف الكريـ كالسنة دالالت كثيرة آمقصد الحرية قيمة أساسية في الحياة الفردية كالجماعية لممجتمع، كفي القر       
عمى أف الحرية مف مقاصد الشريعة، فممارسة الكقؼ تندرج ضمف ممارسات التحرر الذاتي مف اسر شيكة 

 1.التممؾ كحب الماؿ ك تحرير النفس مف المعاصي

تعتبر ترقية قيـ الحرية كالعمؿ الجمعي احد األدكار الميمة التي تتكفؿ بيا مؤسسات العمؿ الخيرم        
كالتطكعي في الغرب، حيث تعتمد ىذه المؤسسات عمى تنكع كاختالؼ التجارب لدل األفراد، مف خالؿ تشجيع 
المبادرات الفردية لتكفير السمع العامة، حيث تككف أكثر استجابة لحاجيات المكاطنيف في ضماف الحريات، كما 

. أنيا تشكؿ إحدل اآلليات لتحقيؽ العمؿ الجمعي

الكقؼ في ممارساتو كأصكلو يعد نمكذجا لتحقيؽ الحرية بمعناىا األكسع، كذلؾ مف خالؿ تحرير الفرد        
ثر التممؾ، كما يجسد نمكذجا عمميا لكيفية أف تككف ىناؾ مؤسسات حرة حتى مف سيطرة القكة أمف حب ك

االجتماعية كالسياسية كالسمطة ذلؾ أف الحرية كاالستقاللية في الكقؼ اعتمدت عمى أسس محددة في النظاـ 
حكاـ الشرعية بما يحقؽ استدامة الكقؼ، إضافة إلى اختصاص األالكقفي كىي احتراـ إرادة الكاقؼ ضمف 

عطاء الكقؼ الشخصية االعتبارية، كالذمة المالية الالزمة إلنشائو كضماف  القضاء بسمطة اإلشراؼ عميو، كا 
لييا ممارسة النشاط الكقفي في المجتمع تتيح مساحة مناسبة مف حرية عستمراريتو، ىذه األسس التي تستند إ

. النشاط الجمعي باتجاه تحقيؽ التنمية المستدامة

 :الوقف بين استدامة التحبيس واستمرارية التسبيل. ثالثا

غمب الفقياء، ألف الغرض مف أاالستمرارية أك التأبيد صفة مالزمة لمكقؼ، فال يجكز الكقؼ إال مؤبدا عند       
 المكقكؼ عف التممؾ عمى كجو الدكاـ، كيختمؼ الكقؼ عف الصدقات األخرل بأنو صدقة  انتقاؿالكقؼ ىك

جارية، حيث يذىب اغمب الفقياء إلى المقصكد بالصدقة الجارية ىك الكقؼ، كجرياف الصدقة مرتبط بدكاـ 
الكقؼ، كدكاـ الكقؼ يستمـز دكاـ الماؿ المكقكؼ كبقاءه لتحقيؽ أىداؼ الكاقفيف، كشرط دكاـ الكقؼ ىك الذم 

. جعؿ جميكر الفقياء يقكلكف بكجكب ىذا الشرط، كقد خالفيـ في ذلؾ المالكية الذيف يقكلكف بجكاز تاقيت الكقؼ

إف العبرة مف الكقؼ ليست في دكامو مف عدمو، كلكف األصؿ الثابت في الكقؼ ىك تحبيس األصؿ       
كتسبيؿ الغمة خالؿ مدة الكقؼ، كحيث التـز الكاقؼ بيذا األصؿ فيك كقؼ حتى لك كاف لمدة محدكدة كتككف 

صدقتو جارية، فالكقؼ يقـك عمى أساس نقؿ تبعية الماؿ المكقكؼ إلى ممؾ اهلل تعالى ال المكقكؼ عميو، كتككف 
منفعتو مستمرة ما دامت أعياف الكقؼ مستمرة قائمة كتعطي المنافع، كتأسيسا عمى ذلؾ ينظر إلى الكقؼ عمى 
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االستمرارية في الكقؼ لو كانو كحدة مستدامة في نشطاىا الخيرم ما دامت مقكمات ذلؾ محققة أف شرط التأبيد 
حبس )انعكاس مباشر عمى صيغة الكقؼ كدكره في التنمية المستدامة، فالكقؼ سيجمع مف خالصتو العممية بيف 

لتقديـ المنافع التي تخدـ اإلنساف  (إدارة تسييؿ المنفعة)ر الذم يسيـ في النمك االقتصادم، كاستثما (األصؿ
كالمجتمع، ىذه العممية تمثؿ أىـ إيداعات التجربة الكقفية التاريخية، حيث انتيت إلى معادلة تتأسس مف خالليا 

عالقة مباشرة باألكلكيات االجتماعية التي تضع اإلنساف األكلكية  عممية اقتصادية مستدامة ذاتية التمكيؿ في
. األكلى

بيذا يمتاز الكقؼ عف غيره مف أكجو البر كالصدقات بميزة االستمرارية التي بيا يحفظ لكثير مف جيات        
مما يضمف لكثير مف طبقات  ستمرار،ل اال عؿالجمعيات الخيريةالخير العامة ديمكمتيا، كما يساعد كثيرا مف 

كتتسـ . األمة لقمة العيش بكرامة عند انصراؼ الزمف، إذ يصرؼ عمى المحتاجيف مف منافع الكقؼ، كيبقى أصمو
منفعة الكقؼ بالثبات كالدكاـ كتراعي األجياؿ الحاضرة كاألجياؿ القادمة، فيك ينتقؿ مف جيؿ إلى أخر كىي صفة 

 1.ينفرد بيا الكقؼ

 2:النمو المستدام. راب ا

إف الكقؼ بحكـ التعريؼ يرمي إلى التنمية بما يحدثو مف بناء لمثركة اإلنتاجية كتراكـ رأس الماؿ، الف       
الكقؼ في حقيقتو ما ىك إال شكؿ مف أشكاؿ رأس الماؿ االستثمارم المتزايد كالدائـ باعتبار خاصية التأبيد التي 
تتكافر في الكقؼ، حيث يتضمف الكقؼ تحكيؿ األمكاؿ مف مجاؿ االستيالؾ إلى االستثمار في رؤكس أمكاؿ 

. منتجة تدر إيرادا أك منفعة عامة، أك تخصص لفئة بكصفيا أك بعينيا

أما تنمية األكقاؼ فيي أصؿ شرعي كمقصد كمي، ذلؾ أف حفظ الماؿ ىك إحدل كميات كمقاصد        
الشريعة، كما أف الحفاظ عمى األمكاؿ الكقفية كتنميتيا مرتبط بعممية التنمية كاالستخالؼ في األرض، فالكقؼ 

مصدر ميـ لتأسيس كتمكيؿ مستداـ لشبكة كاسعة مف المرافؽ الخدمية كالمؤسسات ذات النفع العاـ تشمؿ التعميـ 
. كالصحة كالبيئة كالثقافة كغيرىا مف المجاالت التنمكية

 :الوقف نظرة لممستقبل.  امسا

إف المعنى المحكرم لمتنمية المستدامة ىك أال تعرض األفعاؿ كالتصرفات الحالية المكارد المستقبمية        
نتالند حيث عرفت كلمخطر، غير أف التعريؼ الذم اتفؽ عميو بصفة عامة لالستدامة ىك الذم كضعتو لجنة بر

ىي التنمية التي تفي بحاجيات الحاضر دكف التقميؿ مف قدرة أجياؿ المستقبؿ ......)التنمية المستدامة بأنيا 
. (عمى الكفاء باحتياجاتيا

                                                           
 .88 : ص.مرجع سابق. عبد العزيز قاسم حمارب. 1
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الكقؼ بحكـ تعريفو تحبيس األصؿ كتسبيؿ الثمرة فيك يتضمف بناء الثركة اإلنتاجية مف خالؿ عممية       
استثمار حاضرة، تنظر بعيف اإلحساف إلى األجياؿ القادمة فتحفظ حقيا في الثركة، حيث يستداـ الكقؼ السابؽ 

فقد كجدت أكقاؼ ذرية  ألكقاؼ الجديدة التي ينشئيا الجيؿ الحاضر،االذم أنشأتو األجياؿ السابقة، كتنظـ إلييا 
دامت مائة كخمسيف عاما، كما دلت بعض الدراسات عمى كجكد أكقاؼ عمرت أكثر مف خمسة قركف، كعميو 

كحمايتيا بعدـ  فالمؤسسة الكقفية يجب أف تجعؿ مف أكلكياتيا كاىتماماتيا األساسية حفظ األصكؿ الكقفية،
. المخاطرة بيا، كتنميتيا مف خالؿ استقطاب أكقاؼ جديدة باستثمار ما تحت أيدىا مف أمالؾ كقفية

 :توفير حد الكفاية. سادسا

ذلؾ  يعتبر نظاـ الكقؼ أىـ ركافد اإلسياـ الفكرية، كالعممية لتكفير حد الكفاية لعدد اكبر مف أفراد المجتمع      
عينا عمى الفقراء كالمساكيف أك  أك أف الكقؼ الذم ىك تحبيس لرؤكس األمكاؿ العينية كالنقدية لينفؽ عائدىا نقدا،

 ىك إعانة ليـ عمى تحقيؽ تماـ كفايتيـ، كالذم يعتبر حقا لكؿ فرد في المجتمع، في حدكد .الخ....طالبي العمـ 
إف حد الكفاية مف خالؿ نظاـ . مكارد المجتمع المتاحة، كبما لذلؾ مف اثر في رفع مستكل النشاط االقتصادم

نما يسيـ كبنفس الدرجة في زيادة إمكانيات  ال الكقؼ يقتصر عمى تكفير الكفاية مف الحاجات االستيالكية، كا 
األفراد، كقدراتيـ اإلنتاجية سكاء مف خالؿ تكفير أدكت اإلنتاج عمى اختالفيا، أك مف خالؿ ما يكفره مف تدريب 

عممي، أك يدكم أك عممي، أك مف خالؿ زيادة القدرات الذىنية، كالفنية لألفراد، كما أف تكفير حد الكفاية مف 
 1 .خالؿ نظاـ الكقؼ يييئ المناخ لعممية التقدـ كالتنمية المستدامة

ف الكقؼ اإلسالمي يقـك عمى فكرة التكافؿ كتحمؿ األفراد لجزء مف التكاليؼ إمف ىنا يمكننا القكؿ       
 ةادخارمعممية اقتصادية محضة  الرأسمالية أك التشغيمية، فالكقؼ عممية تنمكية تتضمف بناء الثركة اإلنتاجية فيك

لعب دكرا ىاما في تحقيؽ التنمية المستدامة، كعميو فاف الكقؼ يسيـ في الدعـ المالي كالمؤسسي تاستثمارية، 
كالقانكني لتمكيؿ كرفد العمؿ البيئي مف خالؿ تكريس فكرة العممية اإلنتاجية لمخدمات كالمنافع فيك في جكىره 
االقتصادم يمثؿ عممية استثمار مستقبمية ييدؼ إلى تحقيؽ المنافع كالحاجات االقتصادية لألجياؿ القادمة مف 

 2.خالؿ تككيف الثركة اإلنتاجية المشركعة

 

 

 

 

                                                           
 .45 : ص.2007 .السعودية. جامعة ادللك عبد العزيز. 1العدد. العزيزعبد ادللك جملة جامعة . تفعيل دور الوقف  في الوطن العربي. مصطفى حممود حممد عبد العال. 1
 .8 :ص. 2013جوان . اجلزائر. جامعة اجللفة .11العدد .  جملة دراسات وأحباث التنموية للوقف الذرياألبعاد. ماجد امحد ادلراشدة. 2
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 الصناديق الوقفية البيئية: الفرع الثالث

ىي عبارة عف تجميع أمكاؿ نقدية مف عدد مف األشخاص عف طريؽ التبرع أك األسيـ، إلستثمار ىذه       
إنفاؽ ريعيا كغمتيا عمى مصمحة عامة تحقؽ النفع لألفراد كالمجتمع، بيدؼ إحياء سنة الكقؼ  األمكاؿ ثـ

كتحقيؽ أىدافو الخيرية التي تعكد عمى األمة كالمجتمع كاألفراد بالنفع العاـ كالخاص، كتككيف إدارة ليذا الصندكؽ 
. ، كتكزيع األرباح بحسب الخطة المرسكمةقتعمؿ عمى رعايتو، كالحفاظ عميو، كاإلشراؼ عمى استثمار أصكؿ

كتسعى كزارات األكقاؼ، في مختمؼ البمداف إلى إقامة أكقاؼ جديدة إلغراض محددة، تتفؽ مع رغبات الناس 
 1. كالصحة كالبيئةكالقرآفكاندفاعيـ نحك قطاع معيف في الحياة 

طر تنظيمية تسعى لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة كؿ حسب مجاليا كأىدافيا أالصناديؽ الكقفية ىي        
مف خالؿ عمؿ مؤسسي يتمتع باستقاللية نسبية، كيديرىا عدد مف األفراد أك الييئات االجتماعية أك الحككمية  

 .ذات الصمة بمجاؿ الصندكؽ أك المشركع الكقفي بجيكد تطكعية

أما الصناديؽ الكقفية البيئية فيي تعمؿ عمى تطكير المشاريع الكقفية القائمة لتحقيؽ التنمية المستدامة        
يجاد أفكار جديدة لمشاريع كقفية مستدامة تخدـ الجكانب االجتماعية، الدينية كاالقتصادية مف خالؿ مشاريع  كا 
كقؼ بيئي كتكمف أىداؼ إنشاء صندكؽ الكقؼ البيئي في تكعية الناس، تحفيز الجماىير لممساىمة في ىذا 

يجاد أفاؽ لمتعاكف بيف الصندكؽ كغيره مف جيات استثمارية كخيرية  الكقؼ، المحافظة عمى المككنات البيئية كا 
 2.صندكؽ الزكاة كالبنكؾ كشركات التاميف: مثؿ

حيث يدرس صندكؽ الكقؼ البيئي المشاكؿ البيئية مف خالؿ ىيئة تعاكنية تضـ المجتمع كالحككمة        
 كيقـك الصندكؽ بتحديد مكارده، ثـ ينطمؽ لتنظيـ حممة تبرعات كقفية لجمع الماؿ، ليتـ إنفاقو ،كالجمعيات البيئية

.  األىداؼ البيئية المسطرةكفقا

 :أىداف صندوق الوقف البيئي. أوال

: يحدد الصندكؽ الكقفي البيئي أىداؼ بيئية ىي      

. نشر الكعي البيئي بيف أفراد المجتمع_ 

. المساىمة في تدريب اإلطارات العاممة في مجاؿ البيئة_ 

. المساىمة في  مشاريع  تنمية كالمحافظة عمى البيئة كتخضيرىا_ 

                                                           
1 .http://waqef.com.sa .كلية الشريعة  جامعة الشارقة: اإلمارات العربية ادلتحدة.، حكمها، مشكلتهاأشكالهاتكيفها، _الصناديق الوقفية المعاصرة . حممد الزحيلي 

 .4:  ص.والدراسات اإلسالمية
2 .https://www.iucn.org .رؤية جديدة لمنظومة الوقف البيئي واالستدامة في إدارة . حول الوقف والتنمية ادلستدامة يف األردن. وقائع وتوصيات ورشة العمل

 .10/08/2017: تاريخ االطالع. 2009. األردن. األوقاف

http://waqef.com.sa/
http://waqef.com.sa/
https://www.iucn.org/
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. المساىمة في مشاريع إعادة تأىيؿ البيئة_ 

دارة النفايات_  . المساىمة في المشاريع المرتبطة بمكافحة تمكث البيئة كا 

. إنشاء محميات خاصة بالحيكانات_ 

 :تمويل صندوق الوقف البيئي. ثانيا

 1:يتـ تمكيؿ الصناديؽ الكقفية البيئية مف خالؿ      

. ما يخصص لمصندكؽ مف ريع األكقاؼ السابقة كالمكارد األخرل مف األمانة العامة لألكقاؼ _

. ريع األكقاؼ الجديدة التي تدخؿ أغراضيا ضمف أىداؼ الصندكؽ _

. ما قد يحصمو الصندكؽ مقابؿ بعض أنشطتو كخدماتو_ 

 مما ال يقترف بشركط تتعارض مع طبيعة ،تبرعات كىبات مف أصحاب الكقؼ كالحككمة كالجيات الخارجية_ 
. الكقؼ أك سياسيات الصندكؽ كأغراضو كأىدافو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 2003. األوىلالطبعة . مكتبة ادللك فهد:  جدة(.اإلسالميةنماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات )نظام الوقف في التطبيق المعاصر. حممود امحد مهدي. 1
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 دور الزكاة في تمويل االستدامة البيئية :المبحث الثاني

 إف المشكمة األساسية التي تكاجو االقتصاديات اليـك تتمثؿ في إيجاد المصادر الالزمة لمتنمية المستدامة       
 يمكف االعتماد عمييا في تمكيؿ التنمية المستدامة بكؿ ،كتكفر الزكاة مكارد مالية ضخمة كدكرية سنة بعد أخرل

. جكانبيا االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية فيي دفع حقيقي لعمميات التنمية

 ماىية الزكاة: المطمب األول

عباده لتطيير  تعتبر الزكاة ركف مف أركاف اإلسالـ فيي فريضة مالية فرضيا اهلل سبحانو كتعالى عمى       
. نفكسيـ كتزكيتيا

 الزكاة في المغة :الفرع األول

 في القراف كالحديث، كىي مف األسماء كرد أصؿ الزكاة في المغة الطيارة كالنماء كالبركة كالمدح ككمو قد       
المشتركة بيف المخرج كالفعؿ، فيطمؽ عمى العيف كىي الطائفة مف الماؿ المزكي بيا، كعمى المعنى كىي 

 فتسمية الزكاة 2. اهلل، ككؿ شيء يزداد كينمك فيك يزكك زكاء كأزكاه.الزرع يزكك زكاء، أم نما: النماء 1.التزكية
راجع ألف الماؿ يزكك بيا أم ينمك كيكثر، فيي تككف سببا في زيادة الماؿ كالنماء فييا حاصؿ عف بركة  زكاة،

. اهلل تعالى

 .زكاة الماؿ معركفة، كىك تطييره، الزكاة ما أخرجتو مف مالؾ لتطيره بيا:  الطيارة

َواِلِيمْن َصَدَقًة ُتَطيِّيُرُىمْن : قاؿ تعالى  فيي تطير مؤدييا مف اآلثاـ كتنقيو مف اآلفات كتنمي 3.َوُتَزكِّييِيمْن ِبَيا ُ  ْن ِمنْن َأمْن
. أجره

 5. أم ال تمدحكىا يقاؿ زكى فالف أم مدحو كاثني عميو4.َفاَل ُتَزكُّبوا َأنْنُفَسُكمْن : قاؿ تعالى:  المدح

. كيقصد بيا ىنا الصالح،  الذيف ىـ لمعمؿ الصالح فاعمكف6.َوالَّدِ يَن ُىمْن ِلمزَّدَكاِة َفاِعُمونَ : قاؿ أيضا:  الصالح

 

 

 
                                                           

 .59-58: ص ص. الطبعة األوىل. 6اجلزء . 2008. األحباث دار:اجلزائر.لسان العرب. ر ابن منظو.1
 .58: ص. ادلرجع نفسو. 2
 .103 :اآلية. سورة التوبة. 3
 .32: اآلية. سورة جنم. 4
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 الزكاة في االصطالح: الفرع الثاني

       الزكاة ىي حؽ كاجب، في ماؿ خاص لطائفة مخصكصة في كقت مخصكص، فالزكاة فريضة دينية 
ممزمة، كىي حؽ اهلل المعمـك في ماؿ المسمـ، يفرض عمى مجمكع القيمة الصافية لمثركة النامية، كالقابمة لمنماء 
كالتي حاؿ عمييا الحكؿ القمرم، كتقع داخؿ النصاب المحدد كتجبى مف قبؿ الدكلة، كتنفؽ بكاسطتيا، بيدؼ 
تمميؾ جزء معيف مف الماؿ المعيف، إلى مف عينيـ اهلل في كتابو، فيي عبادة مف ناحية، كتنظيـ اجتماعي مف 

ناحية أخرل، كىي إحدل األسس االيجابية لالقتصاد اإلسالمي الذم يرمي إلى االحتفاظ بإنسانية الفرد 
االحتفاظ بقدرتو اإلنتاجية، كما يسعى إلى تحقيؽ مستكل المعيشة الالئؽ  كييدؼ إلى المستخمؼ في الككف،
فالزكاة تطمؽ إذف عمى الحصة المقررة مف الماؿ التي فرضيا اهلل لممستحقيف كىي بيذا  لجميع أفراد المجتمع،

المعنى تصدؽ عمى الفعؿ الذم ىك اإلخراج، كما أنيا ال تصدؽ عمى العيف، أم عمى ذات الماؿ المتصدؽ بو 
 1.كيسمى زكاة، ألنو يزكى بقية الماؿ كيككف سببا في حمايتو مف اآلفات

 2:نستخمص مف ىذا التعريؼ ما يمي      

ُموٌم : الزكاة حؽ لقكلو تعالى_  َواِلِيمْن َحقٌّ َم ْن ُرومِ * َوالَّدِ يَن ِفي َأمْن ككاجبة ألنيا فرض مف الكتاب  3.ِلمسَّداِئِل َوالْنَمحْن
. كالسنة كاإلجماع

. الزكاة في ماؿ مخصكص كالمقصكد ىنا بمكغ النصاب كىك مقدر شرعا_ 

. الزكاة لطائفة مخصكصة كىي مصارؼ الزكاة الثمانية_ 

. الزكاة في كقت مخصكص كىك حكالف الحكؿ أم الكقت الذم تجب فيو الزكاة_ 

ىي التعبد هلل تعالى بإخراج حؽ كاجب مخصكص شرعا، مف ماؿ       كما يمكف تعريفيا كذاؾ بأنيا 
 كقد أضاؼ ىذا التعريؼ أف الزكاة بشركط يجب تكفرىا 4.مخصكص، لطائفة مخصكصة، بشركط مخصكصة

. شمؿ مف التعريؼ األكؿ أفي الشخص المزكي كىك

 5:كما أف ىناؾ عدة تعريفات لمزكاة مف الناحية الشريعة نذكر أىميا في ضكء المذاىب األربعة      

. خصو اهلل تعالىالزكاة تمميؾ جزء مخصكص لشخص : عند الحنفية_ 

                                                           
 .24:ص. 2005. الطبعة الثانية. مطبعة صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي: مصر. الزكاة واألسس الشرعية والدور اإلنمائي والتوزيعي. نعمة عبد اللطيف مشهور. 1
جامعة حممد خيضر . كلية العلوم االقتصادية.  رسالة دكتوراه العلوم االقتصادية.الدور التمويلي للزكاة في مجتمع معاصر نموذج صندوق الزكاة بالجزائر .حوحو حسينة. 2

. 124- 123:  ص ص.2010-2009 .بسكرة
 .25- 24: اآلية. سورة ادلعراج. 3
 .7:  ص.2010. الطبعة الثالثة. مكتبة ادللك فهد:  السعودية.الزكاة في اإلسالم في ضوء الكتاب والسنة .سعيد بن علي بن وىب القحطاين. 4
. كلية الدراسات العليا. أطروحة استكماال دلتطلبات احلصول على درجة ادلاجستًن يف الفقو والتشريع. دور الزكاة في التنمية االقتصادية. ختام عارف حسن عماوي. 5

 .11:ص. 2010. فلسطٌن. جامعة النجاح الوطنية نابلس
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. إخراج جزء مخصكص مف ماؿ مخصكص بمغ نصابا لمستحقو إف تـ الممؾ كالحكؿ: عند المالكية_ 

. اسـ ألخذ شيء مخصكص مف ماؿ مخصكص عمى أكصاؼ مخصكصة لطائفة مخصكصة: عند الشافعية_ 

. حؽ كاجب في ماؿ مخصكص لطائفة مخصكصة في كقت مخصكص: عند الحنابمة_ 

إف الزكاة أطمقت في عرؼ الفقياء عمى نفس الفعؿ اإليتاء أم أداء الحؽ الكاجب في الماؿ، كأطمقت       
 كتسمى الزكاة صدقة لداللتيا عمى صدؽ العبد ،أيضا عمى الجزء المقدر مف الماؿ الذم فرضو اهلل حقا لمفقراء

جزء مف ماؿ مخصكص : كىكذا نجد الفقياء في تعريفيـ لمزكاة يتفقكف عمى أنيا. في العبكدية كطاعة اهلل تعالى
 1.كيصرؼ لطائفة مخصكصة قد خصيا اهلل سبحانو كتعالى بالصرؼ إلييا في كقت مخصكص

فيي تمميؾ ماؿ مخصكص لمالؾ مخصكص، فرضت عمى حر مسمـ مكمؼ، مالؾ لنصاب مف نقد كلك        
 2.ما يساكم قيمتو مف عركض تجارة فارغ عف الديف كعف الحاجة األصمية ناـ كلك تقديرا نية، أكأك أتبرا أك حميا 

تقـك عمى نظرية لـ تعرؼ إال حديثا، كىي نظرية ؼ  أما فمسفة الزكاة مف الناحية االقتصادية كالمالية      
تناقص الميؿ الحدم لالدخار عند األغنياء كبالعكس تزايد الميؿ الحدم لالستيالؾ كتناقص الميؿ الحدم 

 3.عند الفقراء كيترتب عمى تمؾ الظاىرة زيادة الطمب الفعاؿ كما ذىب إلى ذلؾ االقتصادم الكبير كينز لالدخار

مفركضة عمى األغنياء بشركط معينة، كتصرؼ  ف الزكاة ىي فريضة تعبدية مالية،إمف ىنا يمكف القكؿ        
. إلى المحتاجيف إذا تحققت فييـ الشركط
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 حكم الزكاة :الفرع الثالث

 تمثؿ الزكاة مكردا ماليا ال ينضب مف مكارد الدكلة اإلسالمية، يصرؼ في كجكه معينة، كقد دؿ كجكبيا       
. الكتاب كالسنة كاإلجماعمف 

 :ن الكريمآمن القر. أوال

ف الكريـ، كبيف كجكب الزكاة في العديد مف اآليات كقد تكررت كممة آ       الزكاة فرض عيف ككاجبة بنص القر
ف ثالثيف مرة، كذكرت سبع كعشريف منيا مقترنة بالصالة في أية كاحدة، كفي مكضع منيا آالزكاة معرفة في القر

 1.آيتياف لـ تكف في إذكرت في سياؽ كاحد مع الصالة ك

َمُمونَ : قاؿ تعالى ٍم َي ْن ََياِت ِلَقوْن ُل ااْن َواُنُكمْن ِفي الدِّييِن َوُنَفصِّي اَلَة َوَآَتُوا الزَّدَكاَة َفِ  ْن  2.َفِ نْن تَاُبوا َوَأَقاُموا الصَّد
َحُمونَ : قاؿ تعالى اَلَة َوَآُتوا الزَّدَكاَة َوَأِطيُ وا الرَّدُسوَل َلَ مَّدُكمْن ُترْن  3 .َوَأِقيُموا الصَّد

َكُ وا َمَ  الرَّداِكِ ينَ : قاؿ تعالى اَلَة َوَآُتوا الزَّدَكاَة َوارْن  4.َوَأِقيُموا الصَّد
 :من السنة الشريفة. ثانيا

ف الكريـ في العديد مف األحاديث آ أكدت السنة النبكية الشريفة عمى فرضية الزكاة، كتفسير ما جاء بو القر     
. كأبرزىا حديث رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الذم بيف فيو أف الزكاة ىي ركف مف أركاف اإلسالـ الخمسة

يتاء الزكاة كالحج إف محمد رسكؿ اهلل كأشيادة أف ال الو إال اهلل ك :قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاـ الصالة كا 
  .كذكر منيا إيتاء الزكاة 5.كصـك رمضاف

 :من اإل ماع. ثالثا

       أجمعت األمة اإلسالمية منذ فجر اإلسالـ إلى عصرنا الحالي، إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا عمى 
. كجكب الزكاة جيال بعد جيؿ، كاتفؽ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ عمى قتاؿ مانعي الزكاة

كمف أنكر كجكبيا كىك غير معذكر بالجيؿ يحكـ  بكفره، كأما لك امتنع عف أدائيا مع اعتقاد كجكبيا فانو يأثـ 
 .، دكف أف يخرجو ذلؾ مف اإلسالـ، كعمى الحاكـ أف يأخذىا منو قيرا كيعززهبامتناعو
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 الحكمة من مشروعية الزكاة وشروط و وبيا :المطمب الثاني

 شرعت لحكـ تمس مظاىر الحياة االجتماعية كاالقتصادية ،الزكاة فريضة ثابتة بالكتاب كالسنة كاإلجماع      
ماؿ اؿ كمف ناحية أخرل تعتبر حقا ماليا يضمف نماء ،كالثكابر كالسياسية فيي تعتبر عبادة يستحؽ مؤدييا األج
. كبركتو كفرض الزكاة يككف كفؽ شركط معينة

 الحكمة من مشروعية الزكاة: الفرع األول

 تعتبر فريضة الزكاة أكلى الكسائؿ لعالج التفاكت بيف الناس في األرزاؽ كالمكاىب كتحقيؽ التكافؿ       
 1 :االجتماعي في اإلسالـ فيي

اإلنساف، كالمشاركة في إقالة  الزكاة تطير النفس مف الشح كالبخؿ، كسيطرة حب الماؿ عمى مشاعر _1
. العثرات، كدفع المحتاجيف، تطير نفس الفقير مف الحسد كالضغينة عمى األغنياء

تدفع أصحاب األمكاؿ المكنكزة دفعا إلى إخراجيا لتشترؾ في زيادة الحركة االقتصادية، يشير إلى ذلؾ  الزكاة _2
 2.مف كلي يتيما لو ماؿ فميتجر فيو، كال يتركو حتى تأكمو الصدقةأال  :قكلو النبي صمى اهلل عميو كسمـ

الزكاة تسد حاجة جيات المصارؼ الثمانية، كبذلؾ تنتفي المفاسد الخمقية كاالجتماعية الناشئة عف بقاء ىذه  _3
. الحاجات دكف كفاية، فتطير نفس الفقير مف الحقد كالغؿ عمى األغنياء الذيف يتمتعكف باألمكاؿ

تصكف الماؿ  الزكاة تطير الماؿ مف الشبيات التي تعمؽ بو نتيجة المعامالت المالية التي تنشا بيف األفراد،_ 4
حصنكا :  قاؿ رسكؿ اهلل صمي اهلل عميو كسمـ،ميف كالمجرميفمكتحصنو مف تطمع األعيف كامتداد أيدم األث
 3.ستقبمكا أمكاج البالء بالدعاء كالتضرعأمكالكـ بالزكاة، كداككا مرضاكـ بالصدقة، كا

 كانكا قادريف، كتساعدىـ في ظركؼ إفعكف لمفقراء كالمحتاجيف، تأخذ بأيدىـ الستئناؼ العمؿ كالنشاط  _5
كالمصمحة في .  كانكا عاجزيف، فتحمي المجتمع مف مرض الفقر، كالدكلة مف اإلرىاؽ كالضعؼإفالعيش الكريـ 

ىمكف في تنمية كدعـ القدرة الشرائية لمفقراء ا يسبأدائياادعاء الزكاة تعكد في النتيجة عمى أرباب األمكاؿ، ألنيـ 
. فتنمك بالتالي أمكاؿ المزكيف كيربحكف بكثرة المبادالت

الزكاة تنمي الماؿ بكضع البركة فيو نتيجة دعاء الفقير الذم يأخذ الزكاة، كنتيجة رضا اهلل تعالى عف _ 6
. المزكي الذم لبى نداء ربو

. الزكاة تنمي الماؿ باستثماره كتشغيمو في التجارة كالصناعة كغيرىا_ 7
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الزكاة تحقؽ سيادة الدكلة عمى شعبيا المسمـ، فدفع الزكاة داللة عمى الرضا بسمطات الدكلة، كاالمتناع عف _ 8
. أدائيا يدؿ عمى الخركج عمى سمطات الدكلة

 شروط و وب الزكاة: الفرع الثاني

ىناؾ العديد مف الشركط المتعمقة بالزكاة، كيمكف تقسيميا إلى شركط خاصة بالمزكي كشركط خاصة       
: بالماؿ مكضكع الزكاة كىي كما يمي

شروط المزكي : أوال

:  اإلسالم _1

كذلؾ لما جاء  فال زكاة عمى كافر بإجماع، ألنو ليس مف أىؿ الطير، الزكاة ال تجب إال عمى المسمميف،      
 :في حديث معاذ بف جبؿ رضي اهلل عنو الذم تقدـ حيف بعثو النبي الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ إلى اليمف فقاؿ

 خمس رض عمييـتؼا أف اهلل قد فأعمميـ ذلؾ أعطكا ؿ ىـ رسكؿ اهلل فافم أف ال الو إال اهلل كاف شيادةادعيـ إلى
 تؤخذ مف أغنيائيـ  في أمكاليـ صدقةصمكات في كؿ يـك كليمة فاف أطاعكا لذلؾ فأعمميـ أف اهلل افترض عمييـ

 1.ترد عمى فقرائيـك

:  ال قل والبموغ_ 2

إلى  بيف الفقياء حكؿ كجكب الزكاة عمى الصبي كالمجنكف كيرجع سبب ىذا االختالؼ اختالؼىناؾ       
الجانب التعبدم كالمالي لمزكاة، فإذا كانت عبادة كمؼ بيا المسمميف، فيشترط فيو العقؿ كالبمكغ في الصياـ 

، كعف النائـ درؾعف الصبي حتى مكعف المجنكف حتى يفيؽ  رفعأما عممت أف القمـ : كقاؿ عمي لعمركالصالة 
 إذا كانت حؽ مالي تدفع إلى مستحقييا فيي تجب في ماؿ الصبي كالمجنكف متى تكفرت فيو اأـ 2.حتى يستيقظ

 .الشركط

عدـ شتراط العقؿ كالبمكغ كما ىك الحاؿ في الصالة كالصياـ كالحج، يدخؿ األمكاؿ التي يممكيا الصغار      
كغير العقالء ضمف األمكاؿ الخاضعة لمزكاة، كذلؾ يتماشى مع الحكمة االقتصادية إليجاد الزكاة، فال شؾ أنيا 

عبادة، كلكف الجانب المالي يطغى عمى الجانب التعبدم التكفيقي، ليحقؽ ذلؾ أقصى نفع اقتصادم لمفئات 
 3.مكاؿاألالمستفيدة مف الزكاة، كذلؾ عدـ رككد 
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:  الحرية _3

 1 .فال تجب الزكاة عمى عبد، كال عمى مف فيو بقية رؽ      

 :شروط المال المزكي. ثانيا

  :المال_ 1

 .العيف كالحرث كالماشية، كما يرجع إلى ذلؾ بالقيمة التجارة: مما تجب فيو الزكاة، كىك ثالثة أصناؼ      

:  الممك التام_ 2

ما يممؾ تصرفا تاما دكف استحقاؽ لمغير، ألف الزكاة فييا معنى التمميؾ فيىك قدرة المالؾ عمى التصرؼ        
كاإلعطاء لمستحقييا فال يتحقؽ ذلؾ إال مف المالؾ القادر عمى التصرؼ فال زكاة في ماؿ الضمار كىك ما غاب 

 2.عمى الكصكؿ إليو عف صاحبو كلـ يعرؼ مكانو، أك لـ يقدر

َآِمُنوا ِبالمَّدِو َوَرُسوِلِو َوَأنْنِفُقوا ِممَّدا : الماؿ ىك ممؾ اهلل سبحانو كتعالى، كسخره لإلنساف كرما منو قاؿ تعالى      
ٌر َكِبيرٌ  َمِفيَن ِفيِو َفالَّدِ يَن َآَمُنوا ِمنْنُكمْن َوَأنْنَفُقوا َلُيمْن َأ ْن َت ْن  كالمقصكد بالممكية التامة لمماؿ أف يككف 3..َ َ َمُكمْن ُمسْن

.  تككف منافعو عائدة إليو، كيتصرؼ فيو باختياره كال يتعمؽ بو حؽ لغيرهأفالماؿ بيف أيدم صاحبو ك

  :النصاب_ 3

اشتراط النصاب لكجكب الزكاة، كىك بمكغ الماؿ مقدار معيف حتى تفرض عميو الزكاة كقد كرد النصاب في       
 كال فيما دكف خمس ذكد ، صدقةسؽ أكةليس فيما دكف خمس: أحاديث نبكية كثيرة قاؿ رسكؿ اهلل عميو كسمـ

 4.اؽ صدقةفيما دكف خمس أك  كال،صدقة

:  الحول_ 4

الشارع الحكؿ ثالثمائة كأربع كخمسكف  يشترط في الزكاة حكالف الحكؿ عمى الماؿ في حكزة صاحبو كقدر       
 5.مف استفاد ماال، فال زكاة فيو حتى يحكؿ عميو الحكؿ عند ربو: يكما لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ

 كجميكر الفقياء يشترطكف في كجكب الزكاة في األمكاؿ الحكؿ، لثبكت الحديث المرفكع عف الرسكؿ صمى اهلل 
عميو كسمـ، كأما الزركع كالثمار كالمعدف، فال يعتبر الحكؿ ليما، كالفرؽ بيف ما اعتبر لو الحكؿ كما ال يعتبر 
أنما اعتبر لو الحكؿ مصر لمنماء، فالماشية مرصدة لمدر كالنسؿ، كعركض التجار مرصدة لمربح فاعتبر لو 
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الحكؿ لككنو مظنة لمنماء، أما الزركع كالثمار في نماء في نفسيا تتكامؿ عند إخراج الزكاة منيا، فتؤخذ الزكاة 
منيا حينئذ، ثـ تعكد في النقص بما ال تجب فيو زكاة ثانية لعدـ ارصادىا، ككذلؾ الخارج مف المعدف، فالمستفاد 

 1.خارج مف األرض بمنزلة الزرع كالثمار، إال إذا كاف مف جنس األثماف، كجبت فيو الزكاة عند كؿ حكؿ

: النما _ 5

 كالزركع كعركض التجارة أما األمكاؿ الغير قابمة كاألنعاـأف يككف الماؿ محؿ الزكاة ناميا أك قابال لمنماء       
لمنماء مثؿ الممتمكات كالمقتنيات الشخصية كالسيارات كدكر السكف كاألصكؿ التي تستخدـ في اإلنتاج كالتصنيع 

في ـ ليس عمى المسؿ: كذلؾ ال تدخؿ في الزكاة كالدليؿ عمى اشتراط النماء قكلو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 2. صدقةفرسو عبده كال

:  عدم الدين_ 6

خرج منو ما يفي بدينو في أخر الحكؿ كزكى الباقي إذا أمف كاف في يده ماؿ تجب الزكاة فيو، كىك مديف،       
ف كانت ليست لو عركض تفي بدينو إؼ ألنو في ىذه الحالة فقير، بمغ نصابا، كاف لـ يبمغ النصاب فال زكاة فيو،

. تسقط الزكاة عنو
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 مصارف الزكاة ونصابيا :المطمب الثالث

 كما حدد الشرع نصاب الزكاة بمقادير ثابتة محددة جاءت ،       مصارؼ الزكاة محددة شرعا كال يصح تغيرىا
 .بيا أحاديث نبكية كثير

 مصارف الزكاة: الفرع األول

َدَقاُت ِلمْنُفَقرَاِ  : تعالى  قاؿ1. مف سكرة التكبة60حدد اهلل سبحانو كتعالى مصارؼ الزكاة في اآلية        ِإنَّدَما الصَّد
َوالْنَمَساِكيِن َوالْنَ اِمِميَن َعَميْنَيا َوالْنُمَؤلَّدَفِة ُقُموُبُيمْن َوِفي الرِّيَقاِب َوالْنَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل المَّدِو َوِابْنِن السَّدِبيِل َفِريَضًة ِمَن 

 3:يمي  كاألصناؼ الثمانية التي تصرؼ فييا الزكاة كالتي ذكرىا القراف الكريـ ىي كما2.المَّدِو َوالمَّدُو َعِميٌم َحِكيمٌ 

 :الفقرا . أوال

ِصُروا ِفي َسِبيِل المَّدِو اَل ؿ الناس، كىك مف أىؿ الحاجة، قاؿ تعالى أالذم ال يس ىك الفقير       ِلمْنُفَقرَاِ  الَّدِ يَن ُأحْن
أَُلوَن النَّداَس ِإلْنَحاًفا ِنَياَ  ِمَن التَّدَ فُّبِف َت ْنِرُفُيمْن ِبِسيَماُىمْن اَل َيسْن َسُبُيُم الْنَ اِىُل َأغْن َرْنِ  َيحْن ًبا ِفي األْن َتِطيُ وَن َضرْن  4.َيسْن

 :المساكين. ثانيا

لناس بمسألتيـ، ألف معنى المسكنة عند العرب التذلؿ، فيك اآلدمي ؿتذلؿ الـفيك المحتاج  المسكيف      
الشريؼ الذم يجتيد لكسب الرزؽ، كلكنو ال يجد ما يكفي لسد حاجتو، كال يساعده الناس لما يركف مف انو يعمؿ 

 5.ؿ لكرامتوأكال يس

الساعي : فيدؼ مصرؼ المساكيف تجنيبيـ السؤاؿ المذؿ لمبشر، يقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ      
، كما يقكؿ 6كالقائـ ال يفتر، ككالصائـ ال يفطر- كأحسبو قاؿ-  كالمجاىد في سبيؿ اهلل،عمى األرممة كالمسكيف

ف جاعكا إإف اهلل فرض عمى األغنياء في أمكاليـ بقدر ما يكفى فقراءىـ، ؼ: عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو
 7.أك عركا أك جاىدكا فبمنع األغنياء، كحؽ عمى اهلل تعالى أف يحاسبيـ كيعذبيـ

 

 

 
                                                           

 .139: ص. 2008 .الطبعة األوىل. دار الفاروق: ألردنا.  التنمية ومعوقاتهاأفاق بين اإلسالمياالقتصاد .  محدانإبراىيمفتحي . 1
 .60:  اآلية .سورة التوبة. 2
 .636- 630 :ص- ص. مرجع سابق. حممد عمر احلاجي. 3
 .273 :اآلية .سورة البقرة. 4
 .47 :ص. 1985. الطبعة األوىل.  دار العلم للطباعة:جدة. فتاوي الزكاة.  ادلودوريأبو األعلى. 5
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 :ال اممون عمييا. ثالثا

ىـ الذيف يكلييـ اإلماـ أك نائبو عمال مف أعماؿ الزكاة مف جمع أك حفظ أك تفريؽ كالسعاة لتحصيميا       
كغيرىـ مف العامميف في شؤكنيا ككؿ ، كالخزنة كالكتاب كالحاسبيف كالحراس كالقائميف عمى نقميا كرعيتيا كتكزيعيا

 1.ما تحتاج إليو فييا

ميف أت إف المقصد مف ىذا المصرؼ ىك التأكيد عمى االستقاللية المالية كاإلدارية لجياز الزكاة مف خالؿ      
يجب مراعاتو في إنفاؽ أمكاؿ   الجياز الخاص بشؤكف الزكاة ىك مااستقالليةف إ، ؼزدخؿ لمعامميف في الجيا

 2.المستطاع الزكاة عمى ىذا المصرؼ، مع ضركرة األخذ بعيف االعتبار لمبدأ تقميؿ مصركفات الزكاة قدر

 اإلنساف بالترفع عما في اليد، كتنزيو النفس عف كسكسة آلدميةعمييـ يمثؿ أيضا تكريسا  الصرؼ      
الشيطاف، كتثبيتا ألمانتيـ، لذا لـ تيمؿ العناية اإلليية رغباتيـ، حتى تشبع أنفسيـ فتغنييـ عف االعتداء عما 

 3.يجمعكف، فيخكنا األمانة التي كضعتيا الدكلة في أعناقيـ

 كما في ،(بيت ماؿ المسمميف) بيا مصمحة أك جياز لشؤكف الزكاة أفي الدكؿ التي تطبؽ الزكاة تنش      ؼ
 كيمكف أف يقسـ ىذا الجياز إلى مجمكعة ،الككيت أك مصمحة الزكاة كالدخؿ كما في المممكة العربية السعكدية

 4:مف اإلدارات كما يمي

  %.5أك  %10إدارة لزكاة الحبكب كالثمار كىك ما يجب فيو العشر أك نصفو _        

. إدارة لزكاة النعـ مف ابؿ كبقر كغنـ كليا حساب خاص بيا_         

 %.20إدارة لزكاة الركائز كالمعادف كىك ما يجب فيو الخمس _         

 %.2.5إدارة لزكاة النقد كأمكاؿ التجارة كىك ما يجب فيو ربع العشر _         

  :المؤلفة قموبيم. راب ا

يضـ ىذا الصنؼ أقساما فمنيـ مف دخؿ حديثا في اإلسالـ فيعطى إعانة عمى الثبات عمى اإلسالـ منيـ        
سالـ قكمو كعشيرتو، كمنيـ مف ر مف يخشى شره كش غيره معو، كمنيـ الكافر مف يرجى بعطيتو إسالمو كا 

سادات المسمميف كزعماءىـ ليـ نظراء مف الكفار إذا أعطكا رجي إسالـ نظرائيـ، كمنيـ زعماء ضعفاء اإليماف 
 تثبيتيـ، كمنيـ قـك مف المسمميف في الثغكر كحدكد بالد ـبإعطائومف المسمميف، مطاعكف في أقكاميـ، يرجى 

                                                           
 .229 :ص. 2004. الطبعة األوىل. الشركة الدولية للطباعة:  القاىرة.سنةفقو ال .السيد سابق. 1
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 1 .األعداء، كمنيـ قـك مف المسمميف يحتاج إلييـ بجباية الزكاة ممف ال يعطييا إال بنفكذىـ كتأثيرىـ إال أف يقاتمكا

بعضو لتقديـ المعكنات لبعض الييئات   أكـكف أف نكجو سيـ المؤلفة قمكبوـأما في عصرنا ىذا في      
كالجمعيات كالقبائؿ ترغيبا في اإلسالـ كما يمكف تشجيع بعض الكتاب لتكجيو كتابتيـ كمؤلفاتيـ لنشر الدعكة 

ر كالشعكب الضالة ىداية ليا ا الكؼدعكةأم أف مصرؼ الزكاة باؽ إلى قياـ الساعة في . الناس لمدفاع عنا كحفز
 2.أكثر مف ككنو عطفا عمى المسمميف باتقاء شرىـ اعتناؽ اإلسالـ،مف اجؿ 

ف الذيف ندعك لإلسالـ بينيـ، كننشئ ليـ المدارس كالمستشفيات، كنقدـ ليـ ملمكثنيق أيضا يمكف تكجيو      
كقد طبقو  .كيستقر األماف في نفكسيـ العالج، ليركا أف اإلسالـ خير، فإذا دخمكا فيو أحسكا بحالكتو كخيره،

الرسكؿ صمكات اهلل عميو فاظير لمكفار مف اإلنسانية كالمكدة كالكـر ما حببو إلى قمكبيـ كأزاؿ خكفيـ مف اإلسالـ 
 3.كنبيو

 :الرقاب.  امسا

. الفمؾ اآلمة، كىي تذكر في معرض التحرير أك ف الكريـ العبد أكآالرقاب جمع رقبة، كالمراد بيا في القر       
ف الكريـ يشير بيذه العبارة إلى أف الرؽ لإلنساف كالغؿ في العنؽ، كالنير في الرقبة، كتحرير العبد مف آككاف القر

 4.الرؽ ىك فؾ لرقبتو مف غميا، كتخميص ليا مف النير الذم ترزخ تحتو

نما تبذؿ في سبيؿ تحريرىـ كفكاؾ رقابيـ، كىذا مف         جاءت الزكاة ىنا لمداللة عمى أنيا ال تعطى ليـ، كا 
كىذا ، الكسائؿ التي فتحيا اإلسالـ إللغاء ظاىرة الرؽ شيئا فشيئا، لحؿ مشكمة الرؽ، كالقضاء عمى االستعباد

دليؿ كاضح عمى رفض اإلسالـ لجميع القيكد المذلة لإلنساف كلـ يبؽ اليـك مكضكع ليذا الصنؼ الذم تصرؼ 
 5.فيو الزكاة إال نادرا

طالؽ سراحيـ، كما أف إنفاؽ ىذا         يمكف أف يخصص ىذا السيـ في كقتنا المعاصر في تحرير األسرل كا 
نما خارجيا، مما يساىـ في زيادة حج االستيالؾ في البمداف ـ المصرؼ في الكقت الراىف ال يككف محميا كا 

المحتمة، كبالتالي زيادة االستثمار، كالمساىمة في تخصيص المكارد مف خالؿ إنتاج ما يكافؽ حاجات المجتمع 
 6.عمى المدل الطكيؿ

 

 :الغارمون. سادسا
                                                           

1 .archive.alhaydari.com .20/02/2016: تاريخ االطالع. 51 :ص .الزكاةكتاب . السيد كمال احليدري. 
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 .107 :ص.  اجلامعية ادلطبوعاتديوان: اجلزائر. الربا وخراب الدنيا. حسٌن مؤنس. 3
 .203 :ص. 2009 .الطبعة األوىل. دار وائل: األردن.  المال الربا الزكاةاإلسالمياالقتصاد . طاىر حيدر حردان. 4
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ف إفيـ الذيف عمييـ مف الديف مثؿ ما بأيدييـ مف الماؿ أك أكثر، كىـ ممف قد أداف في كاجب أك مباح ؼ      
ف لـ يكف ليـ أمكاؿ فيـ فقراء إأف يعطكا مف الصدقة ما يقضكف بو ديكنيـ أك بعضيا، ؼ كاف ذلؾ جاز

 1.غارمكف

 2:مف شركط إعطاء الغاـر مف الزكاة ما يمي      

.  لـ يعط مف الزكاة عمى سدادهأف يككف في حاجة إلى ما يقضى بو الديف، فمك كاف غنيا قادرا _    

.  في طاعة أك أمر مباحاستدافأف يككف     _ 

. ، أما إف كاف مؤجال ال يعطى مف الزكاةأف يككف الديف حاال    _ 

. لحؽ ادمي أك لو مطالب مف جية العبادإنما يككف ، أف ال يككف الديف هلل    _ 

 :في سبيل اهلل. ساب ا

ِد اَل َيتَّدِ ُ وُه :  قاؿ تعالى.فآىك الطريؽ كما كضح منو، كيذكر، كشاىده مف القر        ا َسِبيَل الرُّبشْن نْن َيَروْن َواِ 
ا َسِبيَل الْنَغيِّي َيتَّدِ ُ وُه َسِبياًل  نْن َيَروْن  3.َسِبياًل َواِ 

 الزكاة، تعني الجياد عند كؿ مفسرم السمؼ الصالح، كالجياد العسكرم ىك آيةعبارة في سبيؿ اهلل في        
 الصدقات، إال انو ما ال يتـ الجياد الحربي، يجكز لو أف يصرؼ لو مف آيةالمقصكد بمصرؼ في سبيؿ اهلل في 
 4.سيـ في سبيؿ هلل كفقا الجتياد اإلماـ

: اختمؼ عمماء المغة ما ىك المراد مف سبيؿ اهلل عمى رأييف      

كجؿ، كأعظـ طريؽ ىك الجياد، ألنو السبيؿ  المقصكد بيذا المصطمح ىك الطريؽ إلى اهلل عز: الرأم األكؿ_ 
الذم يقاتؿ فيو عمى عقد الديف، كىذا الرأم يؤكد عمى أف معنى كفي سبيؿ اهلل أريد بو الذم يريد الغزك كال يجد 

. ما يبمغو مغزاه فيعطي مف سيمو

 بو مف الخير كأنكاع البر كالطاعات فيك سبيؿ اهلل  كال تنحصر في الجياد  اهللىك كؿ ما أمر: الرأم الثاني_ 
فقط، كذلؾ الف أكامر اهلل كنكاىيو ىي األدلة عمى الطريؽ إليو سبحانو كتعالى لذلؾ يفيـ مف قكؿ في سبيؿ اهلل 
معاني عامة كمتعددة الجيات كالتطبيقات فمثال فتح مركز إسالمي لمدعكة إلى اهلل في عاصمة بمد كافر يحارب 

. اإلسالـ يعد مطمبا في سبيؿ اهلل
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 :ابن السبيل. ثامنا

في ذلؾ مف  حث اإلسالـ عمى الضرب في األرض، ألجؿ الحصكؿ عمى الرزؽ، أك طمب العمـ، أك      
كبناء عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف رعاية الحاجات الطارئة . األغراض المشركعة التي ال تتحقؽ إال مف خالؿ السفر

 1.التي تعرض لممسافر لغرض مشركع، ىي مف ضمف المقاصد الشرعية مف اإلنفاؽ عمى ىذا المصرؼ

 عف أىمو لفقد مالو أك عطب راحمتو، كال يجد مف النفقة ما يبمغو بمده انقطعابف السبيؿ ىك كؿ مسافر       
نما لطاعة كالحج مثال، أك عمى  فيدفع إليو مف سيـ الزكاة ما يبمغو بمده كيشترط أف ال يككف سفره لمعصية، كا 
األقؿ أف يككف سفرا مباحا، كما يشترط حاجتو لمماؿ فال يعطى الزكاة بغير حاجة، كفي زماننا، يعتبر الالجئكف 

 2.السياسيكف، كالنازحكف كالمشردكف مف أبناء السبيؿ، حتى مع غناىـ في بالدىـ

جمع الزكاة كتكزيعيا كظيفة رئيسة لمدكلة، كال يمكف ألحد أف يقكـ بيا إال ىي لما  فإمف ىنا يمكف القكؿ       
 3:يمي

. لدييا مف العمماء ما يقدر عمى اإلفتاء_       

.  ما يؤكد إعطاء الفقير كالمسكيفاالجتماعيفلدييا مف الباحثيف _       

. لدييا مف العامميف مف يكشؼ التيرب كيمنعو كيعاقب عميو_       

لدييا مف الخبراء مف يستطيع الحرص كالتقدير _       

. يد ليذا كاحتراـ لممحتاجيفأؾالزكاة حؽ الفقير كأخذىا مف الدكلة ت_       

. ىناؾ أسيـ ال يمكف ألحد أف يقـك بيا إال الدكلة كسيـ المؤلفة قمكبيـ كفي سبيؿ اهلل_       

. الدكلة كحدىا المسؤكلة عف قتاؿ المانعيف_      

 

 

 

  نصاب الزكاة:الفرع الثاني
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 أجناس باختالؼقؿ منو، كىك مختمؼ أ  إف النصاب في الزكاة ىك مقدار الماؿ الذم ال تجب الزكاة في ما     
 1:األمكاؿ التي تجب فييا الزكاة، كيمكف تحديده كما يمي

 :نصاب النقديين من ال ىب والفضة وما حكميما من أوراق نقدية. أوال

ِنُزوَن : زكاة العيف أم الذىب كالفضة كالنقكد كاجب مفركض مف الكتاب كالسنة، قاؿ اهلل تعالى        َوالَّدِ يَن َيكْن
َة َواَل ُينْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل المَّدِو َفَبشِّيرْنُىمْن ِبَ َ اٍب أَِليٍم  َوى ِبَيا * ال َّدَىَب َوالْنِفضَّد َم  َعَميْنَيا ِفي َناِر َ َينَّدَم َفُتكْن َم ُيحْن َيوْن

ِنُزونَ  ُتمْن أِلَنْنُفِسُكمْن َفُ وُقوا َما ُكنْنُتمْن َتكْن كأكدت السنة ذلؾ قاؿ رسكؿ اهلل  2.ِ َباُىُيمْن َوُ ُنوُبُيمْن َوُظُيوُرُىمْن َىَ ا َما َكَنزْن
 صفحت لو صفائح مف ، إال  إذا كاف يـك القيامة، ما مف صاحب ذىب كال فضة ال يؤدم منيا حقيا:عميو كسمـ

 في يكـ كاف مقداره ، كمما بردت أعيدت لو،ق كجبينو كظيرهنب فيككل بيا ج،حمي عمييا في نار جينـػأؼ، نار
ما ، إلى الجنةإما ، سبيمول فير، حتى يقضى بيف العباد،خمسيف ألؼ سنة  ، فاإلبؿ إلى النار قيؿ يا رسكؿ اهللكا 

 بطح ليا بقاع ، إال إذا كاف يـك القيامة، كمف حقيا حمبيا يـك كردىا،قاؿ كال صاحب ابؿ ال يؤدم منيا حقيا
 كمما مر عميو أكالىا رد عميو ،خفافيا كتعضو بأفكاىياأق بؤ تط، ال يفقد منيا فصيال كاحد، أكفر ما كانت،قرقر
ما إلى النار خمسيف ألؼ سنةقىا يكـ كاف مقداراأخر  3.، حتى يقضى بيف العباد، فيرل سبيمو إما إلى الجنة، كا 

 ليس فيما دكف : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،جمع الفقياء عمى أف نصاب الفضة مائتا درىـ      أ
كاألكقية أربعكف درىما بغير خالؼ، فيككف مائتي درىـ، كالمقدار الكاجب في الفضة ىك  4.ؽ صدقةاخمس أك

 5.%2.5ربع العشر أم 

أما نصاب الذىب عشركف دينارا، فإذا بمغ عشركف دينارا كحاؿ عميو الحكؿ ففيو ربع العشر قاؿ رسكؿ        
 6. الحكؿ ففييما خمسة دراىـ كليس عميؾ شيءافإذا كانت لؾ مائتا درىـ كحاؿ عميواهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 .يعنى في الذىب حتى يككف لؾ عشركف دينارا كحاؿ عمييا الحكؿ ففييا نصؼ دينار كمف األربعيف

 جراما 85 جراما مف الذىب، فمف ممؾ مف الذىب نقكدا أك سبائؾ ما يزف مقداره 85فنصاب الذىب        
نما يتعاممكف بالنقكد الكرقية عمى %2.5كجبت عميو فيو الزكاة  ، اليكـ ال يتعامؿ الناس بالذىب كالفضة، كا 

 أنكاعيا، كأكثرىا تداكال النقكد الكرقية اإللزامية التي شاع استعماليا في الدكؿ المعاصرة، بديال عف اختالؼ

                                                           
 129-123: ص- ص. 2008. الطبعة األوىل. دار الفاروق: األردن. االقتصاد اإلسالمي بين أفاق التنمية ومعوقتها. فتحي إبراىيم محدان. 1
 .35-34: اآلية. سورة التوبة. 2
 .296: ص. 987: احلديث رقم. باب إمث مانع الزكاة. كتاب الزكاة. مرجع سابق. صحيح مسلم. 3
 . 182: ص. باب زكاة الورق. كتاب الزكاة. مرجع سابق. صحيح البخاري. 4
 .45: ص. 2017. دار من احمليط إىل اخلليج: عمان. المالية العالمة في اإلسالم. حوحو حسينة. 5
 .164: ص. 1974. الطبعة  الثانية. مؤسسة التاريخ العريب: بًنوت. 9اجلزء . المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود. حممود حممد خطاب السبكي. 6
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 كىي تزكى كزكاة الذىب قياسا عميو 1.المعدف النفيس الذم يخصص لمتبادؿ الخارجي أك لتكظيفو في االستثمار
 2.ألنيا تقكـ مقامو مف حيث صالحيتيا لمتعامؿ كالبيع كالشراء

 :نصاب زكاة عرو  الت ارة. ثانيا

كالماؿ الذم يتاجر بو ماؿ مقصكد بو النماء كىذا كقع الحاؿ في الغالب ، ىي كؿ مباح معد لالتجار بو      
ف معظـ الثركة تتركز بيد التجار، كفي عركض التجارة النصاب البالغ ربع العشر فإذا حاؿ الحكؿ قـك إحيث 

رض أك مباف أك أالتاجر تجارتو كزكى ربع العشر منيا، كيدخؿ في كعاء الزكاة كؿ عركض التجارة سكاء كانت 
كيدخؿ في ذلؾ قطاع الخدمات مف دخكؿ ، الخ....أم تجارات أخرل معدة لمبيع مف أقمشة كأغذية  أنعاـ أك

األطباء، كالمكاتب اليندسية كالعقارية كالمحاميف، كالمحاسبيف ككافة الميف التي انتظـ أصحابيا بأعماؿ حرة 
. كتنمك أمكاليـ خالؿ ممارستيـ ألعماليـ كتقديـ الخدمات لمف يطمبيا كىـ في ازدياد مستمر

 :نصاب زكاة األن ام. ثالثا

َوِمَن :  قاؿ سبحانو كتعالى.األنعاـ ىي األصناؼ المذككرة في أكاخر سكرة األنعاـ كىي البقر كاإلبؿ كالغنـ      
ًشا ُكُموا ِممَّدا َرَزَقُكُم المَّدُو َواَل َتتَّدِبُ وا ُ ُطَواِت الشَّديْنَطاِن ِإنَّدُو َلُكمْن َعُدوٌّ ُمِبيٌن  َنْنَ اِم َحُموَلًة َوَفرْن َواٍج ِمَن * األْن َثَماِنَيَة َأزْن

ُنْنَثَييْنِن َنبِّيُئوِني ِبِ مْنٍم ِإنْن  َحاُم األْن َتَمَمتْن َعَميْنِو َأرْن ُنْنَثَييْنِن َأمَّدا اشْن أْنِن اثْنَنيْنِن َوِمَن الْنَم ْنِز اثْنَنيْنِن ُقلْن َآل َّدَكَريْنِن َحرَّدَم َأِم األْن الضَّد
َحاُم * ُكنْنُتمْن َصاِدِقيَن  َتَمَمتْن َعَميْنِو َأرْن ُنْنَثَييْنِن َأمَّدا اشْن ِبِل اثْنَنيْنِن َوِمَن الْنَبَقِر اثْنَنيْنِن ُقلْن َآل َّدَكَريْنِن َحرَّدَم َأِم األْن َوِمَن اإلِْن

اُكُم المَّدُو ِبَيَ ا َفَمنْن َأظْنَمُم ِممَّدِن افْنَتَرى َعَم  المَّدِو َكِ ًبا ِلُيِضلَّد النَّداَس ِبَغيْنِر ِعمْنٍم ِإنَّد  ُنْنَثَييْنِن َأمْن ُكنْنُتمْن ُشَيَداَ  ِإ ْن َوصَّد األْن
َم الظَّداِلِمينَ   3.المَّدَو اَل َييْنِدي الْنَقوْن

: أجمعت األمة عمى إيجاب الزكاة في الثركة الحيكانية بشركط كأكصاؼ نذكرىا      

: الشروط_ 1

 :أن تبمغ النصاب/ 1-1 

. فاف لـ تبمغ النصاب المعتمد فال زكاة فييا  يشترط لكجكب الزكاة في األنعاـ أف تبمغ النصاب الشرعي،      

: أن يحول عمييا الحول/ 1-2

ىذا أمر ثابت عف سنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كسنة خمفاءه الراشديف مف بعده، حيث كانكا يرسمكف       
. السعاة لتحصيؿ زكاة األنعاـ مرة في كؿ عاـ، كحكؿ أكالد الماشية حكؿ أمياتيا

 
                                                           

 .42:  ص.2005. مركز صاحل كامل: القاىرة.  اإلنمائي والتوزيعي الشرعية والدوراألسسالزكاة . نعمت عبد اللطيف مشهور. 1
 .197-193 :ص-ص .مرجع سابق.  القرضاوييوسف. 2
 .144-142 :اآلية. سورة األنعام. 3
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:  أن تكون سائمة/ 1-3

كفي صدقة الغنـ في سائمتيا إذا كانت أربعيف إلى عشريف كمائة  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ       
 2. السائمة ىي التي ترعى في كال مباح، أما المعمكفة فيي التي يتكفؿ صاحبيا عمفيا1.شاه

:  أن ال تكون عاممة/ 1-4

. ىي التي يستخدميا صاحبيا في حرث األرض كسقي الزرع كحمؿ األثقاؿ       

: أوصافيا_ 2

 3:ىناؾ عدة صفات يجب تكفرىا في األنعاـ المراد إخراج الزكاة عنيا كتتمثؿ فيما يمي       

:  السالمة من ال يوب/ 2-1

 قاؿ ،بحيث ال تككف مريضة كال كسيرة كال ىرمة كال عجفاء معيبة بأم عيب ينقص مف منفعتيا كقيمتيا       
لما  4. كال يخرج في الصدقة ىرمة، كال ذات عكار، كال تيس إال ما شاء المصدؽ:رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

 الفقياء في مكاصفات المعيبة فقاؿ كاختمؼخذ المعيبة كالمريضة مف أضرار بحؽ الفقراء كالمساكيف،  أفي
.  قالكا ما يمنع األجزاء في الضحيةكآخركفما رد بو البيع، : بعضيـ

:  السن/ 2-2

سناف معينة، مف بنت المخاض كما بعدىا في اإلبؿ كمف التبيع أفقد كردت النصكص الشرعية عمى       
ضرار بحؽ  كالتبيعة، كالمسف كالمسنة في البقر فكجب التقيد بيا ألف األخذ بما دكف ذلؾ مخالؼ ألمر الشارع كا 

 .الفقراء كالمستحقيف، كما قد يككف في حاالت أخرل إجحاؼ في حؽ أرباب األمكاؿ

 :التوسط/ 2-3

نيي الصريح مف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو اؿ ال تؤخذ الجيدة كال الرديئة إال برضا صاحب الماؿ لكركد      
 5.ليس بينو كبيف اهلل حجابانو ، كاتؽ دعكة المظمكـ ؼىـإياؾ ككرائـ أمكاؿؼ: كسمـ قاؿ لمعاذ

، فقد أمر بمراعاة طاقة أرباب األمكاؿ (كمف ىـ في حالة عسر) كالشارع إف أمر بمكاساة الفقراء كالمحتاجيف
. فنيى عف اإلجحاؼ كاإلضرار بأرباب األمكاؿ، كمف ىنا البد مف مراعاة الجانبيف فأمر بأخذ الكسط

                                                           
 .183:  ص1454 :ديث رقماحل . باب زكاة الغنم. كتاب الزكاة.مرجع سابق. صحيح البخاري .1
 .13: ص. 2005. الطبعة األوىل. دار بن عفان: القاىرة. دار ابن القيم: الرياض. زكاة الحيوان ومستجداتها. اجيالين ادلريين. 2
 .747-746: ص ص. مرجع سابق. التوايت بن التوايت. 3
 .183: ص. 1455 :ديث رقماحل.  ما شاء ادلصدقإالتؤخذ يف الصدقة ىرمة وال ذات عوار وال تيس  باب ال. كتاب الزكاة. مرجع سابق .صحيح البخاري. 4
 .189: ص. 1496: احلديث رقم. باب اخذ الصدقة من األغنياء ترد يف الفقراء حيث كانوا. كتاب الزكاة. مرجع سابق. صحيح البخاري. 5
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  :األنوثة/ 2-4

، كال يجكز الذككر إال ما صرح بو اتفاقاىذه الصفة يجب مراعاتيا في الكاجب مف اإلبؿ مف جنسيا       
 فارؽ السف في مقابؿ األنكثة، كماعدا ذلؾ فيجب فأعتبرخذ ابف لبكف مكاف بنت مخاض، أالحديث مف جكاز 

 التنبيو بالنسبة لزكاة البقر كرد النص صريحا في كؿ  مفنو البدأالتقيد بما جاء بو النص كىك اإلناث، غير 
الشرع أمر : ثالثيف تبيع أك تبيعة، كفي كؿ أربعيف مسف أك مسنة، أما الغنـ فقد جاء النص عمى اإلطالؽ، أم

 كاليدم، كالشارع حيف اكجب إخراج شاة، كىي في المغة األضحيةبالشاة أمرا مطمقا أجرأ الذكر كاألنثى كما في 
. تطمؽ عمى الذكر كاألنثى
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 :تحديد نصاب زكاة األن ام_ 3

 :زكاة اإلبل/ 3-1

: قؿ مف خمس زكاة، كالقدر الكاجب فييا كما يميأنصاب اإلبؿ خمس، ليس في       

 نصاب زكاة اإلبل (:1)ال دول 

 الوا ب ال دد
    .شاة كاحدة مف الغنـ 5-9

 .تاف مف الغنـاش 10-14

 .ثالث شياه مف الغنـ 15-19

 .أربع شياه مف الغنـ 20-24

بنت مخاض كىي أنثى اإلبؿ التي أتمت سنة كدخمت في الثانية، سميت بذلؾ الف أميا  25-35
 .لحقت بالمخاض كىي حكامؿ

بنت لبكف كىي أنثى اإلبؿ التي أتمت سنتيف كدخمت في الثالثة، سميت بذلؾ الف أميا  36-45
 .كضعت غيرىا كصارت ذات لبف

. حقة كىي أنثى اإلبؿ التي أتمت ثالث سنيف كدخمت في الرابعة 46-60

 .جذعة كىي أنثى اإلبؿ التي أتمت أربع سنيف كدخمت في الخامسة 61-75

. بنتا لبكف 76-90

. حقتاف 91-120

. 40: ص1985. الطبعة األكلى. دار العمـ:  جدة.فتاوى الزكاة. أبك األعمى المكدكرم :المصدر
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: زكاة البقر/ 3-2

: قؿ مف ذلؾ زكاة كالقدر الكاجب فيياأنصاب البقر كالجامكس ثالثكف، فميس في       

 صاب زكاة البقرن (:2)ال دول 

القدر الوا ب فيو نصاب من البقر                

. تبيع أك تبيعة كىك ما أتـ السنة كدخؿ في الثانية، يسمى بذلؾ ألنو يتبع أمو             30-39

. مسنة كىي التي ليا سنتاف كدخمت الثالثة، سميت بذلؾ ألنيا طمعت أسنانيا           59_40

 .تبيعاف          69_60

 .مسنة كتبيع     70-79

مسنتاف        80-89

 .ثالثة أتباع    90-99

110-119 

120 

 .مسنتاف كتبيع

 .ثمث مسنات أك أربعة أتبعة

 .41:ص.  مرجع سابؽ.أبك األعمى المكدكرم :المصدر

.   كما زاد عمى ذلؾ ففي كؿ ثالثيف منو تبيع، كفي كؿ أربعيف مسنة
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: زكاة الغنم/ 3-3

أجمع العمماء عمى أف الغنـ تشمؿ الضاف كالماعز فيضـ بعضيا إلى بعض باعتبارىما صنفيف لنكع كاحد       
: يمي كالقدر الكاجب فييا ىك كما

 نصاب زكاة الغنم (:3)ال دول 

القدر الوا ب فيو النصاب من الغنم             

 .شاه ليا سنة       40-120

  .شاتاف 200- 121

 .ثالث شياه 201-399

400-499 

500 -599 

 .أربع شياه

 .خمس شياه

. كىكذا في كؿ مائة شاه كاحدة

. المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية. اقتصاديات الزكاة الشرعية وتطبيقاتيا ال ممية. عبد العزيز قاسـ محارب: المصدر
. 43:  ص2015.

: زكاة الزروع والثمار. راب ا

َيا َأيُّبَيا الَّدِ يَن َآَمُنوا َأنْنِفُقوا ِمنْن  : سبحانو كتعالىكجب اهلل سبحانو كتعالى زكاة الزركع كالثمار بقكلو       أ
َرْن ِ  َنا َلُكمْن ِمَن األْن َر ْن  1.َطيِّيَباِت َما َكَسبْنُتمْن َوِممَّدا َأ ْن

فيما سقت السماء كالعيكف أك كاف عثريا العشر : كما أكدت السنة ذلؾ بقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ       
ككانت الزكاة عمى عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ تؤخذ مف الحنطة 2.ركما سقي بالنضج نصؼ العش
. كالشعير كالتمر كالزبيب كالذرة

 

 

 
                                                           

 .267 :اآلية. سورة البقرة. 1
: ص .1483: احلديث رقم. باب العشر فيما يسقى من السماء وبادلاء اجلاري ومل يرى عمر بن عبد العزيز يف العسل شيئا. كتاب الزكاة. مرجع سابق. صحيح البخاري. 2
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: يمي  الفقياء رحميـ اهلل في الثمار كالزركع التي تؤخذ الزكاة منيا، كنجمؿ ىذا االختالؼ فيما       اختمؼ

، فعف أبي ال زكاة إال في المنصكص عميو، كىك الحنطة كالشعير كالتمر كالزبيب، ألف ما عداه ال نص فيو_ 
أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بعثيما إلى اليمف يعمماف الناس : بردة عف أبي مكسى كمعاذ رضي اهلل عنيما

 1.الحنطة، كالشعير، كالتمر، كالزبيب: أمر دينيـ فأمرىـ أف ال يأخذكا الصدقة إال مف ىذه األربعة

الزكاة كاجبة في كؿ ما يقتات كيدخر، كالمراد بالمقتات ما يتخذه الناس يعيشكف بو في حاؿ االختيار ال في _ 
ف أمكف ادخاره كلـ إ فال زكاة فيو، مثؿ أنكاع الخضركات كالفكاكو كادخارهحاؿ الضركرة، فإذا كاف قكتا ال يمكف 

الخ، كما يقتات كيدخر تجب فيو الزكاة مثؿ الحنطة كالشعير ...يكف قكتا، فال زكاة فيو، كالجكز كالمكز كالفستؽ 
  .كالذرة كالدخف كاألرز كالسمت كالحمص كالمكبيا كالفكؿ كمف الثمار التمر كالزبيب

دليؿ ىؤالء أف الزكاة لك كانت كاجبة في الخضر كالفكاكو لعمـ ذلؾ في زماف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ألف 
الخضركات كانت كثيرة جدا بالمدينة، كالفكاكو كانت كثيرة بالطائؼ، فقد كاف بيا الرماف كالخكخ كلـ ينقؿ عنو 

 2.كال عف احد مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ انو اخذ الزكاة عف شيء مف ذلؾ صمى اهلل عميو كسمـ

 3 :يمكف تمخيص اآلراء المتقاربة لمخركج مف الخالؼ كالتالي       

تخرج مف الزكاة مما يقتات بو الناس كفيو خاصية االدخار كالتيبس كالكزف كىذه الشركط جيدة كتمد صندكؽ _ 
. الزكاة بمصادر تمكيؿ كفيرة

النصاب لزكاة الزركع كالثمار حددىا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ بقكلو فيما سقت السماء العشر كفيما سقي _ 
كجب إخراج الزكاة عند الحصاد كجني الثمار أبالنضج أك القرب نصؼ العشر، كال يعتد بالحكؿ ألف اهلل 

كتكاليؼ الزرع كالحصاد تخصـ مف الثمار كيزكى الباقي ككذلؾ يخصـ ما أكمو أىؿ الحاجة كابف السبيؿ كأىؿ 
. الثمار

 إف الزكاة كاجبة في كؿ ما أخرجت األرض مما يقصد بزراعتو نماء األرض كتشتغؿ بو األرض عادة مثؿ      
 بقصد ،القمح كالشعير كالعنب كالتيف كالزيتكف كالكركد كالريحاف كالزعتر كاألعشاب الطبية التي يستنبتيا اإلنساف

الزكاة في األقكات األربعة  كلـ يحصر تنمية األرض كاستغالليا كىذا قكؿ اإلماـ أبي حنيفة في زكاة المزركعات،
 يحصرىا في ما يقتات كيدخر كما ىك قكؿ ـكؿ التي كانت معركفة قديما كىي القمح كالشعير كالتمر كالزبيب،

. المالكية كالشافعية كلـ يحصرىا في ما ييبس كيبقى كيكاؿ كما ىك قكؿ الحنابمة

                                                           
 .294: ص.  مرجع سابق.السيد سابق. 1
 .169: ص. مرجع سابق. الدور التمويلي للزكاة في مجتمع معاصر نموذج صندوق الزكاة بالجزائر. حوحو حسينة. 2
 .141 :ص. 2007. الطبعة األوىل. منشورات جلنة زكاة القدس: فلسطٌن.  عن الزكاةيسألونك. حسام الدين بن موسى عفانة. 3
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كمضمكف .       فمكي تنجح الزكاة في تحقيؽ أىدافيا كأثارىا يجب األخذ بنظرية المكسعيف في إيجاب الزكاة
لمزكاة، كلك لـ ينص النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى  (مصدرا)أك  (كعاء)أف كؿ ماؿ ناـ أف يككف : ىذه النظرية

 1.كجكب األخذ منو بذاتو، فيكفينا أنو يدخؿ في العمكمات القرآنية كالنبكية

 2:مف ىنا نستنتج الخصائص التالية لزكاة الزركع كالثمار       

. ينصب كعاء زكاة الزركع كالثمار عمى الغمة، أم الناتج الصافي_ 

. يختمؼ تكقيتيا بحسب كقت الحصاد لكؿ نكع مف الزركع كالثمار كفقا لطبيعتيا_ 

. يمكف دفعيا عينا أك نقدا_ 

. ال يخضع ما دكف النصاب الذم يعادؿ خمسة أكسؽ_ 

. ذات سعر نسبي يراعي العبء المبذكؿ في الرم_ 

. إنيا زكاة مباشرة عمى ما تنتجو األرض مف جميع أنكاع الزركع كالثمار_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .9: ص. 2001. مؤسسة الرسالة: لبنان. لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر. يوسف القرضاوي. 1
 .207- 206 :صص . 2002.  اجلديدةدار اجلامعية: اإلسكندرية. دراسات نظرية وتطبيقية في محاسبة الزكاة.  امحد حسٌن علي حسٌن،زيدأبو كمال خليفة . 2
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 دور الزكاة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة: المطمب الراب 

كالبيئة، حيث تعتبر المجتمعات الفقيرة مف أكثر المجتمعات تضررا   كثيؽ بيف الزكاة كالفقرارتباط      ىناؾ 
 نظرا العتماد تمؾ المجتمعات عمى المصادر الطبيعية كما أف الفقر لو دكر في شيكع ،ثر المشاكؿ البيئيةأمف 

 .مظاىر التدىكر البيئي كالزكاة مف أنجع الحمكؿ لمعالجة الفقر كحفظ االستقرار البيئي

 الفقر والبيئةوال القة بين الزكاة :  الفرع األول

      إذا كاف اإلنساف يصنع خمال بيئيا عندما يقـك باستنزاؼ المكارد الطبيعية أك يقطع الغابات الصناعية، فماذا 
يككف حاؿ مف يقـك بيذه األفعاؿ مضطرا ليا كليس أمامو إال ىي، فالفقراء كالجياع الذيف يدمركف بيئتيـ 

كيقطعكف أشجار الغابات كتنيؾ مكاشييـ المراعي، كيستنزفكف األراضي الضعيفة كيتزاحمكف بأعداد كبيرة في 
جؿ البقاء كتمبية الحتياجاتيـ أالمدف المكتظة أصال، كفي ظركؼ صحية كاجتماعية سيئة، إنما يفعمكف ذلؾ مف 

 1.الضركرية، فالفقر في حد ذاتو يمكث البيئة كيعد مف أىـ مشكالت اإلنساف

نحدار بيئي أكفي بيئة متدنية اشكف في مف الفقراء دائما يعإكالبيئة مرتبطيف ارتباطا كثيقا حيث    إف الفقر    
، كما رنظرا لظركفيـ المعيشية المتدنية، كمف جية أخرل نجد أف التدني أك االنحدار البيئي يؤدم إلى كجكد الفؽ

يتزايد االىتماـ باالنحدار البيئي كالفقر كالتنمية في عالقاتيـ المترابطة في المجتمعات التي يغمب عمييا الطابع 
نو ليس أالصحراكم كالتي يتجسد بيا الكثير مف مالمح الحرماف اإلنساني كاالجتماعي مف الحياة الكريمة، إال 

نو مف الجائز كمف المالحظ في الكقت أبالضركرة أف يككف الفقر البيئي مرتبط بالمجتمعات الصحراكية حيث 
حيث يعرؼ . الحاضر أف ىناؾ مجتمعات تعاني مف تدني المستكل البيئي كالمعيشي كلكنيا ليست صحراكية

الفقر البيئي بأنو تمؾ األحكاؿ المعيشية التي تككف نتيجة سكء التغذية كالجيؿ كالمرض كالقذارة كارتفاع كفيات 
االفتراضي عف المستكل المعيكد لمحياة الالئقة كالتي قد تعد البيئة أك نقص الثركات  األطفاؿ كقصر العمر

 كيشترط في الفقر البيئي إمكانية تحسينو إذا تمكنا مف تحسيف األحكاؿ ،الطبيعية أك التدىكر البيئي سببا فييا
 2.البيئية كرفع مستكل الفقراء

حد األسباب الرئيسية لممشكالت البيئية أ      لقد قدـ تقرير بركتالند كصفا بميغا ليذه العالقة جاء فيو أف الفقر 
حد نتائجيا، كقد أثبتت الدراسات أف العالقة بيف الفقر كالبيئة تراكمية دائرية أك أشبو بعممية أالعالمية، مثمما كاف 

 الفائدة المضمكنة عمى المدل القصير حتى يمكنيـ مف سد اختيارسببية تراكمية، حيث يجبر الفقراء عمى 
االحتياجات المستقبمية، لذلؾ فيـ يتسببكف في تدىكر البيئة التي تعمؿ بالتالي عمى زيادة فقرىـ كىكذا تستمر 

 3.المشكمة، حيث يؤدم الفقر إلى قصكر في اإلنتاجية كاستخداـ غير المستديـ لممكارد الطبيعية

                                                           
 .76: ص. 2009. الطبعة األوىل. دار حامد للنشر والتوزيع: األردن. البيئة في اإلسالم. يونس إبراىيم امحد مزيد. 1
 .102: ص. 2015 .ادلكتب اجلامعي احلديث : اإلسكندرية.التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية.  مصطفى حممد على،مىن مجيل سالم. 2
3 .http://www.azzaman.com .13/09/2017: تاريخ االطالع. يومية عربية دولية مستقلة. الزمان. البيئة بين الفقر والتلوث. 
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      فالفقر ىك سبب أساسي كنتيجة حتمية لتدىكر البيئة، حيث يؤدم  تدىكر البيئة لتفاقـ حدة الفقر مف 
 1:خالؿ

تفاقـ المشاكؿ الصحية فالفقراء أكثر معاناة مف التمكث كتدىكر المكارد مف األغنياء، ألف الفقراء ال يستطعكف  _
حماية أنفسيـ مف تمكث المياه بما تحممو مف أمراض معدية، ىناؾ مميار نسمة في الدكؿ النامية ال يمكنيـ 

. الكصكؿ لمياه شرب نقية، كممياراف ليس لدييـ صرؼ صحي مالئـ

يقضي الفقراء في الغالب كقتا أطكؿ في الشكارع، لذا فيـ أكثر تعرضا لتنفس ىكاء ممكث بعكادـ السيارات _ 
فغالبا ما يقكمكف  (خاصة في الريؼ  )أيضا داخؿ المنازؿ . كالمصانع كحرؽ المخمفات الزراعية كنفايات البيكت

. بالطيي بكقكد رخيص كالخشب أك مخمفات المحاصيؿ، فيتنفسكف أدخنة خطيرة، كيشربكف مف مياه ممكثة

نيا ىي مصدر رزقيـ إبا ما تتعرض أراضي الفقراء لمتعرية كانخفاض إنتاجيتيا، كحيث اؿتدني اإلنتاجية غ _
كبر لسد احتياجاتيـ أفإنيـ يتعرضكف لتدني مستكيات االستيالؾ كالتغذية، كما يقؿ دخؿ الفقراء بتحكيؿ كقت 

. الممحة مثؿ جمع النباتات كالحيكانات الغذائية كالبحث عف الكقكد كمكاد البناء

يرغمكف عمى إساءة استغالؿ المكارد الطبيعية المكجكد لدييـ لمكفاء باحتياجاتيـ قصيرة األجؿ بغض النظر  _
الخ ....عف اآلثار طكيمة األمد الناشئة عف ذلؾ االستغالؿ الجائر عمى البيئة مثؿ قطع األشجار لمتدفئة كالكقكد

 2.كمف المناطؽ الشييرة في ذلؾ منطقة جباؿ اليمااليا. الخ....في النياية يساىـ ذلؾ في إبادة الغابات

ارتفاع المعدؿ االجتماعي لمتفضيؿ الزمني، كيعرؼ بأنو القيمة اإلضافية التي يحددىا الناس لالستيالؾ اليـك _ 
بدال مف المستقبؿ كىك الذم يحدد سعر خصـ المستقبؿ، كالذم يحدد بدكره الكزف الذم يضعو المجتمع لمحاضر 

كيرتفع ىذا المعدؿ لدل الفقراء، حيث يصعب عمى مف يكافح لمرزؽ يكما بيـك عند حد الكفاؼ  مقابؿ المستقبؿ،
أف يفكر في المستقبؿ، فعندما ال يجد الفقير قكت يكمو بسيكلة، فمف يضع خططا لالستثمار المستقبمي، في 

. ، فيحدث االستنزاؼ السريع لمنترات كتفقد خصكبتيا(بإراحتيا أك بتنكيع المحاصيؿ )حماية التربة 

الفقر إذف ىك سبب لمتمكث ذلؾ ألنو مف الثابت أف ىناؾ عالقة ترابط قكية بيف الفقر كتدىكر البيئة       
 فالفقر الذم ىك ،الزمة الفقر كالبيئةتنو يطمؽ عمييا ـأكاستنزاؼ المكارد الطبيعية، في جميع الدكؿ النامية حتى 

نتيجة لتدني الدخؿ الكطني في الدكؿ الفقيرة، يؤدم إلى عدـ قدرة المكاطنيف عمى استيفاء احتياجاتيـ المعيشية 
سكاف  كما يؤدم إلى قصكر ىذه الدكؿ عف اإليفاء باالحتياجات العامة لمكاطنييا، مف تعميـ كرعاية صحية كا 

كمف ىنا يمجا السكاف إلى  كتكفير مياه الشرب النقية، ككسائؿ الصرؼ الصحي العامة كالمرافؽ بشكؿ عاـ،
 الحككمة إلى أكتمج استنزاؼ مكاردىـ الطبيعية لتكفير دخؿ إضافي يساعدىـ عمى استيفاء احتياجاتيـ المعيشية،

 االعتبارات البيئة في آخذةدخال يرفع مستكل الدخؿ الكطني غير  االستدانة لتنفيذ مشاريع اقتصادية تدر

                                                           
1 .http://www.acrseg.org/ .12/09/2017: تاريخ االطالع. ادلركز العريب للبحوث والدراسات.  
 .243: ص. 2013. ادلكتب اجلامعي احلديث :اإلسكندرية. التنمية المستدامة في المجتمع النامي في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية.  امحد عبد الفتاح ناجي.2
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حساباتيا عند تنفيذ ىذه األنشطة التنمكية، فتتدىكر البيئة تدىكرا سريعا، األمر الذم يؤدم إلى زيادة األضرار 
كبر مف الدخؿ الكطني، فيزداد معدؿ الفقر أبالصحة العامة، كيقمؿ مف إنتاجية العمؿ كبالتالي يخفض بدرجة 

 1.كيزداد الضغط عمى البيئة كمكاردىا، كيزداد التدىكر، كىكذا يسير الفقر مع تمكث البيئة في حمقة مفرغة

      يعتبر اإلسالـ أف الفقر ىك مف أكثر األخطار التي تكاجو المجتمع المسمـ لما تنطكم عميو مف أثار سمبية 
د المجتمع، بحيث تعصؼ بالمجتمع المسمـ نحك الفساد افرأعمى العقيدة اإلسالمية كعمى أخالقيات كسمكؾ 

كقد ركز اإلسالـ عمى حؿ مشكمة الفقر، ككضع العالج الالـز لو، ألف . كاالنحالؿ كالبعد عف العقيدة اإلسالمية
برز الكسائؿ كأكثرىا أىمية الزكاة أالفقر يعتبر ابتالء لإلنساف، كشرا مف الشركر التي تمحؽ الضرر بو، كمف 

ف الكريـ آالتي عممت عمى عالج مشكمة الفقر كاجتناب جذكره مف المجتمع مف خالؿ المصارؼ التي حددىا القر
كالتي كضعت ضمف مقاييس كمعايير دقيقة تقـك عمى إشباع حاجة مف الفقراء، كالمحتاجيف، كالمساكيف، كعمى 

 2.كاإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ، كابف السبيؿ،الغارميفتحرير الرقاب مف العبكدية، كمساعدة 

     إف المقصد األسمى لمزكاة ىك تحقيؽ التكافؿ االجتماعي بيف أفراد المجتمع، فيي قادرة عمى تحقيؽ أرقى 
أنكاع التكافؿ، كذلؾ الستيعابيا كؿ أنكاع االحتياج كالضعؼ اإلنساني، ككذلؾ بالمقادير أك المبالغ التي تكفرىا 

 3.ليـ، بؿ كبحجـ إيرادات الزكاة نفسيا، فمقدار المبمغ الذم يمكف جمعو كإيراد لمزكاة كبير

فيي تثبت ركابط المكدة كالتعاكف بيف الغني كالفقير، كتنمي الركح االجتماعية بينيـ، فيشعر المسمـ       
 4.بعضكيتو الكاممة في المجتمع الذم يتحكؿ إلى أسرة كاحدة

إلسالـ، كما تبكؤىا ىذه المكانة الرفيعة إال كفيو مصمحة لإلنساف كسعادتو في ا إنيا ركف أساس مف أركاف      
فالزكاة باعتبارىا مف أركاف اإلسالـ، تككف قد منحت التنمية االقتصادية المستدامة مكانة ذات . كاآلخرةالدنيا 

ففي غيابيا، يظؿ الصرح مشكبا بالنقائص كالعيكب  .أىمية بالغة في البناء االجتماعي كالسياسي كالفكرم لألمة
فالزكاة ذات حديف في التنمية االقتصادية، كذلؾ باعتبار أف الزكاة ال تشجع عمى . كمعرضا لمعطب كاالنييار

نما تدعك إلى استثمار األمكاؿ، كفي ىذه الحالة فاف الزكاة تحتؿ مكقعيا في اليجكـ عمى التخمؼ  االكتناز، كا 
يضاؼ إلى ذلؾ أف الزكاة تؤدم إلى زيادة دخؿ . كما أنيا تأتي في مكقع الدفاع عف أمكاؿ اليتيـ. االقتصادم

الفئات المحركمة، كتسيـ في القضاء عمى ظاىرة التضخـ، كذلؾ يدفع المدخرات نحك االستثمار أف الزكاة 
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تضيؽ عمى كسائؿ اإلنتاج كمنيا النقكد المعطمة بحيث تدفعيا دفعا حتى تدخؿ ميداف النشاط االقتصادم بدال 
 1.مف جمكس أصحابو عمييا معطمة

 تؤثر الزكاة في التنمية المستدامة كالمستكل المتحقؽ مف التكظيؼ في المجتمع عف طريؽ تأثيرىا في      
مستكل النشاط اإلنتاجي كالعالقات التكزيعية كتكفير الماؿ الالـز لتمكيؿ التنمية المستدامة، فيي أداة تجمع بيف 
التمكيؿ كاإلنفاؽ، لذا فيي تؤثر في اإلنفاؽ العاـ بالشكؿ الذم يجعمو يمعب دكرا ىاما في التأثير عمى األنماط 

 2.االقتصادية السائدة في المجتمع

ف  أل  بمكرد الزكاة تككف الدكلة اإلسالمية أكؿ دكلة في التاريخ تخصص مكازنة خاصة لمعالجة الفقر    
اإلسالـ يكره أف تككف فكارؽ فاحشة بيف طبقات األمة، بحيث تعيش جماعة في مستكل الترؼ، كتعيش جماعة 

ضغاف تحطـ أركاف المجتمع لذلؾ جعؿ الشرع ضماف أأخرل في مستكل الشظؼ، لما يسبب ذلؾ مف أحقاد ك
ضرابيـ في أمكاؿ األغنياء بيد الدكلة تتكلى رعايتيا، كليست خاضعة لميكل كالمزاج المتقمب  حقكؽ الفقراء كا 

 3.كالشيكات

عمى ىذا فيجب القضاء عمى الفقر بتكفير االحتياجات األساسية لمفقراء كتكفير أعماؿ لمفقراء كتحقيؽ       
. مفيـك العدالة ليس فقط عمى مستكل االقتصاد كلكف أيضا عمى المستكل البيئي
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 ثر الزكاة عم  استنزاف المواردأ :الفرع الثاني

يجابية بيف العرض الكمي كالطمب الكمي، حيث كمما إحركة تكازنية        إف زيادة كتطكر حجـ الزكاة يحدث
تطكرت العكائد كالمداخيؿ مف الزكاة، كمما تنامت القدرة الشرائية كأدت إلى زيادة الطمب الكمي الذم يساىـ في 
ميف أتنشيط العرض الكمي لمسمع كالخدمات، كالذم يتكسع بدكره بقدرة تنامي المشتراكات الزككية التي تساىـ في ت

فالدخؿ الذم يحصمو الفقير مف  احتياجات الجيات المستفيدة مف السمع كالخدمات بصكرة مباشرة كغير مباشرة،
عندىـ الميؿ الحدم لالستيالؾ يعني أف الدخؿ سيتكجو إلى  أمكاؿ الزكاة سيتكجو إلى طبقة مف المجتمع يزيد

 كالذم سينعكس ،استيالؾ السمع الضركرية كىذا يؤدم إلى تغيير نكعي في حركية الطمب الكمي كالعرض الكمي
 1.عمى تخصيص المكارد كتكجيو عكامؿ التنمية نحك اإلنتاج في دائرة األكلكيات المجتمعية

      تساىـ الزكاة في تحكيؿ الفقراء القادريف عمى العمؿ إلى منتجيف، كما أنيا تزيد مف القكة الشرائية لمنقكد 
.  ينفقيا األغنياء عمى الكماليات أفبنقميا إلى الفقراء الذيف ينفقكنيا عمى الضركريات كالحاجيات بدال مف

ف األغنياء ذككا ميؿ حدم منخفض لالستيالؾ، كعميو فاف أكالمعمـك أف الفقراء ذككا ميؿ حدم عاؿ لالستيالؾ ك
نيا تؤخذ مف الفئات ذات الميؿ الحدم المنخفض االستيالؾ ألالزكاة تعمؿ عمى زيادة الطمب االستيالكي 

عمى حجـ المكارد المتجية نحك االستيالؾ كاالتجاه  كتعطى لمفئات ذات الميؿ الحدم المرتفع، كىذه الزيادة تؤثر
 2.نحك إنتاج السمع الضركرية

   يؤدم تطبيؽ الزكاة إلى تخصيص بعض المكارد في المجتمع، مف إنتاج السمع الكمالية، إلى إنتاج السمع    
كمضمكنيا أف أمكاؿ الزكاة التي يحصؿ . برز أثار الزكاة عمى تخصيص المكاردأكيعتبر ىذا األثر مف . الكفائية

عمييا الفقراء، كينفقكنيا عمى زيادة استيالكيـ، ستصرؼ عمى السمع كالخدمات الكفائية التي يطمبيا الفقراء، مما 
كبالمقابؿ فاف الطمب عمى السمع الكمالية التي كانت ستنفؽ عمييا بعض حصيمة . يزيد الطمب عمى ىذه السمع

الزكاة لك بقيت في يد األغنياء سينخفض، كىذا يعني أف عناصر اإلنتاج في المجتمع سيعاد تخصيصيا بحيث 
 3.تنتقؿ مف إنتاج السمع الكمالية إلى إنتاج السمع الكفائية

حاجات أفراد تشبع       إف إنتاج السمع كالخدمات الضركرية كعدـ اإلفراط في إنتاج السمع كالخدمات الكمالية 
قؿ كبالتالي المحافظة عمى المكارد مف اليدر فنكعية السمع كالخدمات تساىـ في أالمجتمع كتمبي رغباتو بتكاليؼ 

كما أف . كمنيا تتحقؽ االستدامة البيئية مف خالؿ تحسيف الظركؼ المعيشية لممجتمع .تكفير المكارد أك ىدرىا
اإلفراط في استيالؾ السمع الكمالية يؤدم إلى استنزاؼ المكارد كالبعد عف الرشد الذم يعني االعتداؿ كالتكازف في 

: فيا مف خالؿاففرض الزكاة يؤدم إلى نماء المكارد ال استنز، االستيالؾ كاإلنتاج دكف اإلضرار بالمكارد الطبيعية
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إف فرض الزكاة عمى المكارد االقتصادية غير المستغمة في العممية اإلنتاجية، سكؼ يدفع بأصحاب ىذه _ 
األمكاؿ إلى بيعيا كالتخمص مف تحمؿ مبمغ الزكاة عمييا كاألرصدة النقدية كاألراضي ألف الزكاة سكؼ تعمؿ 

. عمى أكؿ كعائيا تدريجيا، فالزكاة تعمؿ عمى زيادة سرعة دكراف رأس الماؿ

إعفاء بعض المكارد مف الزكاة، حيث يعفى مف الزكاة المكاد الخاـ كالقطف كالزيتكف، كالحيكانات العاممة _ 
، يؤدم إلى المحافظة عمييا كاألبقار كالخيؿ كالسمع سريعة التمؼ كالخضركات كالفكاكو التي ال يمكف تخزينيا

. كنمائيا

 فرض الزكاة عمى المكارد بشرط حكالف الحكؿ يؤدل إلى ضماف نماء الثركة الطبيعية سكاء أكانت زراعية أك_ 
ألنو البد مف مدة يتحقؽ فييا النماء بالشكؿ الذم يضمف حؽ الجيؿ الحالي ، حيكانية أك مستخرجة مف األرض

في ىذه الثركة، كضماف استمراره حتى األجياؿ  المقبمة كبالتالي عدـ فرض الحكؿ في بعض أنكاع الزكاة ييدؼ 
. إلى حماية المكارد الطبيعية مف الزكاؿ كالحفاظ عمى دكر الحياة

فرض الزكاة عمى المكارد عند بمكغ النصاب كتحكيؿ الحاجات الضركرية مف األغنياء إلى الفقراء الذيف ىـ في  _
تحكيميا إلى  كيحافظ عمى الضركريات مما يقمؿ الضغط عمى المكارد التي يممكيا األغنياء أمس الحاجة إلييا،

.  الثركة الطبيعيةذهيخمؽ طرؼ أخر منتج لو الفقراء

عادة تكزيع المكارد مما يؤدم إلى تحقيؽ أعمى مستكل مف _  فرض الزكاة يؤدم إلى تنمية الناتج القكمي، كا 
 1.شرعية اؿ مف السكؽ كؿ المعامالت غيرانتفتالرفاىية في المجتمع، كال يمكف تحقيؽ ذلؾ إال إذا 

فاإلسالـ يعطي الفرد الحرية في االكتساب كالتمتع بالطيبات كالقياـ بجميع أكجو النشاط االقتصادم ضمف دائرة  
الحالؿ كالقيـ كاألخالؽ اإلسالمية، كيعتبر الكسب الحالؿ كطمب الرزؽ كاجبا عمى كؿ شخص قادر عميو، 

يقصد بالسمعة الطيبة السمعة التي يطمبيا المؤمف الصالح  ك2.كينظر إلى العمؿ كنكع مف العبادة كسنف األنبياء
حرصا منو عمى الطمب الحالؿ كتجنب الحراـ، بحيث، يترتب عمى استيالكيا صيانة لجسـ اإلنساف كحفظ 

ستيالكيا تدمير لجسـ اإلنساف أك تدمير الألخالؽ كالبيئة أما السمعة الخبيثة فيقصد بيا السمعة التي يترتب عمى 
فيذه كميا مف الخبائث التي يحرميا اإلسالـ فالعقيدة ، لألخالؽ كالبيئة كالخمر كالميتة كالدـ كلحـ الخنزير

العقؿ أك تؤدم إلى تبديد  ر بالمجتمع مف سمع كخدمات ضارة بالجسـ أكضاإلسالمية تحـر كتمنع كؿ ما م
 3.المكارد في غير فائدة

إف الشريعة اإلسالمية خففت في المقدار الكاجب في زكاة الغنـ إذا كثرت ما لـ تخفؼ في غيرىا، كسبب ذلؾ _ 
كتمد في . ألنيا تمد في العاـ أكثر مف مرة أف الغنـ إذا كثرت سكاء كانت ضانا أك ماعزا كجد فييا الصغار بكثرة،
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ليذا  .المرة أكثر مف كاحد كبخاصة الماعز منيا، كىذه الصغار تحسب عمى أرباب الماؿ، كال تقبؿ منيـ
ال فمك ا ستحقت الغنـ بصفة خاصة ىذا التخفيؼ كالتيسير تحقيقا لمبدأ العدؿ الذم حرصت عميو الشريعة، كا 

كجب في كؿ أربعيف كاحدة كما في اإلبؿ كالبقر مع كثرة عدد الصغار فييا كعدـ صحة أخذىا لكاف ذلؾ 
 1.إجحاؼ عمى مالؾ الغنـ بالنسبة ألصحاب البقر كاإلبؿ

 طبيعة اإلسالـ أف يشرع تشريعا إال كيقصد بو أمرا معينا، كليس الغرض تخفيض العبء عمى مفليس        ؼ
ذا كاف ىذا اإلعفاء صحيحا فمـ . األغنياء كزيادتو عمى الفقراء قتصر عمى الغنـ كلـ يمتد إلى غيرىا مف بقية اكا 

فقد يككف ذلؾ تشجيع ليذا النكع مف الثركة . النعـ ؟ البد أف ىناؾ أسبابا أساسية أدت إلى ىذا النكع مف اإلعفاء
أصحابو، كقد يككف سببو ىك كثرة عدد الناتج في الغنـ لقصر مدة الحمؿ كزيادة  العبء عفكتخفيؼ الحيكانية 

األفراد فييا كالغنـ عامة تكثر . عدده مما يؤدم إلى زيادة عدد الصغير الذم تحسب عميو الزكاة في نياية الحكؿ
فكثرة عدد الصغار كاألفراد المعيبة تزداد كمما . المعيبة عنو في أنكاع النعـ األخرل كيكثر تعرضيا إلى األمراض

 2. العددازداد

 عميو في تمكيؿ المؤسسات االعتماديمكف لمزكاة أف تحؿ محؿ اإلعانات الخضراء فيي مكرد تمكيمي يمكف _ 
يع المشركعات عمى التخفيض مف التمكث كمساعدة جكذلؾ عف طريؽ تش، لشراء كسائؿ إنتاجية تراعي البيئة

. المشاريع الناشئة كدعـ االبتكار كاستخداـ التقنيات الحديثة النظيفة
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 تمويل الزكاة لحماية البيئة: الفرع الثالث

 لذا أصبح مف الضركرم ،تشكؿ المشاريع البيئية مدخال ىاما مف مداخؿ النمك الذم يضمف االستدامة      
رم مستداـ يعمؿ عمى دفع النشاط االقتصادم نحك االستثمارات الخضراء كالعمؿ عمى إيجاد اتكفير مناخ استثـ

نكعيف مف األنشطة البيئية ىا ؿؿمتمك تساىـ في ىذا المجاؿ مف خالؿ يمكف لمزكاة أف، األطر التمكيمية إلنجاحيا
: ىما

 :الطاب  البيئي ربحية  ات الألنشطة غيرلتمويل الزكاة . أوال

ىي المشاريع التي تيدؼ إلي حماية البيئة بالتركيز عمى       األنشطة غير الربحية ذات الطابع البيئي 
: المحافظة عمى النظـ البيئية كتحقيؽ الرفاه االجتماعي كمنيا ما يمي

. جمع كنقؿ النفايات_ 

. إنشاء المساحات الخضراء_ 

 الخ.... تسريح القنكات كتطييرىا كمعالجة مياه الصرؼ_ 

 :تمويل المشاري  المدرة لألرباح  ات الطاب  البيئي. ثانيا

الخدمية المرتبطة بالبيئة كالتي  االستثمارات اإلنتاجية أك ىي      المشاريع المدرة لألرباح ذات الطابع البيئي 
التي ال تضر بيا، كما تشمؿ المشاريع الكقائية لتجنب  (المنتجات الخضراء)تيدؼ إلى تكفير منتجات نظيفة 

تخمص مف ممكثاتيا اؿحدكث تمكث البيئة أك تدىكر أك نضكب في مكاردىا أك تمؾ االستثمارات التي تيدؼ إلى 
، سكاء كاف ذلؾ يتعمؽ بالبيئة داخؿ المنزؿ أك بالبيئة المينية أك البيئة ب المكاردأك في معالجة مشاكؿ نضك

كيمكف تميز ىذه المشاريع عف المشاريع األخرل بأنيا تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية ، الخارجية إجماال
 : كمنيا1.لقياميا

. تمكيؿ مشركعات المياه عف طريؽ حفر اآلبار كبناء السدكد كصياريج المياه_  

. إنشاء مؤسسات لمعالجة النفايات كتدكيرىا_ 

. النباتات كالكركدبالكحدات التجارية الخاصة _ 

. مؤسسات تسيير نفايات المستشفيات كالنفايات السامة_ 

                                                           
جامعة . 7 العدد. جملة الباحث. استراتيجيات المؤسسات المالية في تمويل المشاريع البيئية من اجل تحقيق التنمية المستدامة دراسة حالة الجزائر. فروحات حدة. 1

 .124: ص. 2010. اجلزائر. ورقلة
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ا  كتشجيع إخراجيا عيف،تمميؾ األنعاـ مثؿ الضأف كالماعز لألسر الفقيرة لتكفير قكتيا كتنمية الثركة الحيكانية_ 
 .كليس نقدا

 .تمميؾ كسائؿ اإلنتاج مثؿ آالت الحصاد تكفير البذكر المحسنة لمفقراء _

 1:مشاريع تنمية البيئة لو شركط نذكر منيا كما أف استثمار أمكاؿ الزكاة في      

استثمار أمكاؿ الزكاة في إنتاج الطيبات كعدـ إنتاج السمع كالخدمات الضارة المحرمة، كالبدء بإنتاج السمع _ 
مف الحاجات اإلنسانية، ال يمكف لمؤسسة الزكاة القياـ بمشاريع مضرة بالبيئة،  قدر كبرأالضركرية إلشباع 

كبالتالي يجب أف يككف المشركع في دائرة الحالؿ، كما يمكف لصناديؽ الزكاة أف تحد مف التمكث في إطار دعـ 
. المشركعات البيئية الصغيرة

استثمار أمكاؿ الزكاة في مشاريع تقـك بإبعاد المكارد االقتصادية عف إنتاج السمع كالخدمات التي تتطمب إنفاقا _ 
.  لممكارد الطبيعية ككذا رفع درجة التمكثةذا طبيعة إسرافي

جعؿ الزكاة مصدرا لزيادة المكارد الطبيعية كذلؾ مف خالؿ المشاريع اإلنتاجية التي تأخذ األبعاد البيئية بعيف _ 
منح الفقراء مثال عدد مف األنعاـ ليس بغرض االستيالؾ  لكف بيدؼ اإلنتاج كىي مف المشاريع إف  ،االعتبار

. الناجحة في القرل أم تحكيؿ متمقي الزكاة مف مستيمؾ إلى منتج لنفسو كغيره

تكجيو المكارد االقتصادية بصكرة متكازنة، تتناسب كأىداؼ الدكلة اإلسالمية، كتجعؿ القطاعات االقتصادية _ 
. تنمك بدرجة متناسبة، تؤدم إلى تكفير السمع كالخدمات الالزمة

 المشاريع اختيار لو صندكؽ خاص كيتـ أعمى أف ينظـ ذلؾ كينش يجكز إقراض المحتاجيف مف سيـ الغارميف،_ 
 كبالتالي المحافظة عمى البيئة كاستقرار مككنتيا ،دكلةؿالتي يمكف تمكيميا حسب األكلكيات البيئية كاالقتصادية ؿ

ذا كاف المديف ضحية ارتفاع التكاليؼ البيئية، فعندما تدفع لو الزكاة . كالمساىمة في الحد مف ظاىرة التمكث كا 
ىذا السيـ أف يمكؿ المصانع القائمة باتخاذ ؿيستطيع استيعاب ىذه التكاليؼ كالحفاظ عمى مصدر رزقو، كيمكف 

.  التجييزات تحتاج إلى تمكيؿ كبيرذهتدابير مناسبة لحماية البيئة كخاصة أف ق

صحاب المشركعات التي تكشؾ عمى ألالزكاة مف خالؿ سيـ الغارميف أداة لمسح الديكف فيي تقدـ العكف ؼ
 فييا، فضال عمى أف الزكاة ستدفع بكافة ةحافظ عمى استمرارية تكظيؼ المكارد المتكاجدتاإلفالس كاالنييار ؼ

 استثمارف بقاء األمكاؿ دكف أالمدخرات إلى االستثمار ميما كانت العكائد حتى مع عدـ تحقيؽ أرباح، حيث 
 . الزمف مركرسيعرضيا لمتناقص المستمر كالفناء مع

 

                                                           
 .150: ص. الطبعة األوىل.  مدار القلم.االقتصاد اإلسالمي. حممد منذر قحف .1
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 ة ي البيئاالستدامة تمويلالبدائل التمويمية في االقتصاد اإلسالمي ودورىا في :  المبحث الثالث

فقا مع متطمبات التنمية المستدامة نظرا لتكفره عمى خصائص تجعمو ا   إف التمكيؿ اإلسالمي ىك األكثر تك   
فيك تمكيؿ قائـ عمى المشاركة كالمضاربة ، االستثمارات نحك تحقيؽ التنمية المستدامة عمى تكجيو األقدر

. كالمرابحة، فصيغ التمكيؿ اإلسالمي في مجمميا تدعك إلى عمارة األرض كفؽ المبادئ الدينية كاألخالقية

 صيغ التمويل في اإلسالم :المطمب األول

      إف عيب النظاـ المالي التقميدم ىك إىمالو لحقكؽ األجياؿ القادمة، فيك يقكـ عمى الربا كيشجع القركض 
نو يحـر التعامؿ بالفائدة، بحيث يكفر إطار لتمكيؿ إكاإلفراط في االستيالؾ، أما في االقتصاد اإلسالمي ؼ

فعدـ كجكد الربا يمنع المقترضيف مف  مستقبؿ،اؿمشاريع تنمكية تعمؿ عمى حماية البيئة كالحفاظ عمى أجياؿ 
تكجو نحك اؿالكقكع في ديكف غير قابمة لمسداد، مع تشجيع تكزيع الثركة بعدالة كىذا بدكره سكؼ يساعد في 

. الخ....كدعـ التكنكلكجيا النظيفة بيئيا، عدـ تبذير األكراؽ، منع التدخيف  خضر، األاالقتصاد

 لمشاركة ا:الفرع األول

أسمكب التمكيؿ بالمشاركة بأنو أسمكب تمكيمي يقـك عمى ،  يعرؼ الباحثكف في الفقو المصرفي المعاصر     
كما  أساس تقديـ المصرؼ اإلسالمي لمتمكيؿ الذم يطمبو المتعامؿ معو، كذلؾ دكف قصد تقاضي فائدة ثابتة،

نما يشارؾ المصرؼ في الناتج المحتمؿ إف  ربحا أك خسارة  كافىك الحاؿ في التمكيؿ المصرفي الربكم، كا 
 1.كحسبما يرزؽ اهلل بو فعال، كىذه األسس مستمدة مف ضكابط بعض العقكد الشرعية

 اتفاؽ اثنيف أك أكثر عمى أف يدفع كؿ كاحد منيـ مبمغا مف الماؿ  يقصد بالتمكيؿ عف طريؽ المشاركة     
 2.الستثماره بالعمؿ فيو عمى أف يككف لكؿ مف الشركاء نصيب معيف مف الربح

كمتميزا عما تقـك بو   تستخدـ المصارؼ اإلسالمية أسمكب التمكيؿ بالمشاركة باعتباره أسمكبا فعاال      
المصارؼ التقميدية، كيضـ عقد المشاركة طرفيف أك شريكيف، الشريؾ األكؿ، ىك المصرؼ الذم يشارؾ العميؿ 

في نشاطو االقتصادم أك مشركعو بتقديـ التمكيؿ الذم يطمبو العميؿ بدكف أف يتقاضى فائدة ثابتة أك عائدا 
أما الشريؾ الثاني ىك العميؿ الذم يشارؾ بحصة معينة مف التمكيؿ الكمي لممشركع، كما انو قد يتكلى . ثابتا

مسؤكلية إدارة المشركع كاإلشراؼ عمى تنفيذه إذا ما تكافرت لديو الميارات كالخبرة العممية الكافية لتحقيؽ 
 3.النجاح

 

                                                           
 .37- 36 :صص . 2008. الطبعة األوىل.  دار النفائس: األردن.المشاركة المتناقصة وتطبيقاتها المعاصرة في الفقو اإلسالمي. نور الدين عبد الكرمي الكوامة. 1
 .321-320: ص ص. 2009ادلكتبة العصرية :  مصر.البنوك اإلسالمية النشأة التمويل التطوير. حممد حممود ادلكاوي. 2
 .154 : ص.2014.  األوىلالطبعة. دار ادلناىج للنشر والتوزيع:  عمان.أساسيات االقتصاد اإلسالمي. حممود حسن صوان. 3
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 :القواعد األساسية لممشاركة. أوال 

 1:ىناؾ شركط ضركرية يجب أف تتكفر في المشاركة نجمميا فيما يمي      

 يشترط في رأس ماؿ الشركة أف يككف معمكما كمكجكدا يمكف التصرؼ فيو، فال تصح الشركة بماؿ غائب أك _1
 .ديف ألف المقصكد مف الشركة الربح كذلؾ بكاسطة التصرؼ، كالتصرؼ ال يككف في الديف أك في الماؿ الغائب

.  ال يشترط تساكم الشركاء في حصة رأس الماؿ بؿ يجكز التفاضؿ فيو بحسب االتفاؽ_2

 يشترط أف يككف رأس الماؿ مف النقكد كاألثماف، كأجاز بعض الفقياء المشاركة بالعركض عمى أف تقكـ ىذه _3
. العركض عند العقد كتجعؿ قيمتيا المتفؽ عمييا رأس ماؿ لمشركة

- ضمنيا- ال يجكز اشتراط منع أم مف الشركاء عف العمؿ، ألف الشركة مبنية عمى الككالة، فكؿ شريؾ يأذف_4
لصاحبو كيككمو في التصرؼ في الماؿ كالعمؿ فيو، كلكف يجكز أف ينفرد أحد الشركاء بالعمؿ بتفكيض مف بقية 

. الشركاء

 يككف الشريؾ أمينا عمى ماؿ الشركة الذم في يده، كىك ال يضمف إال إذا تعدل أك قصر في حفظو، كيجكز _5
أخذه باألجؿ أم بالديف عمى أف يقسـ بينيـ ما يحصؿ مف ربح أك خسارة نتيجة االتجار بتمؾ السمع بنسبة ما 

. يتحمؿ كؿ منيـ مف ضماف الديف، كيمكف االختالؼ عف نسبة الضماف في تكزيع الربح خالفا لمخسارة

 يشترط أف يككف الربح معمـك القدر منعا لمجيالة كاف يككف بنسبة شائعة بيف الشركاء كليس مبمغا معينا _6
. مقطكعا مف الماؿ ألف ذلؾ يخالؼ مقتضى الشركة

األصؿ أف يقسـ الربح بيف الشركاء بنسبة حصتيـ في رأس الماؿ، كأجاز بعض الفقياء التفاكت كالتفاضؿ _ 7
في حصة الربح بحيث يتحدد باالتفاؽ كليس بنسبة مساىمتيـ في رأس الماؿ، ألنو قد يككف احد الشركاء احذؽ 

 .كأىدل فال يرضى بالمساكاة فمست الحاجة إلى التفاضؿ

 تقسيـ الخسارة عمى قدر حصة كؿ شريؾ في رأس الماؿ كال يصح اشتراط خالؼ ذلؾ_ 8

، فيجكز لكؿ شريؾ أف يفسخ العقد متى شاء إال انو يشترط أف _ 9 األصؿ في الشركة أنيا عقد جائز غير ممـز
كذىب بعض الفقياء لزـك الشركة . يككف ذلؾ بعمـ الشريؾ األخر ألف الفسخ مف غير عمـ الشريؾ إضرار بو

 .بالعقد إلى أف ينضب الماؿ أك يتـ العمؿ الذم يقبؿ

 

 
                                                           

-175: ص ص. 2008 .الطبعة األوىل. وائل دار:  األردن.العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثة. حسٌن سعيد سعيفان. خالد أمٌن عبد اهلل. 1
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 :أنواع المشاركة. ثانيا

 1:تتمثؿ طرؽ المشاركة في ما يمي       

: المشاركة المباشرة تميل صفقة م ينة_ 1

في ىذا النكع يدخؿ المصرؼ اإلسالمي شريكا في عمميات تجارية أك استثمارية مستقمة عف بعضيا       
. عدد محدد مف السمع البعض، كحتى بالنسبة لممشركع الكاحد، كتختص بنكع معيف أك

:  المشاركة الدائمة_ 2

تعني المشاركة الدائمة قياـ المصرؼ اإلسالمي باالشتراؾ مع شخص أك أكثر في مشركع تجارم أك       
صناعي أك زراعي، عف طريؽ التمكيؿ المشترؾ فيستحؽ كؿ مف الشركاء نصيبو مف األرباح حسب االتفاؽ 

. كتتككف المحاسبة بعد نياية كؿ سنة مالية

:  المشاركة في رأس مال المشروع_ 3

حيث يقـك المصرؼ بتقييـ أصكؿ الشركة، ليحدد حجـ التمكيؿ الذم سيقدمو، كيشترط أف ال تقؿ مساىمة       
.  تمكيميارادالـ (المشركع) ماؿ الشركة رأس مف %15 الشريؾ عف

: (المتناقصة)المشاركة المنتيية بالتمميك_ 4

 تعرؼ المشاركة المنتيية بالتمميؾ بأنيا نكع مف أنكاع الشراكة، يعطي المصرؼ فييا الحؽ لمشريؾ في       
عمى دفعات، كفؽ ما تقتضيو الشركط المتفؽ عمييا، كطبيعة العممية  أك الحمكؿ محمو في الممكية، دفعة كاحدة،

 2.قسطا لسداد قيمة حصة المصرؼ لتجنيب جزء مف الدخؿ، عمى أساس إجراء ترتيب منظـ،
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 المرابحة :الفرع الثاني

ىي أف يطمب العميؿ مف البنؾ اإلسالمي شراء سمعة تحدد جميع أكصافيا، كبعد ذلؾ يقـك البنؾ بشراء       
ىذه السمعة كيمتمكيا ثـ يقـك ببيعيا مرابحة لطالب الشراء باألمر بالنسبة التي يتفؽ معو عمييا كالتي تسفر الزيادة 

 1.في رأسماؿ، كيككف تسديد المبمغ فكريا أك عمى أقساط حسب ما اتفقا عميو

 :أساليب المرابحة. أوال

 2:يشير بيع المرابحة إلى كاحد مف ثالثة أساليب مختمفة ىي      

. البيع بسعر التكمفة بدكف حصكؿ البائع عمى ربح، كيسمى ذلؾ بيع التكلية _

. البيع بخسارة معمكمة، كيسمى بيع الكضيعة _

. بيع السمعة لممشترم بيامش ربح متفؽ عميو يضاؼ إلى سعر تكمفتيا، كىذا ما يطمؽ عميو بيع المرابحة _
كتستخدـ المصارؼ اإلسالمية بيع المرابحة لألمر بالشراء كأسمكب شرعي مف أساليب التمكيؿ لعمميات االستيراد 

. كالتصدير

منتج كمنتج  ط بيف منتج كمستيمؾ أكمىذه العممية معركفة بيف الناس كمختصرة بتعبير التجارة كىي الكس      
أك مف يممؾ فائضا كمف يحتاجو كىذا مف حكمة اهلل في أف جعؿ الناس يكمؿ بعضيـ بعضا فيذا ينتج  أخر

الطعاـ كأخر ينتج المباس كثالث ينتج األثاث فيتبادؿ الناس المنافع، كؿ ذلؾ في تقسيـ العمؿ بيف الفعاليات 
 3.االقتصادية، كالتجارة تيدؼ لتنمية الماؿ عف طريؽ الربح

 :شروط المرابحة. ثانيا

 4: تتمثؿ شركط المرابحة فيما يمي      

العمـ بالثمف األكؿ لممشترم كالبائع سكاء، ككنو بيع يمثؿ الثمف األكؿ، مضافا إليو الربح، باعتبار أف الربح _ 
المطمكب تحقيقو إنما يعتمد عمى ىذا الثمف األكؿ كيجب أف يشتمؿ الثمف األكؿ عمى سعر السمعة مضافا إلييا 

. التكاليؼ المفركضة عمى تمؾ السمعة حتى يمكف معرفة الربح المستحؽ

أف يككف الربح معمكما ليما الف الربح بعض الثمف فبيانو ضركرم لمعرفة المقدار، سكاء كاف قدرا محدكدا _ 
. عمى الثمف أك يذكر عمى الربح كنسبة مف جممة الثمف
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يجب أف تككف البضائع المتجر بيا حقيقية، كعمى البائع في المرابحة أف يكشؼ عف كؿ النكاحي المتعمقة _ 
 1.بالسمعة، أم عيكب أك مزايا إضافية كطريقة الدفع إلى البائع

 المضاربة :الفرع الثالث

نما سمي        بو، ألف المضارب يستحؽ الربح بسعيو كعممو فيك تالمضاربة مشتقة مف الضرب في األرض، كا 
كالفقياء المسممكف يجمعكف عمى مشركعية المضاربة  .الربح، كرأسماؿ الضرب في األرض كالتصرؼ في شريؾ

كقد أجاز الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ شركط المضاربة التي عرضيا العباس عـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
لك : كركم أف عبد اهلل كعبيد اهلل ابنا عمر رضي اهلل عنيـ قدما لمعراؽ كنزال عمى أبي مكسى رضي اهلل عنو فقاؿ
عندم فضؿ ماؿ ألكرمتكما كلكف عندم ماؿ مف ماؿ بيت الماؿ فابتاعا بو، فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى 

: ففعال ذلؾ، فمما قدما عمى عمر رضي اهلل عنو اخبراه بذلؾ، فقاؿ .أمير المؤمنيف رضي اهلل عنو كلكف ربحو
فسكت عبد اهلل، كقاؿ عبيد اهلل ال سبيؿ لؾ إلى ذلؾ فاف الماؿ لك ىمؾ ، ىذا ماؿ المسمميف فربحو لممسمميف

فاستصكبو  .زلة المضاربيف ليما نصؼ الربح كلممسمميف نصفوفاجعميما بـ: قاؿ بعض الصحابة .كنت تضمننا
 2.ككاف الخميفة عمر يستثمر ماؿ اليتامى عمى أساس المضاربة. عمر رضي اهلل عنو

حد العقكد الشرعية أك إحدل الصيغ اإلسالمية التي يتـ مف خالليا تسميـ المالؾ جزاء أ  تعتبر المضاربة     
مف رأس مالو إلى شخص أخر بحيث يقكـ ىذا الشخص بإدارة ىذه الثركة كاقتساـ األرباح، كما تعتبر المضاربة 

 3.أرضية خصبة لالستثمار اإلسالمي لككنيا إحدل األدكات المتفؽ عمييا عند كافة الفقياء في جممتيا

شريؾ ككالمضارب أميف كأجير كككيؿ . ىي دفع ماؿ معيف معمـك قدره إلى مف يتجر فيو بجزء معمكـؼ      
. فأميف إذا قبض الماؿ، كككيؿ إذا تصرؼ فيو، كأجير فيما يباشر مف العمؿ بنفسو، كشريؾ إذا ظير فيو الربح

أف يقكؿ رب الماؿ بيننا فيككف عمى  كمف شركط صحتيا تقدير نصيب العامؿ بجزء شائع كالربع كالثمث أك
 4.الخ...النصؼ

 : صائص المضاربة. أوال

المضاربة اإلسالمية ىي إحدل البدائؿ الشرعية لنظاـ التمكيؿ عف طريؽ القرض بفائدة كصكرتيا أف يقدـ       
صاحب الماؿ رأس الماؿ كيقدـ شخص أخر العمؿ كيسمى المضارب، كقد يتعدد صاحب رأس الماؿ كما قد 

 5.يتعدد العامؿ كالمضاربة أك اإلقراض جائزة باإلجماع، كىي مف العقكد الدائرة بيف النفع كالضرر
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 1:فيي مف أىـ الكسائؿ لتنمية الماؿ كاستثماره كلممضاربة خصائص نذكر أىميا

إنيا نكع مف التعاكف عمى البر كالتقكل، كليس فييا تعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف، فذك الخبرة يعمؿ بخبرتو كذك _ 1
. الماؿ يقدـ مالو لمعمؿ

إف كؿ األمكاؿ تستغؿ إذا شاعت ككثرت فيي طريؽ شرعي مف طرؽ االستغالؿ السميـ، الذم ليس فيو أم _ 2
فيي كسب طيب، ككؿ كسب طيب فيو تنمية لثركات األمة، مف غير اعتداء كال أكؿ لماؿ الناس  كسب خبيث،

. بالباطؿ

ليس في المضاربة أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، إذ أف الخسارة ستككف عمى رب الماؿ، فالغـر فييا بالغنـ، _ 3
. كليس لكاحد مف الطرفيف كسب مكفكر مف غير عمؿ، كال تحمؿ لمخسارة كبذلؾ تفترؽ المضاربة عف الربا

 2:أشكال المضاربة. ثانيا

  :مقيدةال  ال اصة أومضاربة_ 1

      ىي مضاربة مغمقة تتضمف شركطا كقيكدا تحد مف حرية المضارب في التصرؼ في نكع النشاط أك 
 .السمعة أك المكاف أك الزماف أك مع مف يتعامؿ

  : مطمقة ال امة أومضاربة_ 2

      ىي مضاربة مفتكحة ال يرد في عقدىا أم شرط يحد مف سمطة المضارب في العمؿ سكاء مف حيث 
. نكعيتو أك مكانو أك مع مف يتعامؿ

 :شروط المضاربة. ثانيا

 3:  تتمثؿ شركط المضاربة فيما يمي

. أىمية المتعاقديف_ 

أف يككف رأس الماؿ نقكدا معمكمة، كال يجكز أف يككف رأس الماؿ دينا، كأجاز بعض الفقياء أف يككف رأس _ 
. ، بحيث تككف قيمتيا عند التعاقد أك التكمفة التاريخية ليا رأس ماؿ المضاربة(مكجكدات)الماؿ عركضا 

ذا سممو الماؿ عمى دفعات يجكز أف يسمـ صاحب الماؿ_  . إلى المضارب، كا 

. أف تككف حصة كؿ مف المتعاقديف قدرا شائعا مف الربح، كال يجكز اشتراط مبمغ معيف ألحدىما_ 
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 المزارعة :الفرع الراب 

حتى يحقؽ الخير  حث اإلسالـ عمى الزراعة، حيث جعؿ اهلل تعالى الزراعة مف ميمات اإلنساف الرئيسة،       
لممخمكقات كافة، كما حث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ عمى الزراعة، كبيف ثكابيا عند اهلل تعالى باإلضافة إلى 

 نيى اإلسالـ عف قطع األشجار مف باب اىتماـ مف جية أخرلالمكاسب التي تعكد عمى صاحبيا في الدنيا، 
اإلسالـ باألشجار مف حيث الزراعة كالصناعة يقابؿ ذلؾ تحذير قطعيا مف غير حاجة، ألف ذلؾ يعد مف باب 
اإلفساد في األرض كمف األمثمة عمى ذلؾ أف أبك بكر رضي اهلل عنو يكصي يزيد بف أبي سفياف كىك متجو 

 1.ال يقطعكا شجرة أك يحرقكا نخالأعمى رأس جيش 

رض كحب لمف يزرعو كيقـك عميو أك مزركع لمف يعمؿ عميو بجزء مشاع مف أىي دفع  لمزارعة      فا
. الخ....المتحصؿ كيمـز العامؿ ما فيو صالح الثمرة كالزرع كزيادتيما مف السقي كاالستسقاء كالحرث كاآللة 

 : شروط المزارعة. أوال

 2:الشركط التي يجب تكافرىا في المزارعة ىي      

. مف النكاحي القانكنية كالفنية كالسمككية (صاحب األرض كالعامؿ عمييا )أىمية المتعاقديف _ 

. أف تككف األرض صالحة لمزراعة مع تحديدىا، كبياف ما يزرع فييا_ 

.  كانت مثال لسنة أك سنتيف أك لمدة معمكمةإفبياف مدة المزارعة _ 

أف يككف الناتج بيف الشريكيف مشاعا بيف أطراؼ العقد، كبالنسبة المتفؽ عمييا، أم يجب تحديد نصيب كؿ _ 
. مف الطرفيف
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 المغارسة :الفرع ال امس 

      المغارسة عقد يسمـ بمقتضاه صاحب األرض، أرضو لمف يغرسيا بأشجار معمكمة ثابتة األصؿ مثمرة 
كالعناية بالغراس لمدة معينة عمى أف تككف األرض كاألشجار، أك األشجار كحدىا بينيما بنسبة معينة بعد انتياء 

العقد، كيتضح مف التعريؼ أف التعاقد يككف بيف المغارس كصاحب األرض، كاألخير إما يككف المالؾ في 
األرض المممككة ممكا صرفا، أم يممكيا األفراد ممكا تاما رقبة أك منفعة كحقكؽ كافة، أك صاحب حؽ التصرؼ 

 في األرض المممككة لمدكلة، كأشار التعريؼ إلى أف يككف الغرس بأشجار معمكمة النكع ثابتة األصؿ مثمرة
 2: كىي أنكاع1.كاستبعد غير ذلؾ، كضركرة العناية باألشجار كتربيتيا لمدة معينة

:    ل_ 1

 أم جعؿ ، عمى أف يدفع لو أجرا معينا عف كؿ شجرة،فيي جعؿ إف أعطاه أرضو ليغرس فييا لو شجرة       
. لو أجرا عف كؿ غرس يغرسيا

:  إ ارة_ 2

.  أم أجرة أرضو لمدة معمكمة باجرة معمكمة سمفا،جر معمكـأإف أعطاه أرضو ليغرس فييا شجرا ب      

  :مشاركة_ 3

. إف أعطاه أرضو ليغرس فييا شجرا مقابؿ الشركة في األرض كالثمر      

 المساقاة: الفرع السادس

تعتبر المساقاة مف صيغ تكظيؼ أمكاؿ البنؾ اإلسالمي في القطاع الزراعي المكممة لصيغ المزارعة كبيع        
 كيمكف لمبنكؾ اإلسالمية أف تستخدـ ىذه العقكد في تمكيؿ متطمبات المساقاة مف عمالة كمياه كمبيدات ،السمـ

كيماكية، كخاصة عندما يتعمؽ األمر بالمزارع الكبيرة التي ال يستطيع فرد كاحد أف يقكـ بالعمؿ فييا فتتكالىا 
شركات خدمات زراعية تأخذ تمكيال مف البنؾ اإلسالمي الستئجار العمالة كشراء المياه كالمبيدات الحشرية 
كالكيماكية الالزمة لصيانة كرعاية ىذه المزارع، عمى أف يككف العقد بيف الشركة كالخدمات الزراعية كالبنؾ 

اإلسالمي عقد مشاركة في المساقاة عمى أف يقتسما بينيما حصة العامؿ مف الخارج مف الزرع، كيمكف أف يقـك 
البنؾ اإلسالمي بتأسيس شركات لمخدمات الزراعية بيدؼ الحصكؿ عمى عقكد المساقاة مع أصحاب المزارع 

 3.كالكركـ
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     يمكف أف يعتبر ىذا العقد حاليا عقدا ايككلكجيا تعاكنيا بامتياز، ألنو قد كاف لو أثره الكبير عمى نشر 
 1.االخضرار كالظالؿ كعمى الحفاظ عمى النبات، كعمى الطيكر كالحشرات كالحيكانات التي تعيش عمى النبات

 :شروط المساقاة. أوال

 2:      تتمثؿ شركط المساقاة فيما يمي

. األىمية لممتعاقديف لمقياـ بعمؿ المساقاة تكافر_ 

. أف يككف الناتج مشاعا، كالعائد محددا بنسبة معمكمة مف الثمر المشاع كالنصؼ أك الثمث_ 

. أف تككف المساقاة عمى شجر معمـك بالرؤية أك بالصفة التي ال خالؼ عمييا_ 

 3: األىمية االقتصادية والبيئية لممزارعة والمساقاة. ثانيا

خدمة المجتمع كخدمة المتعامميف، كاإلسياـ في تطكير االقتصاد الذم تعمؿ في إطاره كتمبية احتياجات _ 
. كمصمحة كافة الجيات ذات العالقة بما يتفؽ مع مقاصد الشريعة

 الدكؿ اإلسالمية حيث تككف الجزء الميـ مف الناتج كتتكلد عنيا اقتصادياتتشكؿ الزراعة أىمية بالغة في _ 
معظـ فرص العمؿ كمف ثـ الدخكؿ لمجزء الميـ مف سكاف ىذه الدكؿ إضافة إلى مساىمتيا الرئيسة في 

. الصادرات كما تسيـ في تطكير الصناعة التي تعتمد في إنتاجيا عمى إنتاج نباتي أك حيكاني

. تكفر الغذاء حيث ترتبط الزراعة بتكفير الحاجات الضركرية ألفراد المجتمع كبالتالي عيش السكاف كاستمرارىـ_ 

ف الصيغتيف استخدـ التطكرات التكنكلكجية كاآلالت اذمتعاني الزراعة مف البدائية حيث يمكف مف خالؿ ق_ 
. كالمكائف لمحراثة كالسقي كالحصاد كاألسمدة كالبذكر المناسبة المحسنة كالمناسبة لمبيئة

 كسد النقص في التمكيؿ المتصؿ ،تكفر صيغتي المساقاة كالمزارعة التمكيؿ الالـز لسد حاجة المزارعيف_ 
. بضعؼ اإلنتاجية كمف ثـ انخفاض ادخار المزارعيف كارتباط الزراعة بالظركؼ الطبيعية كالفترة الزمنية

تكاليؼ المرتفعة التي تعجز إمكانيات المزارعيف المحدكدة عمى تكفيرىا اؿتعمؿ صيغة المساقاة بالتقميؿ مف _ 
إقامة السدكد كالخزانات كنصب المكائف كالقنكات كاآلبار كمحطات تحمية المياه حتى في كىذه المستمزمات تتمثؿ 

. تككف صالحة لسقي المزركعات

 تربية الحيكانات األليفة كالداجنة كالزراعةفي  الصيغ تستثمر الماؿ كتنميو كمف أبكاب استثمار الماؿ ذهإف ق_ 
فالحيكانات الداجنة كبيضيا تستعمؿ في غذاء اإلنساف أما الحيكانات األليفة فتستخدـ لمرككب كالحراسة، كذلؾ 
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فمف   كأقكاتيـ، الناس مف خالليا عمى غذائيـؿالمشاريع الزراعية ضركرية لحياة األمـ كالشعكب حيث يحص
ِل ِمنْن َطمْنِ َيا :  كيقكؿ الحؽ  تبارؾ كتعالى،خير ماؿ المسمـ أف يمتمؾ صفا مف أشجار النخيؿ المثمر َوِمَن النَّد ْن

  1.ِقنْنَواٌن َداِنَيةٌ 

الدكلة اإلسالمية قد قامت قبؿ قركف عمى أسس اإلنتاج كالمعامالت المالية التي تناصر الفقراء بشكؿ ال       ؼ
 لطمب الصدقة، بؿ يحثيـ عمى اإلنتاج بطريقة يمكف أف يسمح فييا بتقديـ مضطريفجعؿ ىؤالء الفقراء غير م

الخدمات المالية المتمثمة في إجراء البيع التكافمي لتمميؾ كسائؿ اإلنتاج كخدمات مالية، كما يتـ تقديـ الخدمات 
    2.غير المالية بتقديـ العكف الفني كاالستشارم

 الم ايير البيئية لمصيغ اإلسالمية في إطار التنمية المستدامة: لمطمب الثانيا

تكجيو التمكيؿ إلى االستثمار في  تتمثؿ في إف أىـ ميزة لمتمكيؿ اإلسالمي في مجاؿ التنمية المستدامة،      
حمؿ تنو مأالمجاالت التي تفيد المجتمع فالماؿ ماؿ المجتمع، الحاضر أك المقبؿ، كال يمكف ألم طرؼ أف يدعي 

الممكلكف ال يخسركف أكثر مف الماؿ الذم ساىمكا بو في االستثمار مكضكع الخسارة، كما داـ ؼالخسارة لكحده، 
األنشطة التي ال تمحؽ ضررا بالمجتمع، كال يكجد مف   فيمكف القكؿ إف التمكيؿ اإلسالمي يكجو إلىكذلؾاألمر 

 3.يضار إذا كجو التمكيؿ إلى تمؾ األنشطة

 ىذه االخيرةكالفرص البيئية ؿ جؿ تحديد المخاطرأتقـك البنكؾ اإلسالمية بالتقييـ البيئي لممشاريع مف        
فقط، أما إذا  الكمية التكاليؼ البيئية يتـ تمكيؿ المشاريع التي تتجاكز منافعياحيث  ، الصيغذهالممكلة بإحدل ق
ف البنكؾ اإلسالمية سكؼ تمتنع إف المشركع سيضر بالبيئة أك يدىكرىا بصكرة بالغة ؼأ  عمىدؿ التقييـ البيئي

 مقبكلة مف الناحية اآلثارثاره السمبية كتككف  أعف تمكيمو، إال إذا تضمف المشركع إجراءات مناسبة تخفؼ مف
 اإلجراءات، حيث يككف ىنا احتماؿ أف قدرات ذهالبيئية كتأخذ البنكؾ اإلسالمية عمى عاتقيا مراقبة تنفيذ ق

بالخبرات  ق القدراتذالمشركع مف ناحية التخطيط كاإلدارة البيئية تككف غير فعالة فتعمؿ البنكؾ عمى تنمية ق
لذلؾ كاف مف الضركرم كضع مجمكعة مف المعايير التي تحكـ التمكيؿ اإلسالمي  المناسبة في المجاؿ البيئي،

نحك األنشطة االقتصادية المختمفة التي يستيدؼ منيا إنتاج السمع كتقديـ الخدمات التي تراعي األبعاد البيئية 
: كتضمف حماية البيئة كتمبي متطمبات الممكؿ كالمستثمر في ذات الكقت كمف ىذه المعايير ما يمي

أف يككف المشركع مقبكال مف الناحية اإلسالمية غير مخالؼ ألحكاـ اإلسالـ، كغير متجاكز كال معتد لحدكد _ 
أف   أم4.ِتمْنَك ُحُدوُد المَّدِو َفاَل َت ْنَتُدوَىا: قاؿ تعالى .خاصة كأف ىذه الصيغ مبنية عمى المبادئ كاألخالؽ اهلل،

                                                           
 .99: اآلية.  سورة األنعام.1
2 . /www.microfinancegateway.org .نحو تحديث آليات مصارف ومؤسسات التمويل األصغر للوصول إلى القطاع الزراعي التقليدي  .ياسر امحد حسن

  . 01/05/2018 تاريخ االطالع .11: ص -إدماج االئتمان التجاري والتقليدي نموذجا- ودانبالس
جامعة . ستخدامية للموارد المتاحةإإلالمؤتمر العلمي الدولي التنمية المستدامة والكفاءة ا. التمويل اإلسالمي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة. الطيب حليلح. 3
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 الحالؿ بيف كالحراـ بيف : قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ،المشاريع الممكلة يجب أف تقع في دائرة الحالؿ
كااللتزاـ  1. الشبيات فقد استبرأ لدينو كعرضوقى ال يعمميا كثير مف الناس، فمف اتىاتكبينيما أمكر مشتب

فيو نفع لإلنساف أما المحرمات فيي  بالتمكيؿ في الطيبات كاالبتعاد عف المحرمات، كالطيبات ىي كؿ ما
ف إ كالسنة كفي اجتيادات الفقياء، خاصة كالقرآفالخبائث كىي كؿ ما فيو ضرر لإلنساف كالتي جاء تحريميا في 

. بعضيا ظير أك زادت حدتو بتطكر المجتمعات كخاصة فيما يتعمؽ بالمشاكؿ البيئية

أف تقع  كؿ العمميات التشغيمية كالتصنيعية كالمعالجية التي تتكسط المدخالت كالمخرجات في دائرة  يجب_ 
َيأْنُمُرُىمْن ِبالْنَم ْنُروِف َوَينْنَياُىمْن َعِن الْنُمنْنَكِر َوُيِحلُّب َلُيُم الطَّديِّيَباِت َوُيَحرِّيُم َعَميْنِيُم الْنَ َباِئثَ :  قاؿ تعالى.الحالؿ

 بذلؾ 2. 
ف المشركعات التي تقـك بإنتاج سمع أك تقديـ خدمات ضارة بالبيئة فإنيا تخرج بداية مف إطار التمكيؿ إؼ

:  قاؿ تعالى.كيتـ تكفير الطيبات حسب سمـ األىداؼ اإلسالمية إف كانت ضركريات أك كماليات .اإلسالمي
فٍ  فالمستثمر األخالقي كذلؾ يرفض أف يمكؿ أك يستفيد مف مدخراتو  .3 الَّدِ ي َأطْنَ َمُيمْن ِمنْن ُ وٍع َوَآَمَنُيمْن ِمنْن َ وْن

نتاج كالمتاجرة في األسمحة كالكحكؿ، كاستغالؿ العماؿ كعدـ احتراـ حقكؽ اإلنساف، كتمكيث اإلرتبط بتمؤسسات 
ف كاف ضارا بالناس، في دينيـ أك في دنياىـ، بؿ الكاجب ىك 4.البيئة  فميس الميـ أف ننتج أم شيء يباع، كا 

 5.إنتاج ما ينفع الناس ال ما يضرىـ

اإلنتاج أم  تمكيؿ المشاريع التي تقـك بإنتاج أحسف السمع كالخدمات التي تستخدـ أفضؿ مزيج مف عناصر_ 
اختيار البدائؿ التي تحقؽ االستفادة كالمحافظة عمى المكارد الطبيعية إذا استخدمت في عممية اإلنتاج تقـك 

باستغالؿ كمية اقؿ مف المكارد الطبيعية، فال يجكز مف الناحية الشرعية إحداث تمكث أك ضكضاء دكف عمؿ 
الترتيبات الالزمة لمنع اآلثار الضارة، كفي مقدمة ىذه الترتيبات إدخاؿ تكمفة تنقية الجك كتحسيف البيئة المادية 
في حسابات تكمفة المشركع المراد تمكيمو، حيث أف المسؤكلية تقع عمى عاتؽ الممكؿ كالمستثمر المسمـ بدافع 

جباتيا إيقاؼ أم مشركع امف ضميره قبؿ أف تمزمو قكانيف الدكلة بعدـ اإلضرار بالبيئة، الف الدكلة مف ك
. استثمارم يمحؽ الضرر بالمجتمع

 إذا :تمكيؿ المشاريع التي تراعي حقكؽ األجياؿ المقبمة كيؤكد ىذا المعنى قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ_ 
 . مات ابف ادـ انقطع عممو إال مف ثالث صدقة جارية، أك عمؿ ينتفع بو، أك كلد صالح يدعك لو

ا ـ بعدنا مواألحياءمصالح  ره عمىمأثت  بعيف االعتبار فيوؤخذتمكيؿ اإلسالمي ألم مشركع البد أف ماؿإف _ 
بعدكا، لكف األقربيف أكلى بالمعركؼ، كلعؿ ىذه القاعدة تبرز إعطاء القاعدة أىمية متناقصة مع الزمف لنفع 

                                                           
 .17:  ص52: احلديث رقم. باب من إستربأ لدينو. كتاب اإلميان. مرجع سابق. صحيح البخاري. 1
 .157:  اآلية.سورة األعراف. 2
 .4 :اآلية. قريشسورة . 3
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ف التمكيؿ في إطار إسالمي ال يعتمد في اختيار المشاريع عمى إكلذلؾ ؼ .المشركع المتكلدة لمف يأتي بعدنا
حيث إف معيار القيمة الحالية يبرز االىتماـ عمى الجيؿ  )القيمة الحالية الصافية بأسعار السكؽ كمعيار كحيد 

لة مف زاكية أخالقية أ إلى المسنظر أيضا بؿ م.(الحاضر كال يقيـ كزنا تافيا ألثار مشركع عمى األجياؿ القادمة
نسانية تأخذ مصالح األحياء بعدنا في االعتبار  1.كا 

ثر المشاريع المراد تمكيميا عمى الظركؼ كاألحكاؿ البيئية المادية باعتبار أف تحسيف الظركؼ أينبغي معرفة _ 
بيئة أك لؿ اإلسالمي، كال يجكز مف الناحية الشرعية إحداث تمكث مكاألحكاؿ البيئية مف أىداؼ النظاـ االقتصاد

الضكضاء دكف عمؿ الترتيبات الالزمة لمنع ىذه اآلثار الضارة، كفي مقدمة ىذه الترتيبات إدخاؿ تكمفة تنقية 
المشرع المراد تمكيمو، حيث أف المسؤكلية تقع عمى عاتؽ الممكؿ كالمستثمر  الجك كتحسيف البيئة في حسابات

 2.المسمـ بدافع ضميره قبؿ أف تمزمو قكانيف الدكلة بعدـ اإلضرار بالبيئة
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:  الصة

 االلتزاـ بالضكابط الشرعية فال يككف :إف التمكيؿ اإلسالمي لمتنمية المستدامة يقـك عمى ثالث مرتكزات      
النشاط مكضكع التمكيؿ محرما، يككف التمكيؿ كفؽ الصيغ المباحة، أف تككف نتيجة التمكيؿ تحقؽ مصمحة الفرد 

. كالمجتمع كالبيئة

 مف ا كبيرايتميز التمكيؿ اإلسالمي بتنكع األساليب التي ينتيجيا في األنشطة التمكيمية مما يكفر قدر      
مضرة بيئيا كأكثرىا مردكدية بالنسبة اؿالمركنة في تمكيؿ التنمية المستدامة، فيك يقـك عمى تمكيؿ األنشطة غير 

.  كالقائمة عمى حسف استغالؿ األرضلممجتمع

يعد االىتماـ باألجياؿ القادمة الرابط األساسي بيف الزكاة كالكقؼ كالتنمية المستدامة، فالكقؼ يضمف أف       
، أما الزكاة فيي مكرد مالي يتميز آخر  إلى تنتقؿ مف جيؿ،تظؿ األمالؾ الكقفية مستغمة فيما عينت لو ال تباع

. بالديمكمة تتنقؿ منافعو إلى أجياؿ المستقبؿ

يمثؿ الكقؼ صكرة مف صكر التنمية المستدامة فيك يكفر التمكيؿ الالـز لبرامجيا بما يتسؽ مع النظرة        
. اإلسالمية  كالبعد البيئي

إف استثمار أمكاؿ الزكاة مف قبؿ مستحقييا في مجاالت تحافظ عمى البيئة أك تنمية كافة أنكاع الثركة        
  يعمؿ عمى تنمية أمكاؿ الزكاة كتحقيؽ التنمية المستدامة، كما،الحيكانية كالنباتية أك استصالح األراضي الزراعية

. تقميؿ مف حدة التمكث كالمشاكؿ البيئيةاؿتكظيؼ الزكاة في مشاريع استثمارية تدمج البعد البيئي يؤدم إلى أف 

لزاميا بمراعاة البيئة كتشجيعيا عمى االبتكار        إف تخصيص مبالغ لممؤسسات الغارمة إلعادة إحيائيا كا 
        .كالتجديد يساىـ في تقديـ مشاريع نافعة كالحد مف اآلثار البيئية السمبية، كضماف االستدامة

  مف جيةإف القضاء عمى الفقر يعتبر مف أكلكيات التنمية المستدامة باعتباره ييدد االستقرار االجتماعي       
كالكقؼ كالزكاة يسعياف لمقضاء عمى الفقر مف خالؿ إعادة تكزيع  كيساىـ في تدىكر البيئة مف جية أخرل،

الخ .... األغنياء كالفقراء، باإلضافة إلى تمكيؿ الحاجات األساسية ليـ مف طعاـ كمسكف كتعميـبيفالثركة 
 .كبالتالي المحافظة عمى االستقرار البيئي كاالجتماعي

       إف التمكيؿ اإلسالمي يحكل مف المبادئ ما يمكنو مف تحقيؽ مطمب حماية البيئة في ظؿ القيكد البيئية 
التي تفرضيا صيغ التمكيؿ مف أجؿ القياـ بالمشاريع، باإلضافة إلى تكفره عمى صيغ تساىـ في استغالؿ 

 .الخ....األرض أحسف استغالؿ دكف اإلضرار بيا كىي المزارعة كالمغارسة كالمساقاة

 

 



 

 

 

 :ثالثال الفصل

اللمقاارب ااإلسالمب لللااب اللميب  اللتلمب  
 اللسلداالب
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 :تمهيد
      إف البيئة السميمة كالتنمية المستدامة مف المكاضيع التي حظيت باىتماـ المفكريف عمى اختبلؼ 

بيئة صالحة  تخصصاتيـ مف أجؿ البحث عف التدابير الكقائية كسف القكانيف كاإلجراءات، ىدفيا الحفاظ عمى
اليـك كغدا، كلما كاف اإلسبلـ دينا شامبل لكؿ مناحي الحياة بما فييا البيئة، بات مف الممح كضع تصكر لحماية 
البيئة يتكافؽ مع متطمبات الشريعة اإلسبلمية، ككنيا صالحة لكؿ زماف كمكاف، كتحتكم عمى العديد مف الحمكؿ 
التي يمكف أف نمجأ إلييا لمعالجة القضايا المتعمقة بالبيئة كالحسبة، باإلضافة إلى إتباع إجراءات مالية مف خبلؿ 
التعكيض عف الضرر البيئي، كأخرل تأديبية في حؽ مف يعطؿ األرض دكف إحيائيا بأخذىا منو كتمميكيا لمف 

 .يقكـ بزراعتيا

      فالعالـ اإلسبلمي يعيش تحت كطأة العديد مف المشكبلت السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كتعد المشكمة 
البيئية مف أخطر المعضبلت التي تعاني منيا المجتمعات اإلسبلمية اليكـ، ألنيا نتيجة عنيـ جميعا فأصبحت 
منذ زمف كاقعا أصاب الدكؿ اإلسبلمية بأضرار بالغة، ال يمكف حصرىا ألنيا تتعدل الحدكد كاألجياؿ، فاألرض 

 .  تيتمؾ بشكؿ متسارع كالماء يسرؼ كاليكاء يمكث

      لذلؾ فإف الدكؿ اإلسبلمية تبذؿ جيكدا لدعـ العمؿ اإلسبلمي لحماية البيئة كتحقيؽ التنمية المستدامة 
 الكسائؿ البلزمة مف خبلؿ إبراـ االتفاقيات في المجاؿ البيئي السيما في مجاؿ تغير المناخ كالتنكع ةباتخاذ كاؼ

 خضراء، فكاف مف الضركرم كضع ةالبيكلكجي كتخفيؼ حدة الفقر، كتعزيز االستدامة مف خبلؿ آليات تمكيمي
 .سياسة بيئية تتكافؽ مع خصكصيات العالـ اإلسبلمي كالشريعة اإلسبلمية

 .اإلجراءات البيئية في اإلسبلـ: المبحث األكؿ

 .مساىمة الكقؼ في تحقيؽ السياسة اإلسبلمية لحماية البيئة: المبحث الثاني

 .اآلليات التمكيمية اإلسبلمية المستحدثة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة: المبحث الثالث

 . العمؿ البيئي في إطار التنمية المستدامةتالدكؿ اإلسبلمية كاستراتيجيا: المبحث الرابع
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 اإلجراءات البيئية في اإلسالم: المبحث األول

      حاكلت العديد مف الدكؿ إيجاد حمكؿ لممشاكؿ البيئية كانتياج العديد مف اإلجراءات بيدؼ حمايتيا كتحقيؽ 
أىداؼ التنمية المستدامة االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، كتعتبر اإلجراءات البيئية اإلسبلمية التي تستند إلى 

 .الشريعة اإلسبلمية الطريؽ األنجع لمكاجية مثؿ ىذه التحديات

 مقومات اإلجراءات البيئية في الشريعة اإلسالمية: المطمب األول

 ككنيا تحتكم عمى كؿ مقكمات الحياة       حضيت البيئة بقدر عظيـ مف االىتماـ في الشريعة اإلسبلمية
 .لؤلجياؿ اثضكابط تقنف التعامؿ مع البيئة كتصكنيا كتحسف مف أداءىا ككنيا مكرك اإلسبلـ فأرسى

 مبادئ اإلجراءات البيئية في اإلسالم: الفرع األول

       تقـك الدكلة بفرض الكقاية الضركرية لمنع التدىكر البيئي بكافة األساليب كالتنظيمات الممكنة فالشرع 
المطير يقر حؽ الدكلة في منع كؿ مف يقكـ بعمؿ يضر بانتفاع الجماعة بالمكرد الطبيعي المباح ليـ كال شؾ 

انو في عالمنا المعاصر الذم انتشرت فيو الصناعات كالنشاطات اإلنسانية، فاف الدكلة بما ليا مف سمطات 
رادعة أجدر بالقياـ بيذا العمؿ، حتى ال تكثر المشاحنات كالمنازعات بيف األفراد إذا ترؾ لكؿ كاحد منيـ الحؽ 
في مقاكمة مف يحدث تمكثا في البيئة، أك يعطؿ انتفاع الناس بالمباحات، كيمكف لكلي األمر أف ينظـ األحكاـ 

كتقـك . المتعمقة بالتمتع مف ىذا السمكؾ، كيضع العقكبات المناسبة لو، في حدكد يسمح بو الشرع لكلي األمر
 1:اإلجراءات البيئية في اإلسبلـ عمى مبادئ كأسس ىي

إصدار التشريعات البيئية المكافقة لمتعاليـ اإلسبلمية، أم إصدار تشريعات مصدرىا الفقو اإلسبلمي فاإلسبلـ _ 
مميئ بتشريعات بيئية لـ تحض بيا التشريعات األخرل، فقد اىتـ باإلنساف كنظافتو كالحيكاف، حيث سف اإلسبلـ 

: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. أكؿ القكانيف الكقائية في العالـ بيدؼ حماية اإلنساف مف األمراض الكبائية
ذ أكقع بأرض ك فبل تدخمكىا  بأرضطاعكفإذا سمعتـ باؿ  2.منيانتـ بيا فبل تخرجكا أكا 

االىتماـ باإلنساف لمحفاظ عمى البيئة فاإلنساف خمؽ ليعبد اهلل كالعبكدية تعني الطاعة، كالطاعة تنعي االلتزاـ _ 
 .بأكامر اهلل كنكاىيو، بما فييا تمؾ المتعمقة بالبيئة

االىتماـ بالبيئة البيكلكجية لمحفاظ عمى البيئة كالمقصكد بالبيئة البيكلكجية الكسط النباتي كالحيكاني الذم يحيا _
 .فيو اإلنساف، كلقد حظي ىذا الكسط باىتماـ الشريعة اإلسبلمية
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حماية البيئة جزء مف عقيدة المسمـ كشعبة مف شعب اإليماف، جاء ذلؾ في تمثيؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو _ 
 ،اإليماف بضع كسبعكف شعبة: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ. كسمـ بصكرة مف أدنى كسائؿ الحماية

 1. كأدناىا إماطة األذل عف الطريؽ، كالحياء شعبة مف اإليماف، قكؿ ال الو إال اهللفضمياأ

اإلحساف لمبيئة ىذا الجانب يختص بو الديف اإلسبلمي، حينما يجعؿ مف التعامؿ مع البيئة كاإلحساف إلييا _ 
 .سببا في رفعة اإلنساف عند ربو يـك القيامة، مما يدؿ عمى سمك التشريع اإلسبلمي

حماية البيئة مف المقاصد الشرعية، حيث استقر لدل العمماء أف مقصكد الشريعة اإلسبلمية إنما يتمثؿ في _ 
المحافظة عمى مقكمات الحياة الخمس، كىي الديف كالنفس كالعقؿ كالعرض كالماؿ، كعمى ىذا األساس فاف كمما 
يساىـ في إقامة ىذه المقكمات يككف كاجبا أك منكبا إليو بحسب درجة مساىمتو في اإلصبلح، كعمى العكس فاف 
كؿ ما يككف سببا في الفساد يككف حراما أك مكركىا بحسب درجة اإلفساد كالتمكث فإذا كاف بينا كصؼ بالضرر 

الكبير الذم يدخؿ في نطاؽ التحريـ الشرعي، كتدخؿ حماية البيئة منو في نطاؽ الكاجب الشرعي اإلسبلمي 
 .حيث أصبح الفقو اإلسبلمي ىك مصدر التشريعات البيئية

 التنمية المستدامة، حيث تكضع قكانيف كتشريعات بيئية تككف متكاممة مع التشريعات اإلسبلمية كاستراتيجيا_ 
 .يجب أف تضع معايير لبعض األنشطة كتنظـ بعض النشاطات األخرل
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 متطمبات اإلجراءات البيئية في اإلسالم: الفرع الثاني

 ة       يمكف كضع مجمكعة مف اإلجراءات كالقكانيف مستمدة مف تعاليـ الشريعة اإلسبلمية كتتكافؽ مع سياسي
 :حماية البيئة كأىدافيا كذلؾ مف خبلؿ ما يمي

يكاد الفقياء يتفقكف عمى جكاز نزع الممكية لممنفعة العامة، بشركط دقيقة ،  نزع الممكية عند الضركرة أكتقييد_ 
 امصادرة كحماية كؿ المكارد الطبيعية التي اعتدم عميو، مثؿ تمنع الظمـ كتضمف المصمحة العامة لمجميع

  .تعسفيةبطريقة 

 الككارث أك الحرب أكاإلنفاؽ الكاجب في الصالح العاـ كالذم يمجا إليو في الظركؼ االستثنائية كالقحط _ 
 عاـ المجاعة_ رضي اهلل عنو _ مما يفكت عمييا القياـ بكاجباتيا تجاه الرعية، كيعتبر فعؿ عمر ،الطبيعية

 الناس أف يأكؿ بيتو مف كثير مف المباحات، كاف لو منيجو كأىؿمستندا قكيا ليذا الكاجب، حيث منع نفسو 
نصاؼ أىـ ك كؿ بيت عدتيـ، فيقاسـأىؿ ادخؿ عمى إال أف لمناس ما يسعيـ أجداف يقكؿ لك لـ ؾق كبعنصؼ ش

 1.نصاؼ بطكنيـأكا عمى ؾ لف ييؿفإنيـبطكنيـ لفعمت، 

تككيف فرؽ متخصصة تضـ متخصصيف في الفقو البيئي اإلسبلمي كاالقتصاد تقـك بكضع المكائح التنظيمية _ 
البلزمة في إطار التنمية المستدامة، ضمف قكاعد الشريعة اإلسبلمية التي مف ضمنيا النيي عف الضرر كدرء 

 .المفاسد كالضماف عف األعماؿ الضارة

 .تككيف لجاف تقكـ بمراقبة مدل تطبيؽ القكانيف كاإلجراءات التي كضعت_ 

تعريؼ أفراد المجتمع اإلسبلمي بيذه اإلجراءات كالعقكبات بيذا الشأف، حتى يككف ىناؾ كعي لدل المكاطنيف _ 
باألخطار البيئية كالعقكبات التي ستقع عمييـ في حاؿ مخالفتيا، كلف تحقؽ ىذه التشريعات ىدفيا إف لـ يكف 

 .تعاكف بيف جميع فئات المجتمع

لغاء كؿ مشركع مضر بالبيئة عمبل بقاعدة درء المفاسد مقدـ عمى جمب المنافع _  تقيـ األثر البيئي لممشاريع كا 
فالكقاية مف التمكث أكثر فاعمية مف معالجة التمكث بعد حدكثو، كعمى ىذا يجب تجنب األنشطة التي تمثؿ 

 .تيديدا لمبيئة كاإلنساف

االلتزاـ باألخذ بالبعد البيئي في كؿ الخطط التنمكية أم دمج االعتبارات البيئية في كؿ القطاعات سكاء كانت _ 
 .الخ... زراعية أك صناعية أك تجارية
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 الحسبة كآلية لحماية البيئية وتحقيق التنمية المستدامة: المطمب الثاني

       إف مؤسسة الحسبة في اإلسبلـ مف أكثر المؤسسات الدينية التي القت اىتماما كبيرا مف اغمب العمماء 
المسمميف، كرجع سبب ذلؾ أف مؤسسة الحسبة تكرس كعي اإلنساف تجاه نفسو كمجتمعو، كما أف ليذه المؤسسة 

 .دكرا كبيرا في حماية البيئية، كقد جاء ىذا المطمب إلبراز دكرىا في ىذا المجاؿ

 ماهية الحسبة: الفرع األول

 .       نتناكؿ في ىذا الفرع أىـ العناصر التي تحدد مفيـك الحسبة

 :تعريف الحسبة. أوال

  :الحسبة في المغة_ 1

      الحسبة مصدر احتسابؾ األجر عمى اهلل، تقكؿ فعمتو حسبة، كاحتسب فيو احتسابا، كاالحتساب ىك طمب 
مف مات لو كلد فاحتسبو، أم احتسب األجر بصبره : كفي الحديث. الحسبة بالكسر، كىك األجر: األجر، كاالسـ

 1.عمى مصيبتو بو

 : الحسبة في اإلصالح_2

       عرفت الحسبة مف الناحية االصطبلحية بمجمكعة مف التعاريؼ منيا ما يختص بالناحية الفقيية كمنيا ما 
 2:يختص بالناحية اإلدارية كمنيا ما يختص بالناحية االقتصادية كىي كاألتي 

 : التعريف الفقهي/ 1_2

  أفف يتقمد كالية الحسبة ـ كيجب في.       أمر بالمعركؼ إذا ظير تركو كنيي عف المنكر إذا ظير فعمو
 بو كينيى عنو كما يشترط فيو يأمر الشريعة ليعمـ ما دراية بأحكاـيككف مسمما حرا بالغا عدال كاف يككف عمى 

ف يككف عارفا بالمكازيف كالمكاييؿ كالمثاقيؿ كالدراىـ كذلؾ لكي تجرل أالعمـ كالمعرفة كالخبرة بنكاحي عممو، ؾ
 عمى كافة الصنائع حيث يقـك اإلشراؼ تطفيؼ، كيدخؿ في عمؿ المحتسب أكمعامبلت الناس بو دكف غبف 

 3.بمراقبتيا كختميا

فمفيـك الحسبة في اإلسبلـ أف يككف الديف كمو هلل كاف تككف كممة اهلل العميا كذلؾ بطاعتو كطاعة رسكلو، كلما 
كاف المسممكف إذا اجتمعكا البد ليـ مف أمكر يفعمكنيا يجتمبكف بيا المصمحة كأمكر يجتنبكنيا لما فييا مف 
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المفسدة كلما كانت النفكس البشرية بطبيعتيا أمارة بالسكء، ليذا كجب أف يككف بينيـ أمر مطاع يأمر بتمؾ 
 1.المصالح كينيى عف تمؾ المفاسد

 :التعريف اإلداري/ 2_2

       رقابة إدارية تقـك بيا الدكلة عف طريؽ كاؿ مختص، عمى أفعاؿ األفراد كتصرفاتيـ، لصبغتيا الصيغة 
 2.اإلسبلمية، أمرا بالمعركؼ كنييا عف المنكر، كفقا ألحكاـ الشرع كقكاعده

فيي رقابة إدارية تقـك بيا الدكلة عف طريؽ مكظفيف خاصيف عمى نشاط األفراد في مجاؿ األخبلؽ كالديف 
كاالقتصاد أم في المجاؿ االجتماعي بكجو عاـ تحقيقا لمعدؿ كالفضيمة، كفقا لممبادئ المقررة في الشرع 

 3.اإلسبلمي، كلؤلعراؼ المألكفة في كؿ بيئة كزمف

 : التعريف االقتصادي/ 3_2

       جياز الرقابة المختص بتنفيذ السياسة االقتصادية لمدكلة اإلسبلمية فيك الجياز الذم يككؿ إليو مراقبة 
الظكاىر السمبية في أداء المنشآت كاألفراد في المجاالت االقتصادية ككضع الحمكؿ كالمعالجة المناسبة لذلؾ 

 . بالمعركؼ كالنيي عف المنكرراستنادا إلى األحكاـ الشرعية التي تقضي بتطبيؽ مبدأ األـ

ف يتجسداف في العمؿ ا بالمعركؼ كالنيي عف المنكر المذربأنيا األـيمكف تعريؼ الحسبة        مما سبؽ 
 األصكؿ لينسجـ مع اإلسبلمي،الرقابي التكجييي الترشيدم لمنشاط المجتمعي العاـ كالخاص في المجتمع 

 يتحقؽ السمكؾ الرشيد إطاره الذم في األداء كالمعايير المكضكعية مف اجؿ رفع كفاءة األخبلقيةالمذىبية كالقيـ 
 لؤلعماؿ كىي مكممة. كاألخركيةالذم يعظـ المصمحة المجتمعة الفردية كالجماعية، الحالية كالمستقبمية، الدنيكية 

 ىي ذلؾ الجياز إذفمؤسسة الحسبة ؼ. حمقات الرسمية لمتنظيـ المجتمعياؿ كالقضائية كحمقة مف األمنية
كىي بيذه اإلسبلمي  المجتمعية مع المبادئ الشرعية لممنيج األنشطة يشرؼ عمى انسجاـ مالرقابي الذالمؤسسي 

 4.الصفة مف المؤسسات الخاصة بيذا المنيج كالمنبثقة عف تطبيقو في الكاقع
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 : نشأة الحسبة. ثانيا

 1:      عند الحديث عف نشأة الحسبة كتطكرىا البد مف التمييز بيف أمريف

 .الحسبة مف حيث كجكدىا كاقعا تطبيقيا عمميا دكف أف يككف ليا جياز كظيفي بيذا االسـ: األكؿ

 .الحسبة كنظاـ مطبؽ ككالية دينية مستقمة يقـك عمى أمرىا جياز خاص لو شركطو كخصائصو ككظائفو: الثاني

 األكؿ مف حيث التطبيؽ العممي نشأ مع بزكغ فجر اإلسبلـ في عيد الرسكؿ صمى اهلل عميو ر     فأما األـ
 عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، قكسمـ، كىذا كاضح مف خبلؿ أقكالو كأفعاؿ

؟ ما ىذا يا صاحب الطعاـ: فقاؿ دخؿ يده فييا، فنالت أصابعو بمبلأؼ  مر عمى صبرة طعاـصمى اهلل عميو كسمـ
 2.أفبل جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس، مف غش فميس مني: أصابتو السماء يا رسكؿ اهلل، قاؿ: قاؿ

كقد بدأ تطبيؽ ىذا النظاـ منذ .        تعتبر الحسبة أحد المظاىر اليامة لتدخؿ الدكلة في النشاط االقتصادم
نشأة الدكلة اإلسبلمية عمى يد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ أخذ في التطكر بعد ذلؾ شأنو شأف باقي النظـ 

اإلسبلمية التي تطكرت لتتبلئـ مع اتساع الدكلة اإلسبلمية، كفي سبيؿ تطكير نظاـ الحسبة تـ االستفادة مف 
النظـ المطبقة في الدكؿ المفتكحة بما يؤدم إلى تحقيؽ اليدؼ األساسي لمحسبة كىك أحكاـ الرقابة كالتكجيو 

لمنشاط االقتصادم، كعمى ذلؾ ال يمكف القكؿ أف الحسبة مؤسسة غير إسبلمية لمجرد أنيا اعتمدت في تطكيرىا 
 3.عمى ما استفادتو مف تجارب الدكؿ األخرل

      أما الحسبة كنظاـ مستقؿ لو جيازه الخاص، كجد بعد اتساع الدكلة اإلسبلمية كدخكؿ شعكب كثيرة في 
كنتيجة لذلؾ ظيرت الحسبة كنظاـ مستقؿ لو جيازه _ ليس لدييـ الكازع الديني كرقابة الضمير_ديف اإلسبلـ 

الخاص بو، بحيث يككف مأذكنا لو مف جية الحاكـ المسمـ، كما في زمف الخميفة أبي جعفر المنصكر حيث كلى 
 ق، ثـ أصبح تقميدا متبعا عند الكثير مف خمفاء بني عباس كىكذا تطكرت 157الحسبة يحي بف زكريا عاـ 

 4.الحسبة مف الكسائؿ العامة كالبسيطة إلى التخصص في مراقبة مختمؼ شؤكف الدكلة اإلسبلمية

       تعتبر الحسبة مف أعظـ الخطط الدينية، كىي خطة القضاء كخطة الشرطة، جامعة بيف نظر شرعي ديني 
كزجر سياسي سمطاني، فمعمكـ مصمحتيا، كعظيـ منفعتيا، تكلى الخمفاء الراشديف كاألمراء الميتدكف كلـ يككمكا 

 5. غيرىـ مع ما كانكا فيو مف شغؿ الجياد، كتجييز الجيكشلأمرىا إؿ
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       إف تطبيؽ الحسبة في العالـ اإلسبلمي سكؼ يحمي المجتمعات كاألمة مف كؿ أنكاع التقصير كعدـ 
تقاف فاإلجادة أك عدـ اإلتقاف ال  سيادة الحسبة تعني أف يقكـ كؿ فرد أك مجمكعة بالعمؿ الجاد عمى تحسيف كا 

الكاجبات كعدـ الرضا بالتقصير أك التقميؿ مف جكدة العمؿ كاإلنتاجية، كاالحتساب يشمؿ جميع قطاعات 
 1.األعماؿ الحككمية كالخاصة كالخدمات التي تقدـ لممجتمع مف األفراد أك المؤسسات كالجمعيات الخيرية

       في الكقت الحالي ىناؾ مؤسسات ككزارات عديدة تقـك بالمياـ المنكطة بمؤسسة الحسبة، فقد لجأت العديد 
 تكزيع مياـ الحسبة عمى العديد مف الييئات الحككمية كغير الحككمية، لكف مرجعيتيا لمف الدكؿ اإلسبلمية إؿ

ليست مرجعية إسبلمية، فإذا أردنا أف نستعيد نظاـ الحسبة كدركىا الفعاؿ في المجتمع البد أف تككف المرجعية 
 .ىي المرجعية اإلسبلمية ليذا النظاـ أم الكتاب كالسنة

 :مشروعية الحسبة. ثالثا

       شرع اهلل االحتساب لحكمة عظيمة، كفائدة ال تخفى عمى ذكم العقكؿ السميمة، فيـ يركف ببل عناء أف 
ليذا جعمو اهلل منياج .  في إيجاد البناء االجتماعي القكم المتماسؾملبلحتساب أىميتو البالغة، كدكره االيجاب

كما جعمو ميزة لخير األمـ، كمناط تفضيميا عمى العالميف، كقد اجمع العمماء الذيف . الفبلح، كالصبلح لممؤمنيف
ألف األمر بالمعركؼ كالنيي عمى المنكر فرض عمى . بحثكا في حكـ االحتساب كحكمة مشركعيتو عمى كجكبو

جماع العمماء  2.األمة في مجمميا كبأدلة مف القراف كالسنة المطيرة، كا 

 :من القرآن_ 1

َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَلِئَك ُهُم : قاؿ تعالى       
 أمر اهلل سبحانو كتعالى في ىذه اآلية عباده المؤمنيف بتكميؿ الغير اثر أمرىـ بتكميؿ النفس ليككنكا 3.اْلُمْفِمُحونَ 

ىاديف ميدييف، عمى عكس أعدائيـ، فإف ما قص اهلل تعالى مف حاليـ فيما سبؽ يدؿ عمى أنيـ ضالكف 
 كفي ىذه اآلية ما يقطع باف النيي عف المنكر، ككذلؾ األمر بالمعركؼ، ىك كاجب شرعي كليس 4.مضمكف

مجرد حؽ أك رخصة، فيك إذف التزاـ قانكني كما ىك كاجب عقائدم، كقد جعؿ اهلل تعالى أداء ىذا الكاجب مناط 
 5.بخيرية ىذه األمة، كضماف صبلح أمرىا كعزىا
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 : من السنة_ 2

 فاف لـ يستطع فبمسانو، فاف لـ ،مف رأل منكـ منكرا فميغيره بيده :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ      
 1.يستطع فبقمبو، كذلؾ اضعؼ اإليماف

 فيأمر يقـك بدكر المحتسب حيث النماذج في مجاؿ الحسبة أركعف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يقدـ اؾفقد 
 رجبل أىدل لرسكؿ اهلل صمى اهلل إف: مف ذلؾ ما ركاه ابف عباس رضي اهلل عنو 2.بالمعركؼ كينيى عف المنكر

 ال، فسار إنسانا فقاؿ : فقاؿ؟ ىؿ عممت أف اهلل حرميا:كسمـ راكية خمر، فقاؿ لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
:  قاؿ،حـر بيعيا إف الذم حـر شربيا: فقاؿ، أمرتو ببيعيا: بـ ساررتو ؟ فقاؿ: لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
 3.ففتح المزادة حتى ذىب ما فييا

         :من اإلجماع_ 3

       فقد أجمعت األمة اإلسبلمية ممثمة بعمماء السمؼ المعتبريف عمى كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف 
 4.المنكر، استناد منيـ لنصكص الكتاب كالسنة

      كؿ بني ادـ ال تتـ مصمحتيـ ال في الدنيا كال في اآلخرة إال باالجتماع كالتعاكف كالتناصر، فالتعاكف 
كالتناصر عمى جمب منافعيـ، كالتناصر لدفع مضارىـ، كليذا يقاؿ اإلنساف مدني بالطبع، فإذا اجتمعكا فبلبد ليـ 

 لما فييا مف المفسدة، كيككنكف مطيعيف لآلمر بتمؾ امف أمكر يفعمكنيا يجتمبكف بيا المصمحة، كأمكر يجتنبكنو
المقاصد كالناىي عف تمؾ المفاسد، فجميع بني ادـ ال بد ليـ مف طائفة آمر كناه، فمف لـ يكف مف أىؿ الكتب 
اإلليية كال مف أىؿ ديف فإنيـ يطيعكف ممككيـ فيما يركف انو يعكد بمصالح دنياىـ، مصيبيف تارة كمخطئيف 

 5.أخرل

 : لمحسبةةاألهداف األساسي. رابعا

 6:      ىناؾ العديد مف األىداؼ لمؤسسة الحسبة نذكر منيا

صيانة الديف مف اإلىماؿ كالضياع، فقد شرعت الحسبة، لمحفاظ عمى عقيدة التكحيد سالمة مف جميع أنكاع _ 
الشرؾ، كحفظ الشريعة سالمة مف كؿ زيادة أك نقصاف، كحفظ األخبلؽ مف أف تدنس أك تياف، فيي السياج الذم 
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يحفظ الديف مف اإلىماؿ كالضياع، كىي تأمر بالمعركؼ في العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ، كتنيى عف المنكر في 
 1.العقيدة كالشريعة كاألخبلؽ

خمادىا فالمحتسب يمنع المنكرات الظاىرة _  نمائيا، كمحاربة الرذائؿ كا  تييئة المجتمع الصالح بتدعيـ الفضائؿ كا 
كيعاقب مرتكبييا إف كاف مما يككؿ إليو العقاب فيو، أك يرفعو إلى القضاء إف كاف مما يختص القاضي بالفصؿ 

 .فيو

إعداد المؤمف الصالح الميتـ بقضايا مجتمعو، كحماية مصالحو ذلؾ أف اإلسبلـ جعؿ األمر بالمعركؼ _ 
كالنيي عف المنكر كاجبا عمى كؿ مسمـ حتى أال يرل منكرا قد ارتكب فيسكت عنو، أك يرل معركفا ترؾ فيتكاطأ 
عمى الترؾ، كمف جانب أخر فاف الحسبة كىي الحد الرسمي في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تؤمف ألفراد 

 2.المجتمع المتابعة الدائمة ألنشطتيـ بتدعيـ الصالح منيا كتعزيزه، كمحاربة الفاسد منيا كالزجر منو

بناء الضمير االجتماعي، ذلؾ أف لمبيئة االجتماعية أىمية قصكل في سمكؾ أفراد المجتمع، فإذا كاف لممجتمع _ 
قكاعد مرعية كآداب محفكظة كمبادئ محمية مف سمطاتو صعب عمى العصاة الخركج عمييا، كتربي في أنفسيـ 

 .الحياء مف مخالفة المجتمع كالخركج عميو

 . االجتماعية كاتزاف المفاىيـ حتى ال ينقمب المنكر معركفا كالمعركؼ منكرافاستقرار المكازم_ 

دفع العقاب العاـ مف اهلل تعالى، كمنع حاالت الفساد الجماعي، ذلؾ أف منع شيكع المنكرات كظيكر الفساد _ 
 3:يستحؽ العقاب مف كجييف

 .أف ارتكاب تمؾ المنكرات مكجب لمعقاب:     األكؿ

 .أف السككت عف ىذه المنكرات مف غير أصحابيا مكجب أخر لمعقاب:     الثاني

تحقيؽ كصؼ الخيرية لؤلمة، كذلؾ الف صبلح المعاش كالمعاد إنما يككف بطاعة اهلل كطاعة رسكلو كذلؾ ال _ 
 .يتـ إال باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كبو صارت ىذه األمة خير امة أخرجت لمناس
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 دور الحسبة في معالجة المشاكل البيئية: الفرع الثاني

  البيئةالمؤثرة عمى سبلمةر  يشكؿ مصدرا مف المصادأضحى بشكؿ كبير  اإلنتاجينشاطاؿتنامي        إف 
كحماية المحيط، كبالتالي بات دكر مؤسسة الحسبة ميما في مراقبة مدل االلتزاـ بالمكاصفات كالشركط المتعمقة 

 مف كافة االنعكاسات الضارة الناتجة عف التمكث اإلنسانيةحياة عمى اؿبسبلمة البيئة كحماية المحيط حفاظا 
 مقتصرة عمى حركية اإلسبلميةبعض البمداف  كالتياكف في معالجة المخمفات كالنفايات، كالتي لـ تعد في

.  بفعؿ غياب ىذه المؤسسة الرقابية مكطف لمنفايات السامة لمدكؿ المتقدمةأصبحت بؿ اإلنتاجيةمؤسساتيا 

 لمسياسة االقتصادية في عبلج التمكث، كما تيدؼ في المقاـ األكؿ إلى فرض ة       تمثؿ الحسبة األداة الشرعي
سيادة المثؿ كالقيـ اإلسبلمية في التعامؿ االقتصادم، كىذا اليدؼ ينبع مف التركيب العضكم لمنظاـ االقتصادم 
اإلسبلمي كالذم يؤكد عمى مراعاة القكاعد األخبلقية كالقانكنية كالدينية كالجمالية لمتعامؿ االقتصادم، لذلؾ نرل 
أف نظاـ الحسبة يعتبر جزء مف مككنات النظاـ االقتصادم اإلسبلمي كذلؾ حتى يككف رقيبا عمى مراعاة قكاعد 

 .التعامؿ مف قبؿ جميع أطراؼ التعامؿ االقتصادم

 كالخدماتية اإلنتاجية مف مدل تقيد المؤسسات التأكديمتد النشاط الرقابي التكجييي لمؤسسة الحسبة ليشمؿ       
: يمي كذلؾ مف خبلؿ ما  عمى البيئةة كالمحافظبالمكاصفات المتعمقة بالسبلمة الخاصة بالمستيمكيف،

ة د التنافسي تكجييا يجسد االلتزاـ بمقاييس الجكاإلنتاجي دكرا معتبرا في تكجيو السمكؾ  ليا مؤسسة الحسبة _
 كالتي اإلنتاجية ذلؾ عف طريؽ منع كافة الممارسات السمبية بالمؤسسات الحفاظ عمى البيئة، كاإلتقافكضكابط 

عتبرة ظاىرة الغش ـ فتقؿ بصكرة ، خدمةأك بالمقاييس كالضكابط المعركفة ضمف كؿ سمعة ؿإلى اإلخبلتؤدم 
 السمة المميزة لمبيئة أضحت التي كالتقتير، باإلضافة إلى مشكمة التمكث كاإلسراؼ في استخداـ المكاردكالتزييؼ 

كمنع السمع التي ال تراعي البعد البيئي عند إنتاجيا مثؿ السمع الممكثة، أك السمع . اإلنتاجيةالمحيطة بالعممية 
التي مف المحتمؿ أف تضر باإلنساف أك الحيكاف خاصة كاف اغمب الدكؿ أصبحت تضع عبلمة عمى منتجاتيا 

 .تكضح أف ىذه السمع خضراء أك أنتجت بطريقة آمنة بيئيا

إلى  الغش كالخمط كالتدليس، أشكاؿمراقبة المكاصفات العامة الخاصة بسبلمة المستيمكيف بدءا بمحاربة كافة _ 
 . البيئيةبط النظافة كالسبلمةا القكاعد الصحية، كضكةمراعا

يتكسع دكر مؤسسة الحسبة لمراقبة شركط العمؿ ، حيث مراقبة المكاصفات العامة الخاصة بسبلمة العامميف_ 
 االستغبلؿ، كمدل أشكاؿ الحماية المطمكبة، كانتفاء أساليب مف سبلمة العامميف كضماف تكفر كالتأكدكظركفو 

، ككذا مراقبة كفاءة  الظركؼأفضؿ كقياميـ بكاجبيـ في  البيئيةة كالسبلمةحالتزاـ العماؿ بتطبيؽ قكاعد الص
 .القياـ بالميف كضكابط أداء الحرؼ المجتمعية المتنكعة

المراقبة عمى األسكاؽ كاإلشراؼ عمى مراقبة المكاد التي يحـر بيعيا لتحقيؽ العادلة باعتبارىا أمكرا كاجبة _ 
التحقؽ، عمى سبيؿ المثاؿ استخدـ الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ سعيد بف كقاص بف أمية عمى سكؽ مكة كاسند 
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 كما استعمؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عمى سكؽ المدينة ككاف 1.إليو ميمة الرقابة عمى التجارة كاألسعار
 كاف اإلسبلميةسكؽ اؿفي  ؼ2.لتكجييات الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ األثر الكبير في نظافة المدينة كأسكاقيا

 كاألصكاتالذيف تقـك صناعتيـ عمى الضجيج   منطقة خالية مف السكاف، الصناعإلىبالترحيؿ يأمر المحتسب 
يجب   يؤذم كيقمؽ،إزعاج الميف التي يصدر منيا كأصحابالمرتفعة، كعميو فاف جميع الحداديف، كالنجاريف 

غازات سامة   أك  غبار أك كانت ىذه الصنائع تصدر دخافإذا بعيدة، كخاصة إلى أماكف ترحميـ أفعمى الدكلة 
 3.كصحتو العامةباإلنساف الثمار مما لو لعبلقة مباشرة أك األرض أك  اليكاء أكتؤثر عمى المياه 

كما كانت تككؿ إلى المحتسب ميمة مراقبة تمكيث بيئة المدينة كاألسكاؽ بالركائح، ككذا متابعة تنفيذ بيع 
األسماؾ بعيدا عف سكؽ المدينة كمنع كؿ مف تسكؿ نفسو طرح نفايات كجيؼ في األسكاؽ كالطرقات حتى ال 

 4.تنتج عنيا ركائح كريية كحتى ال تككف مرتعا لمحشرات كمصدرا مف مصادر التمكث

فبل يجكز ألحد إخراج مصطبة دكانو عف سمت أركاف السقائؼ إلى الممر ألنو عدكاف، كيضيؽ عمى المارة 
فيجب عمى المحتسب إزالتو كالمنع مف فعمو، ككذا إخراج الفكاصؿ كاألجنحة كغرس األشجار في الطرؽ الضيقة 

 فالحسبة تعد 5.ككاجب عمى أىؿ األسكاؽ كنسيا كتنظيفيا مف األكساخ المجتمعة كغير ذلؾ مما يضر بالناس
 .نظاـ ضبط بيئي تتعمؽ بالحد مف األضرار البيئية

 ىي كظيفة  فالحسبة المؤسسية كالقانكنية بالمجتمعاألساسية القاعدة الييكمية كتنمية البنية إقامةمراقبة عمميات _ 
المسمميف، يعيف لذلؾ مف بأمكر  كالنيي عف المنكر الذم ىك فرض عمى القائـ ؼاألمر بالمعركدينية مف باب 

 عمى ذلؾ، كيبحث عف المنكرات، كيعزر كيؤدب عمى قدرىا األعكافكيتخذ   لو، فيتعيف فرضو عميو،أىبليراه 
 كأىؿمثؿ المنع مف المضايقة في الطرقات، كمنع الحماليف ، كيحمؿ الناس عمى المصالح العامة في المدينة

زالةالمباني المتداعية لمسقكط بيدميا، أىؿ  في الحمؿ، كالحكـ عمى اإلكثارالسفف مف   ما يتكقع مف ضررىا كا 
 6. في ضربيـ لمصبياف المتعمميفاإلببلغعمميف في المكاتب كغيرىا في ت الـأيدمعمى السابمة، كالضرب عمى 

األمر رقابة مف كلى اؿ التمكث فيي تمثؿ أثار الحسبة في حماية البيئة كعبلج  أىميةمف ىنا كانت       
 تمكث البيئة يدخؿ أف الجالبة لممصمحة كاالىتماـ بتمؾ المجنبة لممفسدة، كال شؾ األعماؿ تنظيـ كتنسيؽ ؼتستيد

، فيي نظاـ ضبط يتعمؽ  طبقا لقاعدة الضرر يزاؿأثارىاضمف المفاسد التي يناط بالمحتسب درؤىا، كعبلج 
 .بالحد مف األضرار البيئية
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 ضمان صاحب الفعل الضار كآلية لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة: المطمب الثالث

      نستطيع مف خبلؿ سياسة ضماف الفعؿ الضار كقؼ الكثير مف التجاكزات البيئية كردع المعتديف عمييا 
 . حدكث أضرار جسيمة بالبيئةلكعمى مكاردىا كحمميـ عمى التكقؼ عف االستمرار في تجاكزاتيـ التي أدت إؿ

 ضمان صاحب الفعل الضارماهية : الفرع األول

 :ضمان صاحب الفعل الضارمفهوم . أوال

  :ويغللالتعريف ا_ 1

كضمنتو الشيء .... كفمو : إياهكضمنو . كفؿ بو: الضماف، ىك الكفالة كالغرامة ضمف الشيء كبو ضمانا      
 1.غرمتو يمثؿ عف تضمينا فتضمنو

 :التعريف االصطالحي_ 2

 يريدكف بو عمى العمـك شغؿ إنيـ في االصطبلح، فمف خبلؿ تتبع مصطمح الضماف في لساف الفقياء       أما
 أك، ىك شغؿ الذمة بما يجب الكفاء بو مف ماؿ أخرل بعبارة أك تكافرت شركطو إذاالذمة بكاجب يطمب الكفاء بو 

: خمسةاؿمصادر اؿحد أ الذيف يجعمكنو ناشئا عف القكانيفعمؿ فالضماف في معناه العاـ يكاد يكازم االلتزاـ عند 
 الناشئ ـىك االلتزافالضماف  2. القانكفأك ببل سبب أك اإلثراء العمؿ غير المشركع أك المنفردة أك اإلرادةالعقد 

كالمقصكد بالضماف ىنا ىك التزاـ بتعكيض مالي ، تعبير القانكني الفعؿ غير المشركعاؿ بأكعف الفعؿ الضار، 
 .عف ضرر لمغير

 ضياع أك االلتزاـ بتعكيض الغير عما لحقو مف تمؼ الماؿ بأنوعرؼ بعض الفقياء، المعاصريف الضماف       
، كمف ينظر في كتب الفقياء يجدىا مميئة اإلنسانية الكمي الحادث بالنفس أكعف الضرر الجزئي أك المنافع، 
 3: التي تبيف ذلؾ منيا عمى سبيؿ المثاؿباألمثمة

، فديتو عمى عاقمتو، كاف إنساف كضع حجرا فتمؼ بذلؾ أكمف حفر بئرا في طريؽ المسمميف : كتب الحنفية_ 
 العاقمة تتحمؿ النفس دكف الماؿ  أفغير  متعد فيو فيضمف ما يتكلد منو،ألنونيا في مالو، ـتمؼ بو بييمة فض

لقاءضماف البييمة في مالو،  فكاف  الضماف أم الخشبة أك الحجر إلقاء التراب كاتخاذ الطيف في الطريؽ بمنزلة كا 
. أحدثوعمى الذم 
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  في أيضاعـز لصاحبيا قيمتيا عمى الخكؼ كالرجاء كجاءأ، أشجارا الماشية بالميؿ أفسدتكاف : كتب المالكية_ 
.  متعديا، كارل عميو ضمانياأراهغيره بدكف حؽ الجكاب  عف مف حبس ميير

 ضمف ما تمؼ بو جميعو، كقاؿ إذنو بئرا في ممؾ مشترؾ بينو كبيف غيره بغير إنسانا حفر  إذا:الحنابمة كتب_ 
أيضا كجاء  . حنيفة يضمف ما قابؿ شريكو انو متعد بالحفر فيضمف الكاقع فيما كاف لك كاف في ممؾ غيرهأبك
ذا كجاء  ، فعمى المخرج ضمانوفأتمفو شيء منو عمى شيء أكساباطا فسقط أك  الطريؽ النافذ جناحا إلىخرج أ كا 

ف أخر  . ضمنوفأتمفوشيء إنساف أك  الطريؽ فسقط عمى إلى ميزابا جأيضا كا 

       األصؿ في ىذا الضماف قكلو صمى اهلل عميو كسمـ ال ضرر كال ضرار، كنص الحديث ينفي الضرر 
فيكجب دفعو قبؿ الكقكع، كرفعو بعد الكقكع، كما أف الحديث ينفي الضرر، فبل تجكز مقابمة الضرر بمثؿ ضرره 

الف في ذلؾ تكسيعا لدائرة الضرر الكاقع، فميس مف المصمحة إتبلؼ ماؿ مماثؿ لماؿ آخر، بؿ يمـز إزالة ما 
حدث مف ضرر إما بالتعكيض أك عينا، كمقدار التعكيض يمكف تقديره مف قبؿ الخبراء بحسب التمكث الكاقع 
 1.كذاؾ بالنظر إلى كؿ حالة عمى انفراد، فقد يككف بالمثؿ إذا كاف مف المثميات، أك بالقيمة إذا كاف مف القيمات

 عف الضرر أك ضياع المنافع، أكعما لحقو مف تمؼ لمالو،  االلتزاـ بتعكيض اآلخر ىك إذف لضماف       فا
 .اإلنسانية الحادث بالنفس ، الكميأكالجنائي 

 في أك كرامتو، أك مالو أك، يمحؽ بو ضررا في نفسو آخرحد عمى أمف   الضار يعني كؿ تجاكزؿ       أما الفع
 2. مفسدة بالغيرك أيضا إلحاؽ لو حؽ ممارستو بمحض اختياره كهذمحريتو المشركعة كنشاطو اؿ

كيعد مفيـك الضرر البيئي مف المفاىيـ المرتبطة بحماية البيئة، كيقصد بو الضرر الذم يصيب المكجكدات 
، كيعرؼ بأنو إلحاؽ الضرر بالجنس البشرم كالكائنات الحية (ماء، ىكاء، ارض )البيئية مف مكاد طبيعية 

الطبيعية كالمياه كاألرض نتيجة مباشرة أك غير مباشرة إلدخاؿ مكاد أك كائنات حية أك غير حية، مما يشكؿ 
 3.تيديدا عمى صحة البشرية

       إف تحديد الفعؿ الضار كتبياف قكاعده في تحديد مسؤكلية الفاعؿ، كعبلج نتائجو في إيجاب الضماف 
المالي كالتعكيض عمى المضركر منو ىك مف أىـ الركائز األساسية في عرؼ التشريع اإلسبلمي منذ صدر 

اإلسبلـ كقد انعكس ذلؾ عمى القكانيف المدنية في العصكر الحديثة كيعد مبدأ تضميف الفعؿ الضار مف السياسة 
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العبلجية لحماية البيئة في اإلسبلـ، فبعد كقكع الضرر أك اإلشارة إليو يستمـز األمر قياس الضرر الكاقع ثـ إقرار 
 1. التضميفأمبد

ال يفمت ضرر مف تعكيض جعؿ فقياء   لكؿ ضرر تعكيضا، كلكياإلسبلمية أفبيف فقياء الشريعة        
 لـ يكف مخطئا، كفي ىذا تقكؿ القاعدة الفقيية المباشر ضامف إفال كؤك كؿ مباشر لضرر مساإلسبلميةالشريعة 

 .كاف لـ يتعمد

 نبيا اهلل داككد كسميماف عمييما أصدره الحكادث التاريخية داللة عمى ذلؾ قصة الحكـ الذم أىـمف        
َوَداُووَد َوُسَمْيَماَن ِإْذ َيْحُكَماِن ِفي اْلَحْرِث ِإْذ َنَفَشْت ِفيِه َغَنُم اْلَقْوِم َوُكنَّا ِلُحْكِمِهْم  :السبلـ حيث يقكؿ اهلل تعالى

 كاآلخر رجميف دخبل عمى نبي اهلل داككد، احدىما صاحب الحرث،  في تفصيميا إفيقكؿ الركاة 2.َشاِهِدينَ 
صاحب  ؿ داكدحكـ، فمـ تبؽ منو شيئا، ؼغنـ ىذا قد نفشت في حرثي إفصاحب الغنـ، فقاؿ صاحب الحرث 

كمر صاحب الغنـ بسميماف، فأخبره بقضاء داكد، فدخؿ سميماف ،  خصمو في مقابؿ حرثوغنـ أف يأخذ الحرث
ادفع الغنـ إلى صاحب الحرث لينتفع : يا نبي اهلل إف القضاء غير ما قضيت، فقاؿ كيؼ؟ قاؿ: عمى أبيو فقاؿ

ثـ يعيد كؿ منيما إلى صاحبو ما تحت يده ،  ليقكـ عميو حتى يعكد كما كافالغنـبيا، كادفع الحرث إلى صاحب 
 3.القضاء ما قضيت، كامضي حكـ سميماف: فقاؿ داكد. فيأخذ صاحب الحرث حرثو، كصاحب الغنـ غنمو

 إلىنو كجد الغنـ بقدر القيمة، فدفعيا أففي ىذه القضية حكـ داككد عميو السبلـ بقيمة المتمؼ، كبما        
 بتسميميا كرضى صاحب الحرث كرضى تعذر بيعيا أك لـ يكف لصاحب الغنـ ماؿ، إما ألنوصاحب الحرث، 

.  بدال عف القيمةبأخذىا

 سميماف عميو السبلـ فقضى عمى صاحب الغنـ بدفع المثؿ، باف يعمر البستاف حتى يعكد كما كاف،       أما
 قاعدة الضماف ىي مقابمة المثؿ بمثمو، كالقيمة أف العدؿ حيث لاألقرب إؿكما حكـ بو سميماف عميو السبلـ ىك 

 .القيماتفي 

 في العصر الحاضر يؤخذ بما نادل بو فقياء، الشريعة مف مئات السنيف مما اإلشارة إليو أفمف الجدير        
 مف أف:  المسؤكلية البيئية المطمقة كمؤداىاالمتطبيؽ كسماه كتطكره كصبلحيتو اإلسبلمييدؿ عمى عظمة الديف 

 يتحمؿ ما يصيب الغير مف ضرر حتى أف، فعميو ر مشركعا، كيصاحب ىذا االستغبلؿ مخاطأكيستغؿ مصنعا 
 أك يشغؿ سفينة أكككذلؾ مف يستخدـ .  صاحب المشركعأك مستغؿ إسناده إلى يمكف أ خطأمتكفر مكلك لـ 

 التي نتجت عف ذلؾ األضرارالنير، يككف ممزما بتعكيض  أك استغبلليا لمياه البحرأك يمارس نشاطا استكشافيا 
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في   المركبات، ىذاأك إغراؽالنيرية بالنفايات أك  تمكث البيئة البحرية  أدل إلى التشغيؿ الذمأكاالستخداـ 
 1.ككذلؾ الدكلية  الداخمية،ةاألنظـ

 :مشروعيته. ثانيا

:  ن الكريمآفي القر_ 1

 3 َوَجزَاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُمَها : أيضاكقاؿ 2 َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفاَل ُيْجَزى ِإالَّ ِمْثَمَها :قاؿ تعالى       
 . يعد اعتداء يضمنو فاعموأك أمكالو بنفس الغير أف إضرار اإلنساف عمى اآليات ذهفسر الفقياء مضمكف ق

  :في السنة_ 2

مف اخذ عصا أخيو ؼ ،أخيو العبا أك جاداعصا كـ  ال يأخذ أحد :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ       
 . نفس منو كاف قؿإال بطيبةىذا دليؿ عمى تحريـ ماؿ المسمـ  4. إليوفميردىا

 :شروط تحقق الضمان. ثالثا

       إف التعدم الكاقع عمى البيئة سكاء كاف في مجاؿ البيئة المائية أك البرية أك الجكية كاف ذلؾ بسب التمكث 
ىك حراـ كال يجكز شرعا ألحد أف يمحؽ ضرار بآخر في أم شيء يخصو في نفسو . الخ...أـ بسبب أخر

ذا ثبت أف الضرر في البيئة متحقؽ، فاف ذلؾ كاؼ في ثبكت الحرمة  كخصكصياتو، كمالو كعرضو إال بحؽ، كا 
لكؿ عمؿ يؤدم إلى اإلضرار بالبيئة، أك بعبارة دقيقة إلى اإلضرار باإلنساف، كذلؾ ألف كؿ عمؿ يضر بالبيئة 
يترتب عميو اإلضرار باإلنساف نفسو، إما في صحتو، أك في مالو، أك في مستقبؿ األجياؿ البلحقة، لذلؾ كاف 

 5.العقاب بضماف التعكيض

 6:ىيأربعة  الفقياء لتحقيقو شركطا        لقد اشترط

 . يككف العمؿ ضاراأف_ 

 . التعدمأك يككف الضرر بطريقة االعتداء أف_ 

 . تسبباأك يككف نتيجة االعتداء مباشرة  أفيشترط في الضرر_ 
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 الضرر الناتج عف أحكاؿ في أك، كخاصة في حاؿ التسبب األحيافؿ تعمدا في بعض ص يككف الجـر قد حأف_ 
 .األخرل الجامدة أك األشياءالحيكانات، 

الذم يكجب الضماف يفترض كجكب عمؿ يسببو، كاف ىذا العمؿ ال ر بذلؾ نستطيع القكؿ باف الضر       
 نتج عنو ضرر لمغير، إجراؤه إذا ما يجب إجراءيقتصر عمى الفعؿ المادم فقط، بؿ يندرج تحتو االمتناع عف 

 إلى التربة، مما يؤدم أكالماء أك  اليكاء إلى لمنع تسرب الممكثات ةالبلـزف يمتنع عف استخداـ التكنكلكجيا أؾ
 االنتفاع الكامؿ كالسميـ مف نصيبو مف الممؾ إمكانية ضرر بالغير يتمثؿ في عدـ إيقاعتمكث البيئة الف في ذلؾ 

 .العاـ

 مبدأ التعويض والتقميل من األثر البيئي: الفرع الثاني

المقصكد بالضماف لدل الفقياء المسمميف التعكيض المالي الذم يمتـز بو كؿ شخص سبب ضرر لمغير       إف 
 المصالح المحمية ضرر مترتب عمى الفعؿ المعتدم فيو، كما أف يمحؽ قد اشترط لمضماف اإلسبلمي الفقو إف

 انتفى فإذا الحكـ بالضماف، ةايجابيفالضرر ىك العمة المؤثرة في . انو اكتفى بمجرد حصكؿ تيديد ليذه المصالح
ث مساس بالمصمحة البيئية د يحأف التعكيض يقتضي أفالضرر انتفى معو الضماف كبالتالي يمكف القكؿ 

 1.المشمكلة بالحماية ضررا

ف كانت ال يمكف أف يختص بيا أحد، فبيذا المعنى تسمك عمى الممكيات        إف فكرة ممكية المكارد الطبيعية كا 
الخاصة، كال يعني القكؿ بذلؾ أنيا مترككة، بؿ ىي ممؾ لمبشرية جمعاء كىي تراث لئلنسانية، كىي تقع ضمف 

ما استخمؼ اهلل اإلنساف عميو مف سماء كقمر كنجـك كككاكب كأرض كبحار كمياه كىكاء، كلذلؾ فكاجب 
كلذلؾ فعمى قدر الكاجب تككف . المحافظة عمييا ربما يككف اكبر مف كاجب الحفاظ عمى الممكيات الخاصة

كلذلؾ فالتعكيض عف عناصر الطبيعة يككف أكال بالتعكيض . المسؤكلية، فإذا كبر الكاجب كبرت المسؤكلية عنو
العيني، حيث أف ىذه العناصر ال يعكضيا إال عكدتيا إلى ما كانت عميو، حيث ىي ال تقدر بثمف، كأما إذا 
تعذر التعكيض العيني، فيككف التعكيض النقدم مكافئا لمقيمة التي تمثميا ىذه العناصر لمطبيعة كلئلنساف 

 2.كلمبشرية

      يعد التعكيض العيني أفضؿ طرؽ التعكيض الضرر البيئي كالذم ييدؼ إلى إصبلح الكسط البيئي مف 
عادتو إلى الحالة التي كاف عمييا قبؿ حدكث التمكث، غير أف ىذا الشكؿ مف التعكيض ليس دائما  التمكث كا 

 3:ممكنا، حيث يعترضو عقبتيف ىما صعكبة الحكـ بالتعكيض كالمصمحة العامة

                                                           
 . بتصرف.111-110: صص . 2012. جامعة الشرق األوسط: الكويت. حماية البيئة دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي. زلمد عبد اهلل ادلسيكان. 1
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إذ أف ىنالؾ بعض األضرار البيئية التي تؤدم إلى زكاؿ أك ىدـ عنصر طبيعي : صعكبة الحكـ بالتعكيض_ 
 .بصكرة نيائية ال يمكف معيا استرجاعيا

فعندما يككف التمكث مصدره مبنى مف المباني أك المنشات العامة كالتي يككف مف الضركرم : المصمحة العامة_ 
اإلبقاء عمييا نظرا لما تمثمو مف أىمية عامة اقتصادية كاجتماعية، كالمستشفيات أك المطارات فانو يحضر إزالة 

 .ىذا المبنى تبلفيا لما يسببو ذلؾ مف اضطرابات اجتماعية كاقتصادية كيفرض التعكيض النقدم ىنا

 1: بيف الضرر  فقو كضعي في التميزإلييا أم ال يرقى اإلسبلمي إجادة الفقو        حيث أجاد

 استعمالو لحقو أدلة ىك في دائرة المنع، كيعد مسيئا الستعماؿ حقو كؿ مف عاـ كؿ ضرر يمحؽ اؿأف: األكؿ
 استعماؿ إساءة قد يككف فييا ما يحتمؿ أمكر منع اإلسبلمي إلى ضرر بالكافة، كلذلؾ يتجو الفقو إلى إلحاؽ

 ممنكع، الف الضرر العاـ ضرر كبير دائما، كالضرر الكبير يدفع إلى فيو مأذكفكحينئذ ينتقؿ الفعؿ مف  الحؽ
. كيتحمؿ لذلؾ الضرر الخاص في سبيؿ دفع الضرر العاـ

 فاألفعاؿ التآ الـإلى ينظر فييا إنما عدـ قصده، أك قصد الضرر إلىالعامة ال ينضر فييا أف األضرار : الثاني
 مقاصد إلى الماؿ ال يمتؼ فيو إلىف النظر إؼ  تمنع، كلك لـ يقصد صاحبياة مفاسد كثيرإلىكانت تنتيي إف 

ـ ث فيو مأذكفالجكىرم بالنسبة لمفعؿ الذم يككف استعماال لحؽ فاألمر .  نتيجة العمؿ كثمرتوإلىالعامؿ كنيتو بؿ 
. الضرر المترتب، ال النية التي قكاىا العمؿ  ىك مقدارـضرر عاترتب عميو 

ف أ كاف معتديا في استعمالو بإال إذا ال يعد الشخص مسيئا في استعماؿ حقو باآلحاد الضرر الكاقع إف: الثالث
 ال أك ال يككف ثمة مصمحة في االستعماؿ، أف الثابت كىك األمر بالفعؿ كما يدؿ عمى ذلؾ إلى اإلضرارقصد 

عادم ر الحد المقرر لمثمو باف كاف يستعمؿ حقو استعماال غي  تجاكزأكيتعيف ىذا الطريؽ لجمب المصمحة لو 
 . يؤجؿ كىكذاأف شريكو في المسقى ال يمكف أك يؤجؿ كجاره  أفكاف يسقي في كقت يمكف

       فعند تحديد الفعؿ الضار يمكف تمخيص النقاط التالية التي تساعدنا في تحديد األثر المحتمؿ أك الكاقع 
 :عمى البيئة، كتحديد ما إذا كاف النشاط ضارا أـ ال حيث ال بد أف يككف العمؿ مباحا كليس حراما كىي

إذا كاف الضرر عاما أـ انو يؤثر عمى مجمكعة صغيرة مف األفراد مثؿ تمكث اليكاء في الحالة األكلى ككجكد  _ 
 .مصنع يثير كثيرا مف الضكضاء في منطقة محدكدة

 .حدكث الضرر مؤكد أـ أف احتماؿ حدكثو ضعيؼ_ 

الضرر كبير كال يحتمؿ أـ بسيط كيمكف تجاىمو أك استيعابو مثؿ تمكث المياه مف المصانع التي تقذؼ _ 
بفضبلتيا في احد األنيار في الحالة األكلى أك مثؿ تمكث المياه نتيجة االستحماـ في احد األنيار في الحالة 

 .الثانية
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ذا لـ يقصد صاحب النشاط الضرر فيؿ ىك عمى عمـ باف _  الضرر مقصكد مف صاحب النشاط أـ ال، كا 
 . المشركع يحتمؿ أف ينشئ الضرر

الضرر المصحكب بمنافع عامة عظيمة كميمة بالنسبة لممجتمع مما يحتـ القياـ بالمشركع أك النشاط أـ يمكف _ 
االستغناء عنيا مثؿ محطة تحمية المياه التي تخدـ اآلالؼ مف الناس كتستحكذ عمى مساحة مف األرض كاف مف 

 .الممكف االستفادة منيا في نشاط أخر

 .أىمية المردكد كالربحية مف ىذا النشاط عمى صاحب النشاط، كما مدل تحممو خسارة ذلؾ_ 

بدائؿ المشركع بحيث ال تحتكم أضرارا أك تككف اقؿ ضرار مثؿ الحصكؿ عمى الطاقة الكيربائية مف المفاعؿ _ 
 . النككم أك مف الطاقة الشمسية

، فانو يجب عمى الدكلة عندما أخرل الضرر بفئة إيقاعيبرر   لحماية فئة مف الناس الالمبدأ رعاية ىذا        إف
 تراعي مصمحة الفئة التي قد تتضرر مف جراء ىذا التدخؿ، أف رعاية لمصمحة عامة األفرادتتدخؿ في حريات 

 يمحؽ بالمصالح أفقؿ مف حجـ الضرر الذم يمكف أكلما كاف حجـ الضرر الذم يمحؽ بيذه الفئة ىك 
 لتحقيؽ العدالة  البد ذلؾ ال ييدر حقكؽ الفئة المتضررة ، كفي ىذه الحالةإال أف التدخؿ، أبيح ؾالجماعية، لذؿ

 1.مف لحقو الضرر جراء تدخؿ الدكلة كؿ  مقاصد التشريع مف التعكيض المادم كالمعنكم عمىأىـالتي ىي 

، فيك اإلسبلمي التضميف احد المبادئ اليامة، كالسياسات العبلجية لحماية البيئة في االقتصاد       إف مبدأ
 التعدم المتبلـز مع الضماف لتجاكز الحد كمجاكزة إلى بو أفضىمباشرة يتحمميا مف فعؿ فعبل ضارا  عقكبة

 الضرر أك كاف المتمؼ ماال، كاف يككف التمؼ إذا، كتحقؽ شرط الضماف المألكؼالحؽ، كانحراؼ السمكؾ عف 
الف الضرر ىك العمة مف كجكب الضماف، فحماية   الضماف فائدة،إيجابمتحققا بشكؿ دائـ، كاف يككف في 

 كفاءة مف الناحية األكثر الدعـ الذم يشجع النشطات المسببة لمتمكث، كدعـ البدائؿ إلغاء فقط لقتضتالبيئة ال 
 يدفع المتسببكف في التمكث مقابؿ الضرر البيئي الذم يتسببكف فيو، كالمعمكؿ بو أيضا أف لالبيئية، بؿ يقتض

 2. الكربكفأكسيدحاليا في ضرائب الكربكف التي تطبيقيا عمى مصادر الطاقة كفقا لمقدار ما تنتجو مف ثاني 
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 مساهمة الوقف في تحقيق السياسة اإلسالمية لحماية البيئة: المبحث الثاني

       يعد الكقؼ آلية لمتعافي مف العديد مف األزمات التي قد تصيب المجتمع سكاء أكانت اجتماعية أك 
اقتصادية أك بيئية كتبدك أىميتو في معالجة المشاكؿ البيئية جمية مف خبلؿ مساىمتو في العديد مف المشاريع 

 .ةالبيئة كفرضو لضكابط المحافظة عمى البيئة في سياستو التمكيمي

  النظري لموقف البيئياإلطار :انيالمطمب الث

       اعتنى اإلسبلـ برسـ منيج كاضح كمتكامؿ بيف كيفية التعامؿ مع البيئة كاالنتفاع بخيراتيا ككاف الكقؼ 
البيئي احد الركائز األساسية ليذا المنيج الذم يسعى مف خبللو إلى تعمير األرض لكف دكف جكر عمييا أك 

 .حرماف األجياؿ القادمة مف التمتع بيا كاالستفادة منيا

الوقف البيئي ماهية  : األولالفرع

 :مفهوم الوقف البيئي. أوال

قد يفيـ البعض الكقؼ بأنو ما يتعمؽ بالنكاحي الدينية الصرفة كبناء المساجد كما يتعمؽ بيا إاّل أننا نرل       
في السنكات األخيرة الماضية تصحيحا لمفيـك الكقؼ كتشجيعا عمى تنكيع منافعو، كىذا أمر يعد خطكة إيجابية 

في دفع الكاقفيف إلى مزيد مف التفاعؿ في تسييؿ المنافع المختمفة التي تعكد عمى المجتمع بالخير كالفائدة 
كألف المحيط البيئي كما يتعمؽ بو ىك جزء ال يتجزأ مف دكرة . متكافقة مع مقاصد الشريعة كمصالحيا الكمية

 تمكيثو بالطرؽ منععميو كرفع الضرر عنو ك اإلنساف الحياتية لذا يحتاج ىذا المحيط إلى مزيد مف المحافظة
 1.كالكسائؿ كالصكر المشركعة كحمايتو كتنمية مكارده كاستدامتيا بالشكؿ السميـ

تكفؿ استقرار أف نيا أ مجتمع تتطمب كجكد بنية اقتصادية كمالية محمية قكية مف شألمفالتنمية المستدامة       
 المصادر التي تـ أىـث يعتبر الكقؼ البيئي مف محب ىناؾ بعدا بيئيا لمكقؼ، أفكامف المجتمع، كعميو يبلحظ 

 كالذم بدكره يساىـ في الدعـ المالي كالمؤسسي كالقانكني لتمكيؿ اإلسبلميتفعيميا مف المخزكف التراثي كالفكرم 
 إلى ىدؼ الكقؼ البيئي يرمي أف القادمة، كىنا نبلحظ لؤلجياؿرد كاكرفد العمؿ البيئي لضماف تكفير كاستمرار الـ

 اإلعبلـ العممية في مجاالت البيئة كالتنمية كدعـ األبحاثدعـ الزراعة العضكية كالصناعات النظيفة، كدعـ 
 2.البيئي

فالكقؼ في األعماؿ البيئية أمر تتطمبو الحاجة ككاقع األمة لذا يتطمب مف المسؤكليف المباشريف نشر        
 عناية لرعاية المحيط الحضرم كالبيئة، حيث كجدت أكلت األكقاؼكقد ، ثقافة الكقؼ البيئي بيف أفراد المجتمع

 لتنقية المحيط الحضرم مف اليكاـ كالعقارب إضافة إلى أكقاؼ كتنظيـ فيضاناتيا، كاألنيار لصيانة البرؾ أكقاؼ
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 مؤسسات لعبلج بإقامة في مدف عديدة كدمشؽ كتكنس كفاس كالقدس األكقاؼكما تكمفت  كالكبلب الضالة،
يكائيا المعتكىة كاليرمة، األىميةالحيكانات  طعاميا كا  الصغيرة  كالقطط أصحابيا، كالحيكانات العاجزة التي مات كا 
سبمة إضافة إلى أكقاؼ أ لطيكر الحـر المكي الشريؼ، كأكقاؼ كطيكر الماء التي انكسرت مناقيرىا، ركالعصافي

 1.المياه التي تجد فييا الحيكانات حاجتيا مف الماء

 مؤسسي مالي كإسياـمصدر مستميـ مف التراث كالحضارة العربية ؾ دكر الكقؼ البيئي يأتيمف ىنا        
تكفر مكارد لمجيؿ القادـ  كتككيف بنية اقتصادية كمالية، تضمف االستقرار البيئي ككقانكني لتمكيؿ العمؿ البيئي

لصناعات ا كالكقؼ البيئي يعمؿ عمى تكفير دعـ لمزراعة العضكية ك،عبر الخدمات البيئية التي تقدميا الطبيعة
 .حياة مستدامةب مجتمع أمعـ ر، حتى يف كالزراعة لمحد مف الفؽقمشاريع المياالنظيفة كالطاقة النظيفة كدعـ 

 2: الكقؼ البيئيالتي تميز العناصر       إف مف أىـ

 . مؤسسات كصيغ المجتمع المدني التي تدعـ التنمية المستدامةإحدلىك  البيئي الكقؼ_ 

 .اإلسبلميةكمف نتاج الثقافة العربية المنشأ  صيغة محمية  البيئيالكقؼ_ 

 الدكلة عمى صعيد التنمية االجتماعية أىداؼ كالكظيفة كالعائد كيدعـ  البيئي أىمي المنشأ كاإلدارةالكقؼ_ 
 باإلنساف التنمية المرتبطة مبدأ ككسيمة ىامة مف كسائؿ االستقبللية االقتصادية كتحقيؽ ،كاالقتصادية كالبيئية

 .كالمكارد المحمية

 التي مف  التنمية المستدامةأىداؼ لتحقيؽ ةكأدكات إنتاج أم آلية تمكيميرا فقط بؿ ماؿ ا ليس عؽ البيئيالكقؼ_ 
. ضمنيا حماية البيئة

  :أنواع األوقاف البيئية. ثانيا

 : أوقاف لمحفاظ عمى الثروة الحيوانية_ 1

 ىي أكقاؼ تخصص لرعاية الحيكانات الضالة كالمسنة كالخيؿ كالطير كغيرىا      

 

 

 

 

                                                           
 .23 : ص.مرجع سابق. اإلصالح اإلداري للوقف .كمال منصوري. 1
 .3-2 :ص ص. مرجع سابق.  ادلؤدتر العريب اإلقليمي الثالث للمياه.الوقف البيئي ودوره في التنمية المستدامة .عودة اجليوسي. 2
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 :أوقاف لمحفاظ عمى الثروة النباتية_ 2

 البرنامج المسمى كقؼ األشجار في قرية لكبكؾ ا أطمقت اندكنيسي2007ففي عاـ  . كالكقؼ عمى التشجير      
، في حيف قدـ المجتمع المحمي األراضي كقاـ اندكنيسيا قؼك تابكنغ تكبا في ىذا البرنامج تـ كىب البذكر مف

 1.برعاية األشجار حتى يمكف حاصدىا في السنكات الخمس المقبمة

 : أوقاف لمحفاظ من التموث_ 3

      تشمؿ كقؼ نكادر المياه كقنكاتيا بيدؼ حمايتيا مف التمكث كتيسير الحصكؿ عمييا نظيفة صالحة لمشرب 
 .كالكقؼ عمى النظافة كتنظيؼ الشكارع ككنسيا، أكقاؼ لبلستراحات لممسافريف كأماكف الضيافة

  :وقف التعميم البيئي_ 4

       نشر الكعي البيئي كاالىتماـ بجانب الطمب عمى المياه مف خبلؿ تكعية الجميكر لخفض معدالت 
االستيبلؾ مف المياه، كترشيد استخداـ ىذه السمعة النادرة خاصة أماـ ما يعانيو ىذا المصدر مف إىدار في 

 .الدكؿ المسممة باعتباره سمعة مجانية كقصكر اليياكؿ المؤسسية لقطاع المياه

 :أوقاف البحث والتطوير في مجال الطاقة_ 5

 ثقافة خضراء لدعـ كفاءة استخداـ الطاقة خاصة مستيمكي الطاقة في المنازؿ ؽ      مف خبلؿ خؿ
 .كالمؤسسات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
. Mohammad Arif Budiman. The Role of Waqf for Environmental Protection in Indonesia. Aceh Development 

International Conference. University Kebangsaan. Malaysia. 26-28 march. 2011. P: 886 
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 إسهامات الوقف قديما في رعاية البيئة: نيالفرع الثا

فكجدت ،  رعاية البيئة كالحيكافإلى لـ تتكقؼ عمى الرعاية المجتمعية لمناس، بؿ امتدت األكقاؼخيرات        
 الطيكر كالعصافير  كأنشئت أكقاؼ إلطعاـ لطيكر الحـر المكي الشريؼ،كأكقاؼ، كاألنيار لصيانة الترع األكقاؼ

 1.المعتكىةاألىمية أك  لمحيكانات كأكقاؼ لمقطط كأكقاؼفي مدف عديدة، 

 :     مف أشير ما يمكف اإلشارة إليو في استعراض نماذج األكقاؼ البيئية ما يمي

 :الوقف المائي. أوال

 في مدينة الرسكؿ صمى اإلسبلمية الدكلة نشأة المائي لممسمميف منذ األمفكاف لمكقؼ دكر كبير في تكفر        
 .، لعظـ فضمو كثكابواإلسبلمي العالـ أنحاءشاع الكقؼ ليذا الكجو مف البر في سائر  اهلل عميو كسمـ، كقد

بأسماء الكثير مف الشخصيات التي كانت ليا إسيامات بارزة في مجاؿ األمف  يحفؿ التاريخ اإلسبلمي     
أبي جعفر محمد عمي بف أبي منصكر، المعركؼ بالجكاد األصبياني، كزير صاحب المكصؿ : المائي، مثؿ

األيكبي، فقد بنى كأكقؼ الكثير مف األسبمة في مكة، كاختط صياريج الماء، ككضع الجباب في طرؽ الحج 
 2.لتجميع ماء المطر فييا

 تبارل المسممكف في إنشاء األسبمة، باعتبارىا نكعان مف الصدقة الجارية التي يصؿ ثكابيا إلى صاحبيا       كما
 أم الصدقة أفضؿ؟ !يا رسكؿ اهللقمت : فقد ركم عف سعد بف عبادة رضي اهلل عنو أنو قاؿحتى بعد مكتو، 

: ما الشيء الذم ال يحؿ منعو؟ قاؿ! يا رسكؿ اهلل: كعف عائشة رضي اهلل عنيا، أنيا قالت، 3سقي الماء: قاؿ
 مف !يا حميراء: " ىذا الماء قد عرفناه، فما باؿ الممح كالنار؟ قاؿ!يا رسكؿ اهلل: قمت: الماء كالممح كالنار، قالت

أعطى ناران فكأنما تصدؽ بجميع ما أنضجت تمؾ النار، كمف أعطى ممحان فكأنما تصدؽ بجميع ما طيَّب ذلؾ 
فكأنما أعتؽ رقبة، كمف سقى نفسان مسممة شربة مف ماء  حيث يكجد الماء الممح، كمف سقى مسممان شربة مف ماء

كأسيـ نظاـ الكقؼ في انتشار األسبمة، كصادفت مبانييا ركاجان كترحيبان حاران مف  4.حيث ال يكجد فكأنما أحياىا
ر مياه الشرب لممارة في الشكارع كالطرؽ، كالسيما في أكقات مالمسمميف، نظران لما ترتبط بو مف فعؿ الخير بتكؼ

.  حطالؽ

إف األسبمة كانت تقكـ مقاـ مرفؽ المياه حاليان، في المدف كبدرجة أقؿ في القرل، كغالبان ما كانت تمحؽ       
عمى طرؽ القكافؿ، لتككف في متناكؿ الجميع  أسبمة المياه الصالحة لمشرب بالمساجد أك تككف كسط المدينة أك

كقد أنشئت األسبمة بيف الحارات لتقديـ الماء البارد، كخصكصان في مناطؽ ازدحاـ السكاف منيا، بؿ كانت ىناؾ 
                                                           

 .41- 40 : ص ص.مرجع سابق. منذر قحف. 1
 222: ص. 1984. الطبعة األوىل. دار الثقافة:  ادلغرب.الشهب الالمعة في السياسة النافعة. أىب القاسم ابن رضوان ادلالقي. 2
 .611: ص. 3684: احلديث رقم. باب فضل صدقة ادلاء. كتاب األدب. مرجع سابق. سنن ابن ماجة. 3
. 422: ص. 2472: حديث رقم. باب ادلسلمون شركاء يف ثالث. كتاب الرىون. ادلرجع نفسو.4
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األسبمة التي تقـك بتخصيص جزء منيا لمنساء البلتي ال يقدرف عمى دفع أجكر السقائيف لمحصكؿ عمى حاجاتيف 
 ىذه انشألقد : ىناؾ العشرات مف األسبمة المكقكفة مثاؿ ذلؾ، سقاية الممؾ العادؿ، حيث المنزلية مف الماء

 ـ كيعرؼ الباب 1193 ق 589، كذلؾ سنة األيكبي صبلح الديف كأخ، أيكبالسقاية الممؾ العادؿ سيؼ الديف بف 
 1.المتكضأ باب أك بباب المطيرة األقصى ساحة المسجد إلىالمؤدم منيا 

أحكاضان  فعينت ليا إلى الحيكانات كالدكاب أيضان،فرة امتدت شجرة الشفقة اإلنسانية بظبلليا الكا      كما 
، كأنشئت ىذه األحكاض كمنشآت خيرية لخدمة الدكاب عمى طرؽ المدينة، كعمى الطرؽ ابلثكؿطمبان ايتيا لسؽ

 األمر الذم يمكف اعتباره بحؽ التي تربط بيف المدف، خدمة لمقكافؿ التجارية كالمسافريف المتنقميف بيف ىذه المدف،
 2.مفخرة مف مفاخر حضرتنا اإلسبلمية

 3:يمي   كالبرؾ المكقكفة لينتفع الناس بيا نذكر منيا مااآلبارىناؾ العشرات مف       كما أف 

: بئر زمزم_ 1

 ماء زمـز الذم خرج بمعجزة ربانية بالقرب مف إلييا كالكافديف كأىميالقد مف اهلل سبحانو كتعالى عمى مكة        
 عميو إبراىيـكذلؾ استجابة لدعاء . عطشار السبلـ يتضك عميوإسماعيؿ  في المكضع الذم كاف فيو أمالكعبة، 

يَِّتي ِبَواٍد َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربََّنا ِلُيِقيُموا  :كجؿ عمى لسانو السبلـ، فقاؿ عز َربََّنا ِإنِّي َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّ
اَلَة َفاْجَعْل َأْفِئَدًة ِمَن النَّاِس َتْهِوي ِإَلْيِهْم َواْرُزْقُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعمَُّهْم َيْشُكُرونَ   كال تزاؿ عيف زمـز تتدفؽ ماء 4الصَّ

 كمضخات آالت قياـ الساعة، كتنضح المياه حاليا مف بئر زمـز بكاسطة إلى يكمنا ىذا لإسماعيؿ إؿمنذ عيد 
كقد كضع اهلل عز كجؿ البركة في ىذه البئر بحيث تفي بحاجة كاستيبلؾ  . منطقة الحـر المكيءإلى أنحا

. الحجيج عمى مدار العيكد كالعصكر

: بئر رومة_ 2

      كاف ىناؾ بئر حكؿ المدينة يسقى منيا المسممكف، كيممكيا ييكدم يضيؽ عمى أىميا، فقاؿ النبي عميو 
السبلـ مف يشترم بئر ركمة، كيككف دلكه فييا كدالء المسمميف، يككف لو في الجنة، فتقدـ عثماف لشرائيا، فغالى 
الييكدم في ثمنيا، كجاء عثماف بميارة التاجر كاشترل النصؼ، عمى أف يككف االنتفاع بينيما بالمياياة الزمنية 

باف يككف لعثماف يكـ، كلمييكدم يـك ينتفع بثمف الماء فيو فكاف عثماف يبيع الماء بغير أجر في يكمو فيقبؿ 

                                                           
 .43: ص. مرجع سابق. عكرمة سعيد صربي. 1
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الناس عمى أخذ الماء كيدخركنو إلى اليـك التالي، فإذا جاء يـك الييكدم ال يشترم أحد، فاضطر لييكدم ألف 
 1.يبيع نصفو بأبخس األثماف

عف كقفيا الصحابي عثماف بف عفاف رضي اهلل عنو بتشجيع كحث مف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، فقد ركل ك
 فقاؿ ائتكني بصاحبيكـ المذيف ألبا كـ عمي حيف اشرؼ عمييـ عثماف شيدت الدار: ثمامة بف حزف القشيرم قاؿ

 ىؿ تعممكف :اهلل كاإلسبلـبكـ  أنشد: فجيء بيما كأنيما جمبلف أك حماراف قاؿ فأشرؼ عمييـ عثماف، فقاؿ: قاؿ
مف يشترم بئر : اؿأف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قدـ المدينة كليس بيا ماء يستعذب غير بئر ركمة، فؽ

 2. فاشتريتيا مف صمب مالي فيجعؿ دلكه مع دالء المسمميف بخير لو منيا في الجنةركمة

 :زبيدة بئر_ 3

 فييا فريضة الحج كذلؾ لما شيدت أدتكىي السنة التي ،  ـ802ق 186بحفر بئر ماء سنة  *ةزبيد       أمرت 
 لـ يكف لدييـ مناىؿ كينابيع بؿ كانكا إذ ، مكة مف التعب كالمشقة لمحصكؿ عمى ماء الشربأىؿما يعانيو 

 خازف أمرت كحينئذ أحيانا أخرل، كتجؼ أحيانا التي تفيض اآلبار كعمى بعض أحياناماء المطر  يعتمدكف عمى
 مف أجؿ التكفؿ بتكصيؿ مياه الشرب في منطقة الحـر الشريؼ  الببلدأنحاء بدعكة الميندسيف كالعماؿ مف أمكاليا

 أفتدؿ عمى  ) ديناراالفأساعمؿ كلك كمفتؾ ضربة : كقالت لو كممتيا اليادفة المعطاءةلحجاج بيت اهلل الحراـ 
 (.المشركع حفر البئر سيكمؼ كثيرا

مف حيث تكفؿ الشخص اإلسبلمية، مف المبادئ االقتصادية عبارة  الشييرة المرتبطة بالكقؼ المائي ىذه اؿ       
 لممياه دكرا ىاما اإلسبلمي يمعب الكقؼ أفكعميو يمكف   (.ةرأسمالية أك تشغيميسكاء كانت  )بجزء مف التكاليؼ 

 الزراعية كغير الزراعية كبالتالي زيادة مستكل رفاىية الناس األنشطةفي زيادة العائدات االقتصادية لممياه في 
كمازلت البئر تعرؼ  3. كالذم ينتشر في العديد مف المناطؽ الريفية في منطقتنا،كتخفيؼ معاناتيـ خاصة الفقر

 . المنطقة كالحجاج الكافدكفأىؿببئر زبيدة حتى يكمنا ىذا، ينتفع منيا 

:  خصصت لمحرم المكيأوقاف. ثانيا

ميات ىائمة مف حماـ الحمى تحمؽ ؾ في العاصمة المقدسة، يرل المشاىد إالفي مشيد جميؿ لف تجده        
ككي .  بيت اهلل الحراـإلى تستقبؿ زكار الحـر المكي كترحب بيـ قبيؿ كصكليـ أنياجكف، كما لك اعند بكابة الح
ليأكم  الحماـ أبراج مكة المكرمة ببناء كثير مف أمانةة بكاجب الضيافة مع حماـ الحمى، قامت ؾيقـك مسؤكلك ـ

                                                           
 . 130: ص. 1977.دار الشروق: القاىرة .النشاط االقتصادي في ضوء الشريعة اإلسالمية .غريب اجلمال. 1
 .627: ص. 3703 :ديث رقماحل . باب مناقب عثمان بن عفان رضي اهلل عنو. كتاب ادلناقب.سنن الرتمذي. 2
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 اخلليفة العباسي السادس اشتهرت أم األمني جعفر ادلنصور اخلليفة العباسي الثاين وزجها ىارون الرشيد اخلليفة العباسي اخلامس، وىي أبوزبيدة بنت جعفر بن ادلنصور جدىا  
 . م832 ه 216بفعل اخلري واتصفت بعقلها النري الثاقب توفيت يف بغداد سنة 

. اجلامعة األردنية.  كلية الزراعة اقتصاديات ادلياه.حلقة نقاشية على ىامش ادلؤدتر العريب اإلقليمي الثالث للمياه .الوقف المائي مناىج مبتكرة في التمويل. عامر اجلابرين.3
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 كشربو الذم خصصت مف اجمو أكمو الحماـ بعد مغيب الشمس كيناؿ الحماـ في مكة عناية خاصة في إلييا
خاصة، ليست في مكة فقط بؿ حتى في مصر كتركيا كاليمف ففي مصر مثبل خصصت عائبلت مصرية أكقاؼ 

 1.إليية كقؼ يذىب ريعو لتكفير الغذاء لحماـ الحمى ككنو محمية 100 مف كاألرياؼ أكثرتسكف في القرل 

 آليات تمويل الوقف لحماية البيئة :المطمب الثاني

       يعد الكقؼ مصدر أساسي لتمكيؿ الكثير مف المرافؽ الخدمية كالمشاريع االستثمارية، كاليـك تتعاظـ 
الحاجة إلحياء مؤسسة الكقؼ مف أجؿ أداء دكرىا المفقكد في مجاؿ حماية البيئة، كذلؾ مف خبلؿ إيجاد كسائؿ 

 .كصيغ تمكيمية تتماشى مع األكضاع االقتصادية كالبيئية الحالية

 الصناديق الوقفية البيئية :الفرع األول

       تيدؼ الصناديؽ الكقفية إلى المشاركة في الجيكد التي تخدـ إحياء سنة الكقؼ عف طريؽ طرح مشاريع 
نفاؽ ريع كؿ صندكؽ عمى غرضو المحدد، كذلؾ مف خبلؿ  تنمكية اجتماعية، كالدعكة إلى الكقؼ عمييا، كا 

 باإلضافة إلى الترابط الكثيؽ فيما بيف المشركعات المماثمة التي 2.برنامج عمؿ يراعي تحقيؽ أكبر عائد تنمكم
 .تقكـ بيا األجيزة الحككمية كجمعيات النفع العاـ

 مف خبلؿ تكجيو مكارد الكقؼ لتمكيؿ المشاريع التي حماية البيئةتعمؿ الصناديؽ الكقفية عمى تمكيؿ        
 تكجيييا لتمكيؿ  يتـ الصناديؽ الكقفية، ثـإطار الكقؼ في أمكاؿ، حيث يتـ تعبئة  كالبيئةتخدـ التنمية المستدامة

 3 : إلىيؤدم مما لتنمية المستدامة داخؿ المجتمعا

، مف خبلؿ مشاريع تنمكية ذات أبعاد بيئية تككف قريبة خمؽ نشاطات جديدة ذات بعد بيئيإحياء سنة الكقؼ ك_ 
 .مف نفكس الناس كقادرة عمى تمبية الحاجات المختمفة

تجديد دكر الكقؼ في إطار تنظيمي يحقؽ التكامؿ بيف مشاريع التنمية كاألكلكيات البيئية، كيراعي األكلكيات _ 
 .كتنسيؽ بينيما

 الكقفية البيئية كىي مشاريع ليا كياف عممي كتنظيمي مستقؿ ذات طابع بيئي، كإنشاء  لممشاريعةؿتكفير السيك_ 
 . األخضريع االستثمارج كتشالحدائؽ كالمرافؽ العامة كالمشاريع اإلنتاجية ذات المعايير البيئية

 . كاستنزافيا تقميص الضغط عمى المكارد الطبيعيةإلىيؤدم  القضاء عمى الفقر كالبطالة مما_ 

 الريؼ مف خبلؿ إلى تأىيؿىذا يؤدم ، تمكيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالمشاريع المتناىية الصغر_ 
 .ديةم في النشاطات الحرفية كالتقؿم البعد البيئإلى إدماجالتكجو 

                                                           

http://aawsat.com
 .13/05/2016: تاريخ االطالع. مقاالت جريدة الشرق األوسط. /1
 .99: ص .مرجع سابق. زلمد امحد مهدي. 2
 .7: ص. مرجع سابق. زلمد الزحيلي. 3

http://aawsat.com/
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 أراضي الكقفية، كاستثمارىا في مشاريع مختمفة كشراء األصكؿجميع تقـك بت لمفقراء كقفية صناديؽ إنشاء_ 
 صناديؽ اجتماعية تكفر الخدمات أك إنشاء كعائد ىذه االستثمارات يصرؼ لصالح الفقراء كتأجيرىازراعية 

 .يستطيع الحصكؿ عمييا كتكفير المياه النقية لمف ال

. تطكير العمؿ الخيرم مف خبلؿ طرح نماذج جديدة يحتذل بيا_ 

. تمبية حاجات المجتمع في المجاالت غير المدعكمة بالشكؿ المناسب_ 

دارة مشاريعو_  نشائو كا  . تككيف المشاركة الشعبية في الدعكة إلى الكقؼ كا 

منح العمؿ الكقفي مركنة مف خبلؿ مجمكعة قكاعد تحقؽ االنضباط، كتضمف في الكقت ذاتو تدفؽ العمؿ _ 
. الكقفي كانسيابو

تمبية رغبات الناس المختمفة في تكجيو تبرعاتيـ نحك مجاالتيـ، ليتـ إنفاؽ ريع كؿ صندكؽ عمى غرضو _ 
كبيف المشركعات المماثمة التي تقكـ بيا األجيزة الحككمية كجمعيات  المحدد، مع تكفير الترابط الممكف فيما بينيا

. لالنفع العاـ كسائر المؤسسات األخر

 1:    حيث أنشئت العديد مف الصناديؽ الكقفية في العالـ اإلسبلمي كىذه أمثمة منيا

 2:الصندوق الوقفي لممحافظة عمى البيئة بالكويت. أوال

 لتنسيؽ السياسات كالبرامج في مجاؿ البيئة، كلمساندة األجيزة 17/04/1995      أنشأ ىذا الصندكؽ بتاريخ 
عادة تأىيلالحككمية كاألىمية األخر  . البيئةؿ في مجاؿ مكافحة التمكث كا 

 :أهدافه_ 1

 :       حدد الصندكؽ أىدافو المعبرة عف الغرض منذ إنشائو بما يمي

 .المساىمة في مشاريع المحافظة عمى البيئة كتخضيرىا كتنميتيا_ 

 .المشاركة في تدريب الككادر الكطنية العاممة في مجاؿ البيئة_ 

 .المساىمة في مشاريع إعادة تأىيؿ البيئة_ 

 .المساىمة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بمكافحة تمكث البيئة_ 

 .نشر الكعي البيئي بيف أفراد المجتمع_ 
                                                           

1 .http://library.islamweb.net .13/08/2017: تاريخ االطالع. ادلكتبة اإلسالمية. إحياء دور الوقف لتحقيق التنمية .عمر عبيد حسنة. 
 .18- 17 : ص ص.مرجع سابق .زلمد الزحيلي. 2
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 :أعماله_ 2

 :      يعمؿ ىذا الصندكؽ عمى القياـ باألمكر التالية

دعـ مشركع إدارة النفايات الخطرة، بإنشاء محرقة لمتخمص مف النفايات الخطيرة لجامعة الككيت، كمعيد _ 
 .الككيت لؤلبحاث العممية، كالييئة العامة لمتسميـ التطبيقي، كمدارس كزارة التربية

 . البيئة كالتي تتككف مف جائزتيف لمتصميـ البيئي كالشخصية البيئيةلمسابقة جائزة المحافظة عؿ_ 

 :الصناديق الوقفية بالشارقة. ثانيا

مف حاكـ الشارقة، الخاص بتأسيس األمانة العامة لؤلكقاؼ في  1996 لسنة 2      صدر المرسـك األميرم رقـ 
 كاستثمارىا كصرؼ قإمارة الشارقة، لتقـك بالدعكة لمكقؼ كالقياـ بكؿ ما يتعمؽ بشؤكنو، بما في ذلؾ إدارة أمكاؿ

ريعيا في حدكد شركط الكاقفيف، بما يحقؽ المقاصد الشرعية لمكقؼ كتنمية المجتمع حضريا كثقافيا كاجتماعيا 
كلتخفيؼ العبء عف المحتاجيف، كإلحياء سنة الكقؼ، كتفعيؿ دكره في تنمية المجتمع كفؽ الثكابت الشرعية 
كمعطيات الحاضر، كمتطمبات المستقبؿ، كذلؾ مف خبلؿ صناديؽ كقفية، سماىا المرسـك مصارؼ منيا 

مصرؼ خدمة البيئة كالحد مف التمكث البيئي، كذلؾ مف خبلؿ نشر الكعي البيئي، كدعـ مشاريع حماية البيئة 
قامة الندكات الشبابية، كغيرىا مف الفعاليات التي تيدؼ إلى حماية البيئة  .كا 

 1:صندوق محمد بن زايد لممحافظة عمى الكائنات الحية بأبوظبي. ثالثا

، حيث تـ 2009 مميكف يكرك كصندكؽ كقفي لدعـ جيكد المحافظة عمى الكائنات سنة 25       تـ تخصيص 
 2 مشركع لممحافظة عمى الكائنات الحية الميددة حصمت ما يقارب 130تقديـ الدعـ المالي المباشر ألكثر مف 

مميكف دكالر أمريكي، مما يجعؿ الصندكؽ مف أكبر مؤسسات الدعـ المباشر في العالـ، كلقد ساعدت المنح 
المقدمة لمعديد مف المنظمات كاألفراد حكؿ العالـ عمى تنفيذ مشاريع ىامة تغطي مختمؼ أنكاع الحيكانات كالعديد 

 .مف أنكاع النباتات

       يقدـ الدعـ المالي المكجو لتمكيؿ مشاريع محددة لممحافظة عمى الكائنات الحية، كما يعمؿ عمى االعتناء 
بالجيؿ القادـ مف أفراد الحركة العالمية لحماية البيئة عف طريؽ تعريفيـ بأفضؿ الممارسات كالتقنيات باستخداـ 

 .طرؽ مبتكرة لمتعميـ كالتكاصؿ

 

 
                                                           

1. www.speciesconservation.org . 01/02/2018: تاريخ االطالع. صندوق زلمد بن زايد للمحافظة على الكائنات احلية. 

http://www.species/
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 .توزيع المنح لصندوق الكائنات الحية حسب القارات: (4)الجدول 

 تكزيع المنح حسب القارات

 توزيع المنح بالدوالر القارات

 650.214 إفريقيا

 611.697 أسيا

 5.000 أكربا

 أمريكا الشمالية

 أمريكا الجنكبية

224.824 

416.004 

 

      يتـ كىب المنح بناء عمى القدرة عمى تمبية البنكد التي ينص عمييا الصندكؽ، بالتركيز عمى تمؾ المشاريع 
تقسـ المنح إلى نكعيف لضماف مساعدة اكبر كـ . الصغيرة المقامة محميا بجيكد األىالي في محيطيـ البيئي

 5000 دكالر كمنحة ما بيف 5000منحة : ممكف مف الجيكد المبذكلة في المحافظة عمى الكائنات الحية كىما

 . دكالر25000دكالر ك
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 صيغ استثمار الوقف في المجال البيئي :الفرع الثاني

 :الضوابط الشرعية الستثمار األموال الوقفية. أوال
 كالتييحكـ استثمار األمكاؿ الكقفية مجمكعة مف الضكابط المستنبطة مف مصادر الشريعة اإلسبلمية،       

 1:في األتيتتمخص 
  :أساس المشروعية_ 1

 تعتبر المرجعية كالتي أف تككف عمميات االستثمار مطابقة ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية  بويقصد      
اإليداع :  المجاالت المحرمة شرعان كمنيافي ىذا النشاط، حيث يتـ تجنب استثمار األمكاؿ الكقفية فياألكلى 

.  الحراـفي البنكؾ بفكائد أك شراء السندات بفكائد أك شراء أسيـ لشركات تعمؿ في
  :أساس الطيبات_ 2

 كتجنب مجاالت ، مجاؿ الطيباتفي تعمؿ التييقصد بو أف تكجو األمكاؿ نحك المشركعات االستثمارية        
 الخبائث ألف الكقؼ عبادة كيجب أف تككف طيبة ألف اهلل طيب ال يقبؿ إاّل طيبا، كال تقبؿ فياالستثمار 
. غمكؿصدقة مف 

  :أساس األولويات اإلسالمية_ 3
 كفقان لسمـ األكلكيات اإلسبلمية  مف األمكاؿ الكقفيةالمشركعات االستثمارية المراد تمكيميا يقصد بو ترتيب      

 سكؼ تعكد عمى التي كالمنافع اإلسبلمي كذلؾ حسب احتياجات المجتمع ،الضركريات فالحاجيات فالتحسينات
.  الترؼ كالبذخ كالمظيرية مجاؿفيالمكقكؼ عمييـ، كفى كؿ األحكاؿ يجب تجنب تكظيؼ األمكاؿ الكقفية 

 :أساس التنمية اإلقميمية_ 4
يقصد بو أف تكجو األمكاؿ نحك المشركعات اإلقميمية البيئية المحيطة بالمؤسسة الكقفية، ثـ إلى األقرب       

فاألقرب، كال يجكز تكجيييا إلى الدكؿ غير اإلسبلمية كالكطف اإلسبلمي في حاجة إلييا، كما ال يجكز استثمار 
 .أمكاؿ المسمميف في الببلد التي تحارب اإلسبلـ أك التعاكف معيـ أك دعيـ

:   أساس تحقيق النفع األكبر لمجهات الموقوف عميهم والسيما الطبقات الفقيرة منهم_5
يجاد تحقؽ نفعان لمطبقة الفقيرة، التييقصد بو أف يكجو جزءان مف االستثمارات نحك المشركعات         فرص كا 

. عمؿ ألبنائيا بما يحقؽ التنمية االجتماعية، ألف ذلؾ مف مقاصد الكقؼ
:   المرضى لينفق منه عمى الجهات الموقوف عميهماالقتصاديأساس تحقيق العائد _ 6

فاؽ منو عمى الجيات المكقكؼ فيقصد بذلؾ اتخاذ الكسائؿ الممكنة لتحقيؽ عائد مجزل مناسب يمكف اإل      
.  المؤسسات الكقفيةضركرم فيعمييـ، فالتكازف بيف التنمية االجتماعية كالتنمية االقتصادية 

 
 
 

                                                           
 .15: ص. 2004أكتوبر  4-2 . ديب.لتأسيسندوة علمية . وقف لدعم التعليم والمعرفةالمؤسسة  .حسني حسني شحاتة .1
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: أساس المحافظة عمى األموال وتنميتها_ 7
يقصد بو عدـ تعريض األمكاؿ الكقفية لدرجة عالية مف المخاطر كالحصكؿ عمى الضمانات البلزمة        

جراء التكازف بيف العكائد كاألماف كما يجب تجنب اكتناز األمكاؿ ألف ذلؾ  المشركعة لمتقميؿ مف تمؾ المخاطر، كا 
. مخالؼ ألحكاـ كمبادئ الشريعة اإلسبلمية

  :التوازن والتنوعأساس _ 8
يقصد بذلؾ تحقيؽ التكازف كالتنكع مف حيث اآلجاؿ كالصيغ كاألنشطة كالمجاالت لتقميؿ المخاطر كزيادة        

العكائد، فبل يجكز التركيز عمى منطقة أك مدينة كحرماف األخرل، أك التركيز عمى االستثمارات القصيرة األجؿ 
ىماؿ المتكسطة كالطكيمة ، أك التركيز عمى صيغة تمكيمية دكف الصيغ األخرل كيحقؽ التكازف كالتنكع  األجؿكا 

.  ىذا المجاؿفيلممؤسسات الكقفية كتقميؿ المخاطر كىك أمر مطمكب 
 : دول معاديةفيتجنب االستثمار _ 9

.  ذلؾفينكف كمحاربة لئلسبلـ كالمسمميف أكمف يعا     أم  
 :نماذج عن صيغ استثمار الوقف في المجال البيئي. ثانيا

 1:فيما يمي بعض النماذج عف صيغ استثمار الكقؼ في المجاؿ البيئي

 :تأسيس شركة لمصناعات التحويمية_ 1

      ىك أف تتعاقد مديرية األكقاؼ مع شريؾ اقتصادم كطني كبنؾ البركة الجزائرم أك أجنبي عمى أف تقدـ 
المديرية أرض الكقؼ كيقدـ الشريؾ االقتصادم اآلالت كالمعدات، إلنشاء مصنع لممكارد التحكلية الغذائية 

كمنو فمك كاف المشركع . البسيطة، كتحكيؿ الزيتكف كالمصبرات، كالطماطـ كالفكاكو، أك التمكر أك مشتقات األلباف
االستثمارم مضمكنو تحكيؿ المصبرات مثبل، فاف الشركة تقـك باستغبلؿ أرض الكقؼ في ىذا النكع مف الزراعة 
كيبنى عمى أرض الكقؼ مصنع صغير تراعى فيو شركط المحافظة عمى البيئة عمكما، كيككف تمكيؿ الشريؾ 

 .االقتصادم باآلالت كالمعدات كعمى مديرية الكقؼ تكفير اليد العاممة كالفنية المسيرة لو

 :العقد عمى توفير أدوات السقي مقابل جزء من المنتج_ 2

      ىي أف تتعاقد مدرية األكقاؼ مع احد الشركاء عمى أف يقكـ ىذا العامؿ بسقي المنتجات الزراعية 
المزركعة في ارض األكقاؼ، بتكفير أدكات السقي مقابؿ حصة مشاعة مف اإلنتاج تحدد عند التعاقد، نحك 
النصؼ كالربع كما يمكف أف يتضمف العقد شرطا جزائيا في حالة تقصير أك تفريط احد طرفي العقد بشركط 

 .العقد، مما يترتب عميو ضررا عمى الكقؼ أك عمى عاممو

 
                                                           

1 .https://www.asjp.cerist.dz .09/05/2017: تاريخ االطالع. 10- 8:  ص- ص.دور األوقاف في تنمية االقتصاد التضامني. عبد القادر بن عزوز . 

https://www.asjp.cerist.dz/
https://www.asjp.cerist.dz/
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 :أن تكون األشجار من المغارس_ 3

 متكلي الكقؼ أرض الكقؼ الصحيح إلى مف يغرسيا بأشجار معمكمة ثابتة األصؿ ق      عقد يسمـ بمقتضا
 1.مثمرة كالعناية بيا لمدة معمكمة بجزء معيف مف ثمرتيا

صكرتيا أف تتعاقد مدرية األكقاؼ مع شريؾ اقتصادم عمى أف يقكـ بعممية الغرس لنكع مف األشجار يتفؽ عمييا 
كعمى قدرىا عند التعاقد عمى أف تككف قيمة األشجار في ذمة مديرية األكقاؼ تؤدييا بعد االنتياء مف العممية مع 

 .تحديد األجرة المستحقة عمى الكقؼ كبذلؾ يككف العقد قد جمع بيف اإلجارة كالسمـ

 :عقد المزارعة عمى جزء مشاع من المنتج_ 4

      ىي أف تتعاقد مديرية األكقاؼ مع شريؾ اقتصادم، نحك بنؾ البركة الجزائرم أكاحد الشركات المساىمة 
الزراعية عمى زراعة أراضي الكقؼ، بحيث تشارؾ المديرية بأرضيا كبجزء مف البذر، كيخرج الشريؾ االقتصادم 

بجزء مف البذكر آالت العمؿ الزراعية، كيقـك الشريؾ االقتصادم بكؿ أعماؿ الزراعة مف زمف الحرث إلى 
 .الحصاد، كيككف المحصكؿ بينيما بالمشاع كفؽ ما اتفقا عميو عند التعاقد

 :كراء العقارات الوقفية الزراعية بالنقد_ 5

ىي أف تقكـ مديرية األكقاؼ باإلعبلف عف العقارات التي تريد كرائيا مع بياف أماكف تكاجدىا كذلؾ بكضع       
خريطة بيانية عمى حسب الكاليات، ليسيؿ لمف يرغب في ذلؾ أف يقؼ عمييا دكف حاجة إلى الرجكع إلى 

 .المديرية الكصية لتحديد المكقع، كبياف الغرض مف العقار المراد كرائو

 :التمويل بشراء أسهم الشركات الزراعية_ 6

      صكرتو أف تساىـ مديرية األكقاؼ بشراء عدد مف األسيـ في الشركات الزراعية المنتشرة عبر التراب 
الكطني، نحك شركات الحبكب كالفكاكو، فتختار مف بيف ىذه الشركات الناجحة لممساىمة فييا عمى أف ال يككف 

مضمكف الشركة محرما نحك الشركات الزراعية الخاصة بإنتاج الخمكر أك التبغ، الف مضمكف العقد محرما شرعا 
 .أك مضرا بالبيئة

 : في الدول اإلسالمية الوقف البيئيشروط نجاح. ثالثا

 يتصؿ بصيغ ا حسـ الخبلفات الفقيية الدائرة حكؿ بعض القضايا المتعمقة بفقو الكقؼ، ككذلؾ فيـةضركر_ 
خراجو الماؿ الكقفي تسيؿاالستثمار كبخاصة مكضكع التساىؿ في   مف دائرة الجمكد تحت ذريعة المحافظة كا 

عميو، كصيره في دائرة المعامبلت االقتصادية كتغيير صكرة بنيتو المادية بحسب ظركؼ السكؽ ككفؽ الجدكل 
. االقتصادية 

                                                           
-117: ص ص. العراق. جامعة ادلوصل. رللة الرافدين للحقوق. 52العدد . 15اجمللد . اإلسالميالمغارسة في ارض الوقف دراسة مقارنة في الفقو . زلمد رافع يونس. 1
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صناديؽ كالبرامج الكقفية المعمكؿ بيا اؿ صندكؽ كقفي مخصص لممحافظة عمى البيئة مف بيف  إنشاءضركرة_ 
 .كاإلدارمف يتمتع ىذا الصندكؽ باالستقبلؿ المالي أ، كاإلسبلمية في بعض الدكؿ احالي

 كما ينظـ ،التنسيؽ بيف المؤسسات ذات الصمة بالمحافظة عمى البيئة بما تقيمو مف نشاطات كبرامج كمشاريع_ 
 إخراج لجيكدىا عؿ تتضافرف ػأ تؤدم عمميا دكف تضارب كتكرار، كبحيث كتشريعات كأنظمةعمميا مف قكانيف 

المستكل  بو عمى يحتذم أنمكذجاث يصبح م، بح(الكقؼ البيئي )قصة نجاح نمكذجية ليذا النكع مف الكقؼ
.  كالدكليماإلقميـ

يجاد ، مزيد مف العناية كاالىتماـ بالكقؼ البيئي عمى صعيد الدعـ المالياإلسبلمية إلىدعكة الدكؿ  _  البيئة كا 
.  المناسبةةكالمؤسسيالقانكنية 

 ىذا النكع مف الكقؼ إلى حث كتنبيو ذاكرة المجتمع إلىدعكة الجيات القائمة عمى رعاية شؤكف الكقؼ البيئي _ 
 في ىذا المجاؿ تسكيقا ليذه اإلعبلـ تجند كسائؿف أك،  المقركءة كالمسمكعة كالمرئيةاإلعبلميةمف خبلؿ الكسائؿ 
. ليااألنصار الفكرة كاستجبلب 

تكجيو االستثمارات الكقفية نحك المشاريع البيئية ذات األكلكية كمراعاة التدرج في تنفيذ المشاريع كالخطط _ 
دماج مبادئ كشركط اإلدارة البيئية السميمة في إدارة مشاريع الكقؼ القائمة كالمستقبمية  1.كا 

 2. ىذا المركزبإنشاء حيث بادرت المممكة السعكدية ، لممعمكمات البيئيةاإلسبلمي المركز إنشاء_ 

الكقؼ النامي، المؤقت : تطكير صيغ استثمار بيئي جديدة كفتح الباب أماـ الصيغ الكقفية المتجددة مثؿ_ 
 3.صناديؽ االستثمار الكقفي، السندات الكقفية، كقؼ براءات االختراع، كقؼ البحث العممي كالمنح المدرسية

دارات الكقؼ كالجيات المانحة، عف طريؽ النصح كاإلرشاد إلقناعيـ _  زيادة الكعي البيئي لكؿ مف سمطات كا 
بالتبرع لصالح البيئة، كما ىك الحاؿ بالنسبة ألىمية التبرع بصالح المسجد، كتقديـ الصكرة الحقيقية ألىمية 

 4.الكقؼ البيئي، كنتائج ىذه اليبة

       الكقؼ إذف ىك المؤسسة االقتصادية التي تساىـ في تحقيؽ العادالة االجتماعية بأداء اقتصادم يتميز 
 .بالكفاءة في تحقيؽ التنمية المستدامة في إطارىا البيئي

 

 
                                                           

 .4:ص .مرجع سابق. األردنوقائع وتوصيات ورشة العمل حول الوقف والتنمية ادلستدامة يف . 1
 .4:  ص.2010.  أكتوبر6 و5 .إعالن تونس. تعزيز جهود العامل اإلسالمي يف محاية البيئة وحتقيق التنمية ادلستدامة احلماماتلادلؤدتر اإلسالمي الرابع لوزراء البيئة . 2
 .4 :ص .مرجع سابق. األردنوقائع وتوصيات ورشة العمل حول الوقف والتنمية ادلستدامة يف . 3

4
. Nada al-duaij.The Environmental Laws and Regulations In Islamic Waqf: Application to the Situation in 

Kuwait.The selected works of Eisa. 2009. p: 31  
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 اآلليات التمويمية اإلسالمية المستحدثة لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة :المبحث الثالث

       في ظؿ تنامي الطمب عمى التمكيؿ اإلسبلمي المتكافؽ مع الشريعة اإلسبلمية كاحتراـ معايير السبلمة 
البيئية، شيد التمكيؿ اإلسبلمي مؤخرا العديد مف المنتجات كاألدكات المالية المعاصرة التي تأخذ بالحسباف 

 .االعتبارات البيئية كتمبي االحتياجات االقتصادية

 الصناديق اإلسالمية في مجال حماية البيئة: المطمب األول

      أنشئت ىذه الصناديؽ بيدؼ حماية البيئية كتمكيؿ المشاريع البيئية، فيي كعاء مالي تجمع فيو مساىمة 
 .األفراد لؤلغراض البيئية

 صندوق الزكاة وحماية البيئة: الفرع األول

      إف مكضكع استثمار ماؿ الزكاة مف المكاضيع الحديثة في الفقو اإلسبلمي، التي تستكجب النظر إلييا 
خاصة مع مستجدات كمتطمبات العصر الحالي كىي تحتاج إلى اجتياد جماعي مف طرؼ عمماء المسمميف عمى 

 .ضكء القكاعد الفقيية

صبلح اآلثار السمبية البيئية كاالقتصادية     يمكف لمزكاة أف تمكؿ االستثمارات البيئية التي تعد ضركرية لتعديؿ كا 
الناجمة عف النمك الحالي كالمستقبمي كىي نتيجة مممكسة لممشاكؿ البيئية كعمى األرجح تتبع مف تمؾ المشاكؿ 
كعند الحديث عف االستثمارات البيئية يعني ذلؾ في حقيقة األمر الحديث عف االستخداـ األمثؿ لممكارد كالحد 

 : منيا مثبل1.مف اإلجياد البيئي، فيي تعني كؿ االستثمارات التي تمبي إجراءات حماية البيئة

 بقرة حمكبا ةيتمخص ىذا المشركع في إعطاء العائمة الفقيرة في المناطؽ الريفي: مشروع البقرة الحموب بالكويت_ 
 2.تؤمف ليا دخبل شيريا ثابتا عبر بيع الحميب كمشتقاتو، كقد تـ ىذا المشركع بدعـ مف بيت الزكاة الككيتي

 ألطراؼ الدكاجف األبقار أك األغناـ أك التي تعمؿ عمى تكفر منتجات :ماألنعا تجميع رمشروع إنشاء حظائ_ 
.  كالحفاظ عمى التنكع البيكلكجياإلنتاج مف خبلؿ بيع فائض األرباح المعيشة كتحقيؽ أعباءمعينيف لتخفيؼ 

 تجميع ؿ مف خبلأك الحيكانات مف السكؽ ىذهكيتـ تمكيؿ ىتو المشاريع بكاسطة صندكؽ الزكاة حيث يتـ شراء 
 المكاطنيف عف أك إلى ، تقؿ عف السكؽبأسعارمميف بصندكؽ الزكاة ا المنتجات لمعذه منيا كيمكف بيع قالمزكي

. طريؽ السكؽ

 

 
                                                           

. سوريا. سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية. 05العدد . 30اجمللد .  رللة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.االستثمارات البيئية وأبعادىا االقتصادية. رسالن خضور. 1
 .6-5: ص ص .2008

2. www.zakat.org .10/02/2016: تاريخ االطالع. صندوق الزكاة اللبناين. 

http://www.zakat.org/
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 صناديق الصدقة البيئية: الفرع الثاني

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَمْيِهْم ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم َوالمَُّه َسِميٌع  :قاؿ تعالى      
 1.َعِميمٌ 

فاف ، كال يقبؿ اهلل إال الطيب،  بعدؿ تمرة مف كسب طيب تصدؽفـ: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ       
 2.اهلل يتقبميا بيمينو ثـ يربييا لصاحبو كما يربي أحدكـ فمكه حتى تككف مثؿ الجبؿ

 الغني يزداد غنى اإلسبلـ يدع أف، ليس معناه كاألرزاؽالتفاكت بيف الناس في المعايش        إقرار اإلسبلـ 
بية، لتقريب مكالتره ةيبي بتشريعاتو القانكنية كتنظيماتو العممية، ككصاياه الترغاإلسبلـ بؿ تدخؿ ا،كالفقير يزداد فقر

 .الصدقة قرأ، كرفع مف مستكل الفقراء ؼاألغنياء فعمؿ عمى الحد مف طغياف كأكلئؾ،المسافة بيف ىؤالء 

متطكع بو، اؿ طمؽ عمى تاألصؿ عمى كجو القربة كالزكاة، كلكف الصدقة في الماؿمف  الصدقة ما يخرج        
كاجب، فالصدقة ىي العطية التي يبتغي بيا المرء المثكبة مف اهلل سبحانو كتعالى، كالتي اؿ طمؽ عمىكالزكاة ت

 درجات التماسؾ كالترابط أقصىعـ مف الزكاة، كالغاية منيا تحقيؽ  أكالصدقة .عبكديتو لمخالؽ تعكس صدؽ
 3.كالعدالة االجتماعية

        فالصدقة ىي كؿ تبرع مالي قؿ أك كثر بما يزيد عمى الفريضة ينفقو المسمـ تطكعا، طمبا لمرضاة اهلل 
تعالى، كىي بيذا المعنى مستحبة، كقد تصؿ إلى درجة الكجكب إذا دعت الضركرة إلى ذلؾ، فإلى جانب الزكاة 
المفركضة حث اإلسبلـ عمى الصدقة التطكعية كىي أمكاؿ يخرجيا الغني أك الميسر تطكعا، كدكف نسب ثابتة 

أك محددة كلكنو يخرجيا لممحتاج حسب احتياجاتو كلمجائع ليشبع جكعو، كلممعسر ليقيؿ عثرتو، كـ يمكف إعطاء 
 4.ىذه الصدقات لمييئات كالمؤسسات التي تقـك بانجاز العديد مف المشركعات البناءة كمشركعات التنمية

 :      يمكف لمصدقة أف تمعب دكرا فعاال في مجاؿ حماية البيئة كالتنمية المستدامة كما يمي

تصر عمى ؽال تأنيا ا ـ لمقضاء عمى الفقر كتكفير العيش الكريـ لممسمميف كؾتمكيميةالصدقة كسيمة إف _ 
 الذم يرىؽ  كالفقر كبالتالي القضاء عمى مظاىر التشرد،مسمميفاؿىا غير االمسمميف فقط، بؿ تشمؿ حتى رعام

 .كمكاردىاالبيئة 

                                                           
 .103 :اآلية .سورة التوبة. 1
 .178: ص. 1410: احلديث رقم. باب الصدقة من كسب طيب. كتاب الزكاة. مرجع سابق .صحيح البخاري. 2
 .195-184 :ص- ص. مرجع سابق.  زينب نوري الغريري، إبراىيم زلمد البطانية.3
 .149 :ص. 2008.  دار اجلامعة اجلديدة:مصر. مخلص وجوه كسب المال وإنفاقو في ضوء القران الكريم. زلمود امحد زلمود. 4
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لجمع الصدقات اليدؼ   تنشئ صندكؽأفيمكف لمدكلة ، اعتماد صناديؽ الصدقات الجارية لمحفاظ عمى البيئة _ 
تشرؼ عمييا مؤسسات المجتمع المدني الميتمة بالبيئة، بحيث تكضع صناديؽ مميزة كشفافة في ، منو بيئي

 1.المؤسسات التربكية، كالجامعات ميف، المراكز التجارية،أمكاتب البريد، البنكؾ، مؤسسات الت

دخؿ رجؿ فقد الضالة التي تشكه المحيط،  كالعناية بالحيكاناتاألشجار ككف مجاالتو العناية بالطبيعة كسقي ت
  بينما رجؿ يمشي: رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿأف ىريرة رضي اهلل عنو أبيالجنة بسقي كمب، لحديث 

 كمب يميث يأكؿ الثرل مف العطش، فقاؿا  ثـ خرج فإذ، فكجد بئرا فنزؿ فييا فشرب، اشتد عميو العطشبطريؽ
 رقي حتى ثـ امسكو بفيو ءم، فنزؿ البئر فمؤل خفو مامفلقد بمغ ىذا الكمب مف العطش مثؿ الذم بمغ الرجؿ 
 في كؿ كبد رطبة :قاؿؼجر؟ أل البيائـ  ىذهالكمب فشكر اهلل لو، فغفر لو قالكا يا رسكؿ اهلل كاف لنا في فسقى

 .الخ...طبع المنشكرات الخاصة بالتكعية البيئية  2.جرأ

 . بالمكارد الطبيعيةركال ضر كاف ىذا الديف في غير معصية كال سرؼ إذا الغارميف  الديف عفقضاء_ 

 صناديق القرض الحسن البيئية :الفرع الثالث

       تقـك فكرة صناديؽ القرض الحسف عمى تكلي المصرؼ اإلسبلمي تخصيص جزء مف األمكاؿ المتاحة 
لدييا لتحقيؽ غايات القرض الحسف، باإلضافة إلى البحث عف مصادر أخرل لتعزيز أمكاؿ الصندكؽ 

كاستمراريتو في خدمة الفئات المستيدفة بشكؿ فعاؿ كمتكاصؿ، كيتككف صندكؽ القرض الحسف مف مجمكعة مف 
العناصر التي تؤدم في النياية إلى خدمة الفئة، كتعتمد قدرة المصرؼ عمى تقديـ القركض الحسنة لممحتاجيف 
عمى حجـ األمكاؿ المتكفرة لدييا، يدار الصندكؽ مف لجنة يعينيا المصرؼ ليذا الغرض بعد أف يتـ فتح حساب 

خاص كمستقؿ لو يتـ تجميع مكارد الصندكؽ فيو، كيتـ تحديد الصندكؽ كفقا لمقكاعد الشرعية كما يتـ تحديد 
سياسة منح القركض لممستفيديف كاإلجراءات كطريقة الصرؼ كالتحصيؿ كالمبالغ المسمكح بصرفيا، كيتـ أيضا 

 . كيمكف إقراض المبالغ كقركض حسنة في مجاؿ الحفاظ عمى البيئة3.مراجعة أعماؿ الصندكؽ دكريا

 ىك مطمكب شرعان إنشاء صندكؽ لمقرض الحسف مف الكاردات المالية لمدكؿ فمماباإلضافة إلى ما سبؽ       
 الفعمية فقط، كذلؾ بأف تنشأ لذلؾ اإلداريةالغنية، كتمنح ىذه القركض الحسنة لمدكؿ الفقيرة، مع أخذ المصاريؼ 

 اإلدارية كأف تحمؿ المصاريؼ ، كاالختصاصاإلخبلص أىؿ توإلدار إدارة، أك مصرؼ لمقرض الحسف يختار
سبتمبر مف عاـ  في" محمد يكنس"عمى المقترض، كمف التجارب الناجحة في ىذا المجاؿ تجربة البركفيسكر 

تعني بالبنغالية مصرؼ   )Grameen Bank: في بنغبلديش، فأنشأ مؤسسة تحت اسـ مصرؼ جراميف 1983

                                                           
 .6: ص. مرجع سابق. مرجع سابق .فارس مسدور. 1
 .743: ص. 2244: احلديث رقم. باب فضل ساقي البهائم احملرتمة وإطعامها. كتاب السالم. مرجع سابق. صحيح مسلم. 2
رللة البلقاء للبحوث . المسؤولية االجتماعية من وجهة نظر المتعاملين مع المصارف اإلسالمية األردنية جامعة العلوم المالية والمصرفية. منري سليمان احلكيم. 3

 .37 -35 :ص- ص. 2014. األردن. جامعة عمان األىلية. 2العدد. 17اجمللد . والدراسات
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، حيث ناؿ جائزتي نكبؿ، كالممؾ فيصؿ رحمو اهلل، كىي تجربة ناجحة ينبغي االستفادة منيا مع االلتزاـ (القرية
 . خاصة في مجاؿ المحافظة عمى البيئة1.بأحكاـ الشريعة

 الصكوك اإلسالمية الخضراء: المطمب الثاني

 أداة مالية مستحدثة تيتـ بتمكيؿ (لمبيئة الصديقة األنشطة صككؾ)       تعتبر الصككؾ اإلسبلمية الخضراء 
 .األنشطة الصديقة بالبيئة كالمشاريع التنمكية الخضراء كتحقيؽ التنمية المستدامة

 ماهية الصكوك اإلسالمية: الفرع األول

 :تعرفها. أوال

 2 :      عرفيا مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي بأنيا

    أداة استثمارية تقـك عمى تجزئة رأس الماؿ إلى حصص متساكية، كذلؾ بإصدار صككؾ مالية برأس الماؿ 
عمى أساس كحدات متساكية، كمسجمة بأسماء أصحابيا باعتبارىـ يممككف حصصا شائعة في رأس الماؿ كما 

 .يتحكؿ إليو بنسبة كؿ منيـ فيو

    عرفتيا ىيئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية كثائؽ متساكية القيمة، تمثؿ حصصا شائعة 
في ممكية أعياف أك منافع أك خدمات أك في ممكية مكجكدات مشركع معيف أك نشاط استثمارم خاص، كذلؾ بعد 

 .تحصيؿ قيمة الصككؾ كقفؿ باب االكتتاب كبدء استخداميا فيما أصدرت مف أجمو

    عرفت أيضا بأنيا عبارة عف كثيقة بقيمة مالية معينة تصدرىا مؤسسة بأسماء مف يكتتبكف فييا مقابؿ دفع 
القيمة المحررة بيا، كتستثمر حصيمة البيع سكاء بنفسيا أك بدفعو إلى الغير لبلستثمار نيابة عنيا، كتعمؿ عمى 
ضماف تداكلو كتنضيضو، كيشارؾ المكتتبكف في الصككؾ في نتاج ىذا االستثمار حسب الشركط الخاصة بكؿ 

 .إصدار

    عميو يمكف القكؿ إف الصككؾ اإلسبلمية ىي أكراؽ مالية متساكية القيمة محددة المدة تصدر كفؽ صيغ 
التمكيؿ اإلسبلمية، تعطي لحامميا حؽ االشتراؾ مع الغير بنسبة مئكية في ممكية كصافي أرباح كخسائر 

 مشركع استثمارم قائـ فعبل، أك سيتـ إنشاؤىا مف حصيمة االكتتاب، كىي قابمة لمتداكؿ كاإلطفاء تمكجكدا
كاالسترداد عند الحاجة بضكابط كقيكد معينة، كيمكف حصر مكجكدات المشركع االستثمارم في أف تككف أعيانا 

                                                           
 .27: ص. 2012.  الدوحة.دراسة فقهية اقتصادية. (الشروط والتحديات) اإلسالمي االقتصادلتنمية الشاملة في  ا.ي الدين القردة داغيمحعلي . 1
 .26: ص. 2013. دار الفكر اجلامعي:  اإلسكندرية.الصكوك والبنوك اإلسالمية أدوات لتحقيق التنمية. امحد شعبان زلمد على. 2
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أك منافعا أك خدمات أك حقكؽ مالية، أك معنكية أك خميط مف بعضيا أك كميا حسب شركط معينة، كعميو فاف 
نما تثبت لحامميا حؽ ممكية شائعة في مكجدات ليا عائد  1.الصككؾ ال تمثؿ دينا في ذمة مصدرىا، كا 

 :مشروعيتها. ثانيا

       أجاز المجمس الشرعي لييئة المحاسبة كالمراجعة لممؤسسات المالية اإلسبلمية الصككؾ بكافة أنكاعيا 
 صدر بيذا الخصكص، كمستند جكاز ذلؾ، أف الصؾ يصدر عمى أساس عقد شرعي 17كالمعيار الشرعي رقـ 

مف العقكد الشرعية، كعميو فاف إصدار الصككؾ عمى أساس أم منيا جائز شرعا، كما أجزتيا مجمع بحكث 
 2.األدكات المالية اإلسبلمية التابعة لييئة األكراؽ المالية

 دور الصكوك اإلسالمية الخضراء في حماية البيئة :الفرع الثاني

 الحاجة إلى صكوك خضراء إسالمية. أوال

       سعيا لتحقيؽ التنمية المستدامة بأبعادىا الثبلث االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، فكرت الدكؿ في تكفير 
أدكات مالية خضراء تساعدىا عمى االستثمار في تمكيؿ المشاريع الخضراء الصديقة لمبيئة المستدامة كالمسؤكلة 

، كقد 2008اجتماعيا كأخبلقيا، فكانت االنطبلقة بإصدار سندات خضراء ألكؿ مرة مف قبؿ البنؾ الدكلي عاـ 
 .القت ركاجا كاستحسانا مف قبؿ المستثمريف المستداميف بيئيا كأخبلقيا

 في 2012كأماـ الطمب المتزايد عمى األدكات المالية الخضراء، برزت لمكجكد الصككؾ اإلسبلمية الخضراء عاـ 
فرنسا ألكؿ مرة في اتجاه لمتمكيؿ اإلسبلمي أماـ اإلقباؿ الذم يشيده مف قبؿ الدكؿ التي كضعت نصب عينييا 

برنامجا محفزا لخكض تجربة الصككؾ الخضراء المسؤكلة بيئيا كاجتماعيا، كالتي تسعى مف خبلليا لتمكيؿ 
المشاريع الكفيمة بتعزيز االقتصاد الكطني، كخفض إنبعاثات الكربكف كالحفاظ عمى البيئة، كالمساكاة بيف مختمؼ 

أفراد المجتمع جنسيا كبيئيا كدينيا كعرقيا، كتحقيؽ الرفاىية كتحسيف مستكل المعيشة لمجميع، كمشاريع البنية 
 3.التحتية كالتكنكلكجيا الخضراء كمشاريع اإلسكاف كالتعميـ كالصحة كغيرىا

       تؤدم عممية التصكيؾ دكرا ميما في تحقيؽ التنمية المستدامة فيي تستخدـ كأداة تمكيمية في تعبئة 
 الدكلة تمكيميا، فتمجأ الدكلة إلى عالمكارد المالية، بيدؼ إنشاء المشاريع ذات النفع العاـ كالتي قد ال تستطي

 .استخداميا لبلستفادة مف مدخرات المكاطنيف

                                                           
: ص. 2013 .اجلزائر. قاصدي مرباح ورقلة. 2 العدد.  ادلؤسسات اجلزائريةأداءرللة . دور الصكوك الوقفية في تمويل التنمية المستدامة. ربيعة بن زيد، عائشة بن خالد. 1
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 .69: ص. الطبعة األوىل. 2013. دار الثقافة:  عمان.الصكوك اإلسالمية ودورىا في التنمية االقتصادية. زياد جالل الدماغ. 2
 .1: ص2016. اجلزائر. اوت سكيكدة20جامعة . سلرب ايكوفيما .دور الصكوك الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة في ماليزيا. خدجية عرقوب، فريد كورتل. 3
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       إف المستثمربف في المشاريع المستدامة بيئيا كمستثمرم الصككؾ كميـ ييدفكف إلى استخداـ أمكاليـ عمى 
نحك يتكافؽ مع معتقداتيـ كقيميـ، فإف ىذيف النكعيف مف المستثمريف قد أضافكا ىدفا نكعيا أخر لنشاط األسكاؽ 

 .المالية أال كىك التكافؽ مع أخبلقيات المستثمر نفسو

، مثؿ إنشاء محطة لتكليد الطاقة افالصككؾ التي تستخدـ حصيمتيا لتمكيؿ مشركع بنية تحتية مستداـ بيئي
المتجددة، قد تركؽ لكؿ مف مستثمرم الصككؾ كالمستثمريف التقميديف الذيف يركزكف عمى االعتبارات البيئية 

 .كالجمع بيف ىاتيف القاعدتيف المتميزتيف مف المستثمريف يشكؿ تطكرا جديدا لؤلسكاؽ الرأسمالية

فالصككؾ ستجذب المستثمريف إذا قدمت عائدات معقكلة معدلة حسب المخاطر كجرل تسكيقيا بشكؿ مبلئـ 
فالصككؾ التي تستكفي ىذه المعايير كتتيح التمكيؿ لمشركع مستداـ بيئيا، يمكف أف تجتذب بشكؿ خاص 

 1:المستثمريف الذيف يركزكف عمى االعتبارات البيئية لسببيف رئيسيف

 لغرض محدد، كلمتكافؽ مع ـإف الصككؾ تتيح لممستثمريف درجة عالية مف اليقيف بأف أمكاليـ ستستخد: أكال
المبادئ األساسية لمشريعة اإلسبلمية، يجب استخداـ األمكاؿ التي تمت تعبئتيا مف خبلؿ إصدار أم صؾ في 

عممية استثمار في أصكؿ أك مشاريع محددة، كلذا تمت ىيكمة أم صؾ ليكفر أمكاال لمشركع معيف لمبنية 
التحتية، مثؿ مشركع لمطاقة المتجددة، فمف تككف ىناؾ فرصة لتحكيؿ أمكاؿ المستثمريف كاستخداميا ألغراض 

 .أخرل

تكجد الكثير مف أدكات االستثمار التي تركز بدرجة أكبر عمى االعتبارات البيئية في جانب االستثمار : ثانيا
كيرجع السبب في قمة العرض إلى . السيمي باألسكاؽ الرأسمالية عنو في جانب االستثمارات ذات الدخؿ الثابت

أف غالبية السندات السيادية كسندات الشركات ىي ذات التزامات عامة غير مضمكنة مف جانب جية اإلصدار 
كنظرا ألف معظـ المستثمريف المستداميف بيئيا . أم أف استخداـ حصيمة السندات ال يقتصر عمى غرض محدد

يرغبكف في معرفة كيفية إنفاؽ أمكاليـ عمى كجو التحديد، فإف السندات ذات االلتزامات العامة مف جانب جية 
. اإلصدار ال تحظى بجاذبية كبيرة ما لـ تستكفي جميع أنشطة جية اإلصدار المعايير البيئية لدل المستثمر

كيمكف لمصككؾ، التي تتماثؿ بدرجة كبيرة مع األكراؽ المالية التقميدية ذات الدخؿ الثابت، أف تساعد في سد 
الفجكة القائمة في جانب العرض في األكراؽ المالية ذات الدخؿ الثابت أماـ المستثمريف البيئييف مادامت حصيمة 

 .الصؾ تخصص لغرض محدد مفيد لمبيئة

       تشيد الصككؾ اإلسبلمية الخضراء انتشارا كاسعا كذلؾ بيدؼ زيادة الكعي بأىمية التمكيؿ اإلسبلمي مف 
جية كبأىمية البيئة مف جية أخرل، إذ أف أمكاليا غالبا ما تخصص لمشاريع صديقة لمبيئة لتكفير البنية التحتية 

 ىناؾ الكثير ف الماليزية التي تيتـ بتصنيؼ المنتجات المالية اإلسبلمية فإramأك الطاقة النظيفة، كحسب ككالة 
 جمع الماؿ الضركرم لمف الفرص عمى صعيد الصككؾ الخضراء التي أشارت إلى أف استخداميا يساعد عؿ

                                                           
1.www.Worldbank.org .شكل واعد من التمويل لمشاريع البنية التحتية : الصكوك اإلسالمية. مدير قسم العقود االشتقاقية والتمويل ادلهيكل. مايكل بينيت

  .12/09/2017:  تاريخ االطالع.الخضراء



  المقاربة اإلسالمية لحماية البيئة واستدامة التنمية:الثالث الفصل

 

191 
 

مف اجؿ التنمية المستدامة، مضيفة أف تمؾ الصككؾ ستمعب دكرا كبيرا في تمكيؿ االقتصاديات المعتمدة عمى 
الطاقة المتجددة أك التي تمتـز بخفض نسب إنبعاثات الكربكف كما أف الطمب يتزايد مف قبؿ المستثمريف عمى ىذه 

 .الصككؾ

، كىي أداة التمكيؿ  أكثر انتشاراتتضافر ثبلثة اتجاىات في األسكاؽ المالية العالمية معا لجعؿ الصككؾ      
اإلسبلمي، أكثر شبيا بالسندات التقميدية، كىي شكؿ قابؿ لبلستمرار مف أشكاؿ التمكيؿ لبلستثمارات الخضراء 

تزايد عدد  (2)إحجاـ البنكؾ عف تمكيؿ مشاريع البنية التحتية بسبب صرامة متطمبات رأس الماؿ؛  (1): كىي
خر االستثمار بيدؼ تعزيز األنشطة غير المضرة أأك بمعنى )" باالستثمار المستداـ بيئيا"المستثمريف الميتميف 

كفي حيف تتمايز ىذه االتجاىات الثبلثة عف بعضيا . النمك الكبير الذم تشيده أسكاؽ الصككؾ (3)؛ ك(بالبيئة
بعضا كال يربطيا أم رابط، فإنيا تتيح عند النظر إلييا مجتمعة فرصة سكقية الستخداـ الصككؾ كأداة لتمكيؿ 

 .مشاريع البنية التحتية المستدامة بيئيا

إف الحاجة لزيادة اإلنفاؽ عمى مشاريع البنية التحتية ال تخطئيا العيف في كؿ مف البمداف المتقدمة        
 فمف البنية التحتية المتيالكة لقطاع النقؿ في الكاليات المتحدة إلى نقص قدرات تكليد الكيرباء ،كالبمداف النامية

كفي الكقت نفسو، فقد أدل . في اليند ثمة شكاىد كاضحة عمى أف تحسيف البنية التحتية يشكؿ أكلكية عالمية
الشعكر بالقمؽ لدل الجميكر العاـ بشأف التغيرات المناخية كالتأثير الضار الناجـ عف زيادة انبعاثات غازات 

 .الدفيئة أيضا إلى النظر إلى تحسيف البنية التحتية عمى نحك مستداـ بيئيا باعتباره أكلكية

البنكؾ ىي الممكؿ التقميدم لمديكف لمشاريع البنية التحتية، لكنيا بدأت في االنسحاب مف ىذا النكع        تعتبر 
 كيحتؿ مستثمر.  كأدت التغييرات التشريعية كاإلجرائية إلى تقميؿ رغبتيا في المخاطر األطكؿ أجبل،مف اإلقراض

كاألسكاؽ الرأسمالية، مف الناحية النظرية، مكانة جيدة تؤىميـ مف أف يحمكا محؿ البنكؾ كممكؿ لمديكف لمشاريع 
البنية التحتية، كذلؾ نظرا ألف ىناؾ مشاريع كثيرة تتيح عائدات مرتفعة نسبيا، مع ارتباط ضعيؼ باألشكاؿ 

إال أف تمكيؿ الديكف لمشاريع البنية التحتية يعتبر فئة جديدة تماما كغير مألكفة . األخرل ألدكات الدخؿ الثابتة
كنتيجة لذلؾ، البد أف تشارؾ مؤسسات الكساطة المالية . مف فئات األصكؿ لمعظـ مستثمرم األسكاؽ الرأسمالية

في جيكد تسكيؽ كبيرة بغرض زيادة رغبة مستثمرم األسكاؽ الرأسمالية في مشاريع البنية التحتية، كيجب كذلؾ 
 .تجميع االستثمارات عمى نحك جاذب ليذا النكع مف المستثمريف

تتمثؿ إحدل السبؿ الممكنة الجتذاب استثمارات األسكاؽ الرأسمالية في مجاؿ تمكيؿ مشاريع البنية التحتية        
تكسيع األسكاؽ لكؿ مف االستثمارات المستدامة بيئيا -  الكارد كصفيما أعبله اآلخريففي الجمع بيف االتجاىيف 

إذ يكجد المستثمركف الذيف يركزكف . ف مف الناحية الجغرافيةم، فإف ىاتيف السكقيف مختمؼاآلفكحتى . كالصككؾ
عمى االعتبارات البيئية بشكؿ رئيس في شماؿ أكركبا كأمريكا الشمالية كالياباف، فيما يتركز مستثمرك الصككؾ 

فالمستثمركف في . يف السكقيفاذلكف ثمة قاسما مشتركا قكيا بيف ق. بشكؿ رئيس في دكؿ منطقة الخميج كماليزيا
المشاريع المستدامة بيئيا كمستثمرك الصككؾ كميـ ييدفكف إلى استخداـ أمكاليـ عمى نحك يتكافؽ مع معتقداتيـ 
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كفي حيف يسعى التمكيؿ مف الناحية التقميدية إلى تعظيـ العائدات المعدلة حسب مستكل المخاطر، فإف . كقيميـ
أال كىك التكافؽ مع أخبلقيات - خر لنشاط األسكاؽ المالية أىذيف النكعيف مف المستثمريف قد أضافكا ىدفا نكعيا 

 .المستثمر نفسو

       تمتمؾ ماليزيا أكبر سكؽ لمتمكيؿ اإلسبلمي، فيي تعد رائدة في صناعة الصككؾ العالمية إذ أصدرت فييا 
ما يقارب ثمثي قيمة الصككؾ في العالـ، كما تدير مكقعا عمى شبكة االنترنت، كيسجؿ فيو كؿ اإلصدارات 

بطريقة شفافة، كتأتي شركتا الغاز كالنفط الماليزييف عمى رأس المؤسسات المصدرة لمصككؾ، كىما شركتا شؿ 
الماليزية كبتركناس الحككمية كالمتاف تقكماف بإدارة صكككا بمميارات الرينجت سنكيا، كقد أطمقت ماليزيا سكؽ 

 1. مف خبلؿ شركة الرىف العقارم الكطنية الماليزية1996الصككؾ في عاـ 

صدار أكثر مف  تعد ماليزيا بالفعؿ رائدة عالميا في االستفادة مف التمكيؿ اإلسبلمي لتطكير البنية التحتية، كا 
أما اآلف فاف الجيات التنظيمية في البمد تتخذ خطكة أخرل إلى األماـ .  مف صككؾ البنية التحتية في العالـ60%

كقد أصدرت شركة تاداك إينرجي، كىي شركة استثمارية تعمؿ في . كتستخدـ االستثمارات لتحقيؽ الصالح العاـ
 مميكف دكالر 59حكالي  ) مميكف رينغيت ماليزم250مجاؿ الطاقة كتكنكلكجيا المستدامة، صكككا خضراء بقيمة 

ميغاكاط، كتعتبر الصككؾ الخضراء أداة جديدة جريئة لمتنمية فيي  50لتمكيؿ محطة طاقة شمسية بقدرة  (أمريكي
مبادرة مبتكرة ستكجو الصككؾ لبلستثمارات الصديقة لممناخ، مما يساعد عمى سد الفجكات  في كؿ مف البنية 

 2.التحتية كالتمكيؿ األخضر

 مميار 70فقد أظير مسح لمقطاع المصرفي اإلسبلمي أنو يتكقع أف يصؿ حجـ إصدار الصككؾ اإلسبلمية إلى 
 مؤسسة تمكيؿ 86 مميار دكالر لمسندات الخضراء، كشمؿ المسح 80دكالر ىذا العاـ مقارنة مع أكثر مف 

فريقيا29إسبلمي في   3. دكلة تتركز باألساس في الشرؽ األكسط كجنكب شرؽ أسيا كا 

 4:     تقدـ الصككؾ الخضراء اإلسبلمية العديد مف المزايا نذكر منيا 

عقد الصككؾ الخضراء مف شأنو أف يسمح لممستثمريف لبلستثمار في مجاؿ الطاقة المتجددة، السيما في _ 
الشرؽ الكسط مع ارتفاع عدد السكاف كتضاؤؿ الكقكد األحفكرم، فاحتياطات الطاقة المتجددة تستعد لتصبح 

 . متزايدة الربح كاألىمية

 .الصككؾ الخضراء تمنح لممستثمريف التنكع في المحفظة االستثمارية كالتحكط ضد المناخ_ 

                                                           
 العدد .1 اجمللد .لعدد االقتصادي ارللة احلقوق والعلوم اإلنسانية. البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسوق المالية اإلسالمية التجربة الماليزية. بن حليمة ىوارية، علي بطاىر. 1

 . 12: ص. 2016مارس. جامعة زيان عاشور اجللفة .26
2.http://blogs.worldbank.org /. 05/05/2017: تاريخ االطالع  

3 . www.skynewsarabia.com .23/09/2017: تاريخ االطالع. البنوك اإلسالمية تتجو تدريجيا نحو التمويل األخضر.  

4
. www.whitecase.com. Debashis Dey. Tallat Hussain. Mindy Hauman. Green Bonds and Islamic Finance. White and 

Case. International law. 2016. P:5. Consulté: 2017/10/27  

http://www.skynewsarabia.com/
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يساىـ االستثمار في مجاؿ الصككؾ الخضراء خاصة في مجاؿ الطاقة المتجددة في التقميؿ مف مخاطر _ 
 .انييار أسعار البتركؿ كتقمباتيا

تكفر الصككؾ الخضراء األرضية لبلستثمار األخضر األخبلقي لما ليا مف القدرة عمى الجمع بيف االستثمار _ 
 المربح كاالستثمار األخبلقي كعدـ االستثمار في الصناعات المحرمة

 :أنواع الصكوك اإلسالمية الخضراء. ثانيا

كىي صككؾ المزارعة أك  (االستثمار في األرض)       يمكف إصدار صككؾ إسبلمية لتمكيؿ القطاع الزراعي 
المغارسة أك المساقاة مف قبؿ القطاع الخاص أك العاـ أك الخيرم بيدؼ تعبئة المكارد المالية البلزمة، ثـ 

تكجيييا نحك االستثمار في القطاع الزراعي كتككف زراعة مستدامة تراعي المعايير البيئة، باإلضافة إلى صككؾ 
 .اإلستصناع كاإلجارة كالتي تكجو إلى تمكيؿ البيئي حماية البيئة

 :صكوك المغارسة_ 1

       ىي كثائؽ تصدر متساكية القيمة، يتـ إصدارىا الستخداـ حصيمتيا في غرس األشجار، كفيما يتطمبو ىذا 
الغرس مف أعماؿ كنفقات عمى أساس عقد المغارسة، كيصبح لحممة الصككؾ حصة في األرض كالغرس كتككف 
عمى النحك التالي مصدر الصككؾ ىك مالؾ أرض صالحة لغرس األشجار كالمكتتبكف فييا ىـ المغارسكف في 
عقد المغارسة، كحصيمة االكتتاب ىي تكاليؼ غرس الشجر، كقد يككف المصدر ىك المغارس صاحب العمؿ 
 .كالمكتبكف ىـ أصحاب األرض المستثمركف، كيستحؽ حامؿ الصؾ الحصة المتفؽ عمييا مف األرض كالشجر

 :صكوك المساقاة_ 2

      ىي كثائؽ تصدر متساكية القيـ يتـ إصدارىا الستخداـ حصيمتيا في سقي أشجار مثمرة كاإلنفاؽ عمييا 
المصدر لتمؾ : كرعايتيا، كيصبح لحامؿ الصؾ الحصة في الثمر كفؽ ما حدده العقد كتككف عمى النحك التالي

الصككؾ ىك مالؾ األرض أك مالؾ منافعيا التي فييا الشجر، كالمكتتبكف فييا ىـ المساقكف في عقد المساقاة 
كحصيمة االكتتاب ىي تكاليؼ العناية بالشجر، كقد يككف المصدر ىك المساقي صاحب العمؿ، كالمكتتبكف ىـ 
أصحاب األرض المستثمركف الذيف سقيت األرض بحصيمة اكتتابيـ، كيستحؽ حممة الصككؾ الحصة المتفؽ 

 .عمييا مما تنتجو األشجار

 :صكوك المزارعة_ 3

      ىي كثائؽ تصدر متساكية القيمة يتـ إصدارىا الستخداـ حصيمة االكتتاب فييا في تمكيؿ مشركع كفؽ 
المزارعة، كيصبح لحامؿ الصؾ حصة في المحصكؿ كفؽ العقد كتككف عمى النحك التالي المصدر لتمؾ 

الصككؾ ىك مالؾ األرض أك مالؾ منافعيا كالمكتتبكف ىـ المزارعكف في عقد المزارعة ألصحاب العمؿ كحصيمة 
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االكتتاب ىي تكمفة الزراعة، كقد يككف المصدر ىك المزارع صاحب العمؿ، كالمكتتبكف أصحاب األرض 
 .المستثمركف كيممؾ حممة الصككؾ الحصة المتفؽ عمييا مما تنتجو األرض

 :صكوك االستصناع_ 4

      ىي كثائؽ متساكية القيمة يتـ إصدارىا الستخداـ حصيمة االكتتاب فييا في تصنيع سمعة معينة، كيصبح 
 .المصنكع مممككا لحممة الصككؾ كيمكف استخداميا في كافة الصناعات إلى تحتـر المكاصفات كالمقاييس البيئية

 :صكوك اإلجارة_ 5

      ىي كثائؽ متساكية القيمة تمثؿ حصة شائعة في ممكية أعياف أك منافع أك خدمات في مشركع استثمارم 
 صككؾ قابمة   لمعيف يدر دخبل، كالغرض منيا تحكيؿ األعياف كالمنافع كالخدمات التي يتعمؽ بيا عقد اإلجارة إؿ

لمتداكؿ في األسكاؽ الثانكية يمكف االستفادة مف صككؾ اإلجارة بكافة أنكاعيا في تمكيؿ مشاريع التنمية 
المستدامة ذات البعد البيئي حيث يمكف مثبل االستفادة مف صككؾ الخدمات في تمكيؿ النقؿ المستداـ غير 

ممكث لمبيئة كيمكف تأجير آالت أك معدات صديقة لمبيئة باستخداـ صككؾ األعياف المؤجرة، ما داـ يمكف تحديد 
العيف المؤجرة تحديدا ال يدع مجاال لمنزاع أك الخصكمة، مادامت العيف تتكافر فييا الشركط الشرعية، كاف تدر 

 .عائدا ىك األجر

 :مجاالت االستثمار التي تمولها الصكوك الخضراء اإلسالمية. ثالثا

 1:       تساىـ الصككؾ الخضراء في تمكيؿ االستثمارات التالية

 :       الخضراءا في التكنولوجيراالستثما_ 1

       تعرؼ التكنكلكجيا الخضراء بأنيا تطكير كتطبيؽ المنتجات كالمعدات كالنظـ المستخدمة لمحفاظ عمى 
البيئة كالمكارد، التي تقمؿ مف اآلثار السمبية لؤلنشطة البشرية، كيجب أف تتناسب ىذه التكنكلكجيا مع المعايير 

 :التالية

 . التقميؿ مف التدىكر البيئي_ 

 .التقميؿ مف انبعاثات الغازات الدفيئة_ 

 .أمنة لبلستخداـ كتعزز الصحة كتحسف أشكاؿ الحياة_ 

 .المحافظة عمى استخداـ مصادر الطاقة كالمكارد الطبيعية_ 

 .تشجع استخداـ مصادر الطاقة المتجددة_ 

                                                           
 .13- 12: ص ص. مرجع سابق. خدجية عرقوب، فريد كورتل. 1
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يتـ االستثمار في التكنكلكجيا الخضراء عف طريؽ االكتتاب في صككؾ خضراء مكجية لمجاؿ التكنكلكجيا 
الخضراء سكاء مف أجؿ تصنيعيا، أك تحسينيا كتطكيرىا بحيث تصبح صديقة لمبيئة أكثر فأكثر كتخمؽ مناصب 

 .عمؿ جديدة كتحسف مف الحياة االجتماعية كاالقتصادية

 :االستثمار في الطاقات المتجددة_ 2

       تعرؼ الطاقات المتجددة بأنيا الطاقات التي يتكرر كجكدىا في الطبيعة عمى نحك تمقائي كدكرم، بمعنى 
أنيا الطاقات المستمدة مف المكارد الطبيعية التي تتجدد كالتي ال يمكف أف تنفذ، أم تكلد مف مصدر طبيعي ال 
ينضب كىي متكفرة في كؿ مكاف عمى سطح األرض كيمكف  تحكيميا بسيكلة إلى طاقة، كتكجد عدة أنكاع مف 

كاالستثمار في ىذا النكع مف الطاقات . الطاقات كالطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتمة الحيكية كغيرىا
يتطمب أمكاال ضخمة تعمؿ الصككؾ اإلسبلمية الخضراء عمى حشد الكميات المناسبة ليا، كاإلكتتاب عف طريؽ 
صككؾ اإلستصناع لصناعة المكحات الشمسية كتكربينات اليكاء، أك استخداـ صككؾ المرابحة أك السمـ لشرائيا 
أك تأجيرىا أك كقفيا في المساجد أك المستشفيات كالمنازؿ التي تعاني نقصا في الطاقة خصكصا في المناطؽ 

 .ةالريفية كالنائية الفقيرة مما يعزز الحياة كيحقؽ العدالة االجتماعي

 :االستثمار في البناء المستدام والعمارة الخضراء_ 3

       تعد القطاعات العمرانية أحد المستيمكيف الرئيسييف لممكارد الطبيعية كاألرض كالمياه كالطاقة، مف جية 
 الكثيرة كالمعقدة ينتج عنيا كميات كبيرة مف الضجيج كالتمكث دأخرل فاف عمميات الصناعة البناء كالتشيي

كتبقى مشكمة ىدر الطاقة كالمياه مف أبرز المشاكؿ البيئية االقتصادية لممباني بسبب . كالمخمفات الصمبة
 طكاؿ فترة تشغيؿ المبنى، كليذه األسباب ظيرت مفاىيـ جديدة كأساليب جديدة في البناء ااستمرارىا كديمكمتو

تسمى التصميـ المستداـ كالعمارة الخضراء كالمباني المستدامة، تعكس االىتماـ المتنامي لمقطاعات  العمرانية 
بقضايا التنمية االقتصادية في ظؿ حماية البيئة كخفض استيبلؾ الطاقة، كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد الطبيعية 

 كاالعتماد بشكؿ اكبر عمى مصادر الطاقة المتجددة

إف تعمير مباني  خضراء تستخدـ فييا المكارد الصديقة لمبيئة كاألقؿ استيبلكا لمطاقة كالمياه كالتي 
يفضؿ أف تراعى فييا مبادئ العمارة اإلسبلمية الخضراء عمى األسطح التي ستساىـ في تخفيض درجات الحرارة 
صيفا كفي امتصاص مياه األمطار شتاء، إضافة إلى إعطاء مناظر ساحرة كركنقا لممباني، سيساعد عمى تكفير 

بيئة صحية أكثر إلفراد المجتمع تدفع لمعمؿ المنتج البناء، كاىـ الصككؾ الممكف استخداميا ىي صككؾ 
 .االستصناع كاإلجارة كالمشاركة كالمضاربة

 : في النقل المستدامراالستثما_ 4

       يعمؿ النقؿ المستداـ عمى تكفير نظاـ نقؿ فعاؿ يساىـ في النمك االقتصادم كرفاىية الحياة كاالستدامة 
البيئية بحيث يحد مف االنبعاثات كالنفايات كيقمؿ مف استخداـ مكارد الطاقة غير المتجددة كيتميز بتكمفة معقكلة 
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مثؿ النقؿ الجماعي كالحافبلت كمترك األنفاؽ كالترامكام كالمركبات الخضراء كالسيارات االيككلكجية كاليجينة 
كتشجيع النقؿ عف طريؽ األقداـ كاستعماؿ الدراجات تخفيفا لمضكضاء كالضجيج كحكادث المركر، مما يساىـ 

في تعزيز الصحة العامة كتسييؿ الكصكؿ كحماية البيئة كضماف مناصب جديدة كتحقيؽ الرفاىية لؤلجياؿ 
 .الحالية كالقادمة

       إف المجاالت سابقة الذكر تعد كعاء مبلئما لبلستثمار المسؤكؿ اجتماعيا في سبيؿ تحقيؽ التنمية 
 .المستدامة كحماية البيئة كالصككؾ اإلسبلمية الخضراء قادرة عمى حشد المكاؿ البلزمة
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  الموارد الطبيعيةةالنماذج اإلسالمية إلدار: المطمب الثالث

      إف البيئة اليـك تتعرض لمشكبلت ال تحصى كال تعد، كلعؿ في إحياء األرض كالحمى الحؿ المناسب 
 عمى الدكؿ ملمكاجية اإلنياؾ البيئي الظاىر في العديد مف الدكؿ خاصة اإلسبلمية، ليذا كاف مف الضركر

 .اإلسبلمية إحياء فكرة إحياء األرض المكات كالحمى

الحمى : الفرع األول

 :مفهومها. أوال

  :الحمى في المغة_ 1

      يقاؿ حمى فبلف األرض يحمييا حمى ال يقترب، الحمى مكضع فيو كبل يحمى مف الناس أف يرعى، كفي 
 1.احمي سمعي كبصرم أم امنعيما مف انسب إلييا ما لـ يدركاه كمف العذاب لك كذبت عمييما: حديث اإلفؾ

 :الحمى في االصطالح_ 2

       يقصد بالحمى حماية المرفؽ العاـ مف أف يممكو األفراد أك يتداكلو ذكك المآرب، فيقـك كلي األمر 
بتخصيص جزء مف األرض لينتفع بيا المسممكف عامة، كبذلؾ تصبح األرض مممككة ممكية عامة، كال يجكز أف 

كقد انتشر ىذا األمر في الجاىمية، فقد كاف العزيز في القكـ يعجبو جانب مف . تضع محبل لمممكية الخاصة
األرض ذك كبل فيعمف أنو قد حمى ذلؾ الجانب مف األرض، فيصبح لو كحده كال يجرؤا أحد أف يرعى فيو إبمو 

 2.كلما جاء اإلسبلـ ىذب ىذا األمر ككضعو في مكضعو الصحيح

      الحمى عند الفقياء معناه المكاف الذم يمنع رعيو، ليتكفر الكؤل فترعاه مكاش مخصكصة، كيمنع غيرىا مف 
رعيو، كاتفؽ العمماء عمى جكاز الحمى مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كذلؾ لكقكعو منو صمى اهلل عميو كسمـ 

 .كما اتفقكا عمى منع األئمة بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف الحمى ألنفسيـ

 3:      كاختمفكا في جكاز الحمى لبلئمة بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ، لمصمحة المسمميف كليـ في ذلؾ قكالف

أف الحمى خاص بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ، كال يجكز ألحد بعده أف يحمي شيئا مف األرض : القكؿ األكؿ
 أم ليس 4. كلرسكلوهللال حمى إال : كاستدلكا بحديث الصعب بف جثامة أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ

ألحد مف الكالة بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ أف يحمي لممسمميف، ال ما حماه الرسكؿ كقد حمى الرسكؿ صمى 
 .اهلل كسمـ البقيع لخيؿ المسمميف

                                                           
 .329- 328: ص ص. مرجع سابق. ابن منظور. 1
 .53:  ص.مرجع سابق. عبد اذلادي علي النجار. 2
 .242:ص. 1989. مكتبة دار ابن قتيبة: الكويت. األحكام السلطانية. ادلارودي. 3
 .293: ص. 2370: حديث رقم. باب ال محى اال هلل ولرسولو. كتاب ادلساقاة. صحيح خباري. 4
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أنو صحت األخبار بكقكع الحمى بعد رسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كيككف معنى الحديث أف لئلماـ : القكؿ الثاني
أف يحمي مثؿ ما حمى عميو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فمعناه ال حمى إال عمى مثؿ ما حماه اهلل كرسكلو 

لمفقراء كالمساكيف كلصالح كافة المسمميف، ال مثؿ ما كانكا عميو في الجاىمية مف تفرد العزيز منيـ بالحمى 
 .لنفسو

 لتحقيؽ المصمحة كذلؾشرائيا، إحيائيا أك  كمنع الناس مف األرضاستئثار الدكلة لنفسيا ببعض       أم 
كحمى أمير المؤمنيف عمر بف . ال حمى ال هلل كلرسكلو: قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـالعامة، فقد 

، فجعميا ممكا عاما ترعى فييا دكاب 1( مناطؽأسماء )الشرؼ كالربذة الخطاب رضي اهلل عنو أرضا قربة المدينة 
يا ىني اضمـ جناحؾ عف :  فقاؿ2.المسمميف، كقد أكصى عمر بف الخطاب ىني الذم كاله عمى ىذه الحمى

يام كنعـ ابف  المسمميف كاتؽ دعكة المظمكـ فإف دعكة المظمكـ مستجابة كأدخؿ رب الصريمة كرب الغنيمة كا 
ف رب الصريمة كرب الغمنيمة اف تيمؾ  عكؼ كنعـ ابف عفاف فإنيما إف تيمؾ ماشيتيما يرجعا إلى نخؿ كزرع كا 

فالماء كالكؤل أيسر عمي مف الذىب يا أمير المؤمنيف، أفتاركيـ أنا ال أبا لؾ، : ماشيتيما يأتيني ببنية فيقكؿ
 في اإلسبلـ اسممكا عميوأقاتمكا عمييا في الجاىمية، كؼيـ اهلل إنيـ ليركف أني قد ظممتيـ إنيا لببلدىـ ألكرؽ، كاك

 3.براحمؿ عميو في سبيؿ اهلل ما حميت عمييـ مف ببلدىـ شأكالذم نفسي بيده لكال الماؿ الذم 

 المكارد الطبيعية إلدارةاما ظفإفريقيا  كشماؿ األكسطمنطقة الشرؽ دكؿ  ت      أما في كقتنا الحاضر فقد رع
 الحكـ المحمي كسائؿ  ألنظمةالمناسبة شجعت المعرفة المحمية، المجتمعية يدعى الحمى كيعني المنطقة المحمية

 غير المباشرة كالعكامؿ الخارجية، في التأثيرات المكارد المشتركة في نيج تعاكني لمتغمب عمى إدارةة في ؾلممشار
 البلزمة لمبقاء في بيئة ةالرئيسي مف العناصر ةكالمركف الثقافة العربية المحمية، تعتبر مفاىيـ االستدامة أعماؽ

 الماؿ االجتماعي كالبشرم، ككانت تدار ىذه الحمى مف خبلؿ الحكـ رأس غنية في إال أنياطبيعية قاسية كنادرة 
 4.المحمي السميـ المبني عمى ثقافة التعايش كالنزاىة كالثقة كالرعاية كاحتراـ الطبيعة كالحياة

       

 

 

 

 
                                                           

 .76: ص. مرجع سابق. معن خالد القضاة. 1
 الدار اجلامعية :اإلسكندرية. التناسق والتناقض بين التنمية االقتصادية وعدالة توزيع الدخول في إطار الفكر اإلسالمي والوضعي. بودوح ازلمود عمر محاد. 2

 .32: ص. 2008 .اإلسكندرية
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 الكقؼ كسيمة مبتكرة ريمكف استدامة الحمى كتمكيميا عف طريؽ نماذج التمكيؿ المجتمعية مثؿ الكقؼ، كيعتب 
كيمكف ،  كالتضامفاالجتماعية كالطاقة كالمياه لمفقراء مف خبلؿ تعزيز المسؤكلية األراضيميف المكارد مثؿ ألت

 حيث يتميز .كتمكؿ مف قبؿ المجتمع المدني  حيث تدار اإلنسافتسخير الكقؼ كتنظيمو لتعزيز تنمية محكرىا
تقميد الحمى بمركنة كبيرة ليككف سارم المفعكؿ في الدكؿ اإلسبلمية، حيث يجب أف تفي بأربعة شركط، مستمدة 

 1:مف ممارسات النبي صمى اهلل عميو كسمـ كالخمفاء مف بعده كىي

 .أف تشكميا سمطة الحكـ اإلسبلمي الشرعية_ 

 .ينبغي أف تككف ألغراض الرفاه العاـ كمتكافقة مع الشريعة اإلسبلمية_ 

ال ينبغي أف تحـر السكاف المحميف مف المكارد التي ال غنى ليـ عنيا كالتي ىي مكرد بالنسبة ليـ، أم ال _ 
 . تشكؿ مشقة لمسكاف المحمييف

 .أف تحقؽ فكائد فعمية لممجتمع اكبر مف المضار_ 

 :المنافع االقتصادية لمحمى. ثانيا

 2 :يمكننا الكقكؼ عمى بعض النكاحي االقتصادية لمحمى كىي      

 .تنمية خيؿ كابؿ الجياد، كتنمية إبؿ الصدقة التي تعتبر مف مسؤكلية الدكلة قبؿ تكزيعيا عمى مستحقييا_ 

تكفير المرعى لفقراء المسمميف الذيف ليس ليـ حرفة سكل الرعي، كال يستطيعكف االبتعاد عف منازليـ طمبا _ 
 .لممراعي

تكفير مجاؿ لئلنتاج كالعمؿ لصغار المنتجيف، كحمايتيـ مف منافسة كبار المنتجيف في استغبلؿ المكارد عندما _ 
تضيؽ عف االتساع ليما، كىذا يمثؿ سمة أساسية مف سمات السكؽ اإلسبلمية في زاكية اإلنتاج، كالتي تقـك 

عمى أساس المنافسة التعاكنية، التي تستمـز أف يككف ىناؾ دكر لممنتج الصغير في النشاط االقتصادم، انطبلقا 
 .مف مسئكلية الدكلة في تكفير فرص العمؿ

إيجاد بدائؿ لمرزؽ لبعض الفئات فإذا نظرنا إلى الحمى كجدناه تدخؿ مف الدكلة في استغبلؿ األرض كمكرد _ 
طبيعي، بحيث تقصر االنتفاع بو عمى فئة دكف أخرل، كأف يحمى بعض السكاحؿ كيقصر االصطياد فييا عمى 

                                                           
1. Othman Abd-ar-Rahman Llewellyn. The Basis for a Discipline of Islamic Environmental Law. the conference on 

Islam and ecology. Center for the Study of World Religions, Harvard Divinity School.USA. 2003. P:23. 
- ص. 1984. السعودية. جامعة أم القرى. قسم الفقو وأصولو. أطروحة دكتوراه. ملكية الموارد الطبيعية في اإلسالم وأثرىا على النشاط االقتصادي. عبد اهلل علي .2

 .بتصرف. 228- 424: ص
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حياءىا إال لفئة معينة مف الناس كصغار  صغار الصياديف، أك يحمى بعض األراضي المكات كيمنع استغبلليا كا 
 .الحرفيف

  المواتضإحياء األر: الفرع الثاني

 :مفهومها. أوال

      حث اإلسبلـ عمى إحياء األرض المكات، كىي األرض الخراب التي ال يصميا الماء كليست ممكا ألحد 
فاإلسبلـ ال يرضى بتعطيؿ األراضي كعدـ االستفادة منيا، كلذلؾ حث عمى إحياء األرض المكات، كذلؾ 

زالة الصخكر منيا، كتكصيؿ الماء إلييا كزراعتيا أك االستفادة منيا بأم مشركع إنتاجي، كفي ذلؾ  بتسكيتيا كا 
 1.زيادة الستخداـ المكارد، كزيادة لمتشغيؿ كاإلنتاج كاالنتعاش كالرفاىية

 2َوَآَيٌة َلُهُم اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة َأْحَيْيَناَها َوَأْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّبا َفِمْنُه َيْأُكُمونَ : قاؿ تعالى

       اإلحياء ىك أف يعمد شخص ألرض ال يعمـ تقدـ ممؾ عمييا ألحد فيحيييا بالسقي أك الزرع أك الغرس أك 
صبلحيا بالزراعة 3.البناء فتصير بذلؾ حمو  فيي أرض ال نفع منيا كال فائدة ترجى منيا، كجعؿ استثمارىا كا 

حياء المكات معناه إعداد األرض الميتة التي لـ يسبؽ تعميرىا كتييئتيا كجعميا صالحة كنحكىا إحياء لياف  كا 
 كقد تككف ىذه األرض مترككة ابتداء، كىي األرض التي لـ تعرض 4.لبلنتفاع بيا في السكف كالزرع كنحك ذلؾ

ليا الحياة مف قبؿ، كأكثر البرارم كالصحارم كالبكادم كغير ذلؾ، أك أف تككف ماتت بعد حياة، كخربت بعد 
 5.عمراف، كتحكلت مف ارض منتجة إلى ارض بكر، كىك ما يعرؼ اآلف بظاىرة التصحر

 إصبلحيا حتى خربت كامتنع عف كأىممياعطميا إذا  مف صاحبيا األرض بانتزاع اإلسبلـيقرر        كما 
 كيستثمرىا بالطريقة السميمة حتى ال يتعطؿ دكر األرض في ىذه الحالة عمى األمر لذلؾ يتكلى كلي كتأسيسا

 كيسر الحياة كخير اإلنساف تظؿ دائما عامبل قكيا يساىـ في رخاء أف بؿ يجب اإلنتاج، في األرض اإليجابي
 الغمرة كحمايتيا بالقكة دكف ممارسة عمؿ في األرضعمى مساحة ة  السيطراإلسبلـالمجتمع كالفرد معا، منع 

 كفي استثمار اإلنتاجف ليا في أ القكة التي ال شأعماؿ دكف اإلحياء كاستثمارىا، كربط الحؽ في عممية إحيائيا
 المصادر الطبيعية الحؽ في إحياءة م عمؿيبدؤكف الذيف لؤلفراد ال يعطي فاإلسبلـ، اإلنساف لصالح األرض

 بيا في حالة تكقفيـ عف مكاصمة العمؿ ظباالحتفا، كلـ يسمح ليـ إلحيائياتجميد تمؾ المصادر كتعطيؿ العمؿ 
 مف طاقات تمؾ المصادر  اإلنتاج حرمافإلىألف استمرار سيطرتيـ عمييا في ىذه الحالة يؤدم ، في ىذا السبيؿ

                                                           
جامعة . 4العدد . 13اجمللد .  واالجتماعيةاإلنسانية الريموك سلسلة العلوم أحباثرللة . إسالمي للموارد االقتصادية من منظور األمثلاالستخدام . كمال احلطاب. 1
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 الذم يتمكف الفرد مف رإال بالقد الفرد شيئا مف مصادر الطبيعة األمر بإقطاعكثمارىا، كما ال يسمح كلي 
 1.اإلنتاجية يزيد عمى قدرتو يبدد الثركات الطبيعية كطاقتيا ااقتطاع ـاستثماره كالعمؿ فيو الف 

 تبديدىا يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ليس ضكما ترؼؿ المكارد طي تعاإلسبلمية ترفضالشريعة        ؼ
نو استعاد أ إذ عدـ تعطيؿ المكارد، مبدألمحتجر حؽ بعد ثبلث سنكات كقد طبؽ الخميفة عمر بف الخطاب 

 التي األراضي لـ يشتغؿ جميع ألنو بف الحارث ؿ ببلإلىرسكؿ عميو السبلـ ؿ اأعطاىا التي األراضيبعض 
 تتحقؽ اإلسبلـ كفي ر، البكاألراضي زراعة إلى لو الرسكؿ عميو السبلـ كبذلؾ كجو االىتماـ كالتشجيع أعطاىا
 أحيا أرضايقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف .  كالتحجير كاالقتطاعكاإلرث كاإلحياء بالشراء األراضيممكية 

 شيء مف تأثير فيو يظير التي لـ يظير انو جرل عمييا ممؾ احد، فمـ األرض الميتة ىي كاألرض .ميتة فيي لو
حياؤىاكال يكجد مف يممكيا، . الخ... نحك ذلؾ أكعمارة أك  زرع إحاطة أك  ىك جعميا صالحة لبلنتفاع، كمما كا 

 الزراعي نتيجة التساع اإلنتاجتككف زيادة س السامية، فاف النتيجة حتما المبادئ طبقت تمؾ إذاالشؾ فيو انو 
حياء األرض 2.اإلسبلمي دكؿ العالـ أماـ الغذائي التي تقؼ عقبة األمفالرقعة الزراعية كتحؿ بذلؾ مشكمة   كا 

 3:المكات لو شركط

 .أف تككف بعيدة عف العمراف كالتجمعات السكانية_ 

 . أف تككف غير مممككة_ 

 .أف تككف ميجكرة_ 

       فعمى الرغـ مف تكفر األراضي الزراعية في العالـ اإلسبلمي، إال أنو يكجد مساحات شاسعة في األرض 
اإلسبلمية غير مستغمة، حيث تسكد ظاىرة تتمثؿ في انخفاض نسبة استخداـ األراضي لمزراعة في كثير مف 

 4:لدكؿ كىذه أىـ خصائص العالـ اإلسبلمي في يخص إمكاناتيا إحياء األرضي المكات

 مف مجمكع المساحة الكمية %14.5تقدر إمكانيات المنطقة العربية مف حيث األراضي القابمة لمزراعة بحكالي _ 
 فقط أم حكالي  %27 مميكف ىكتار، تمثؿ النسبة المزركعة منيا 198 مميكف ىكتار، أك ما يعادؿ 1367البالغة 

 . مميكف ىكتار، كذلؾ بمتكسط ربع ىكتار لكؿ فرد54

العالـ اإلسبلمي بمناخو كبمكارده مف المياه كاألراضي القابمة لمزراعة مييأ إلنتاج كؿ المحاصيؿ الزراعية كفي _ 
 .إمكاف المنطقة العربية اإلسبلمية ككؿ أف تحقؽ االكتفاء الذاتي فيما يتعمؽ بمتطمباتيا الغذائية

                                                           
 .150-149: ص ص. 1986. الطبعة الثانية. دار الكتب اإلسالمية: بريوت. موسوعة االقتصاد اإلسالمي. زلمد عبد ادلنعم اجلمال. 1
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.  جامعة كربالءاإلسالمية كلية العلوم . والقانون المدني العراقياإلسالمية الموات واستحقاق ملكيتها دراسة مقارنة في الشريعة األرض إحياء .صبحي عودة زلمد. 3
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الجميكريات اإلسبلمية في أسيا الكسطى تمثؿ ثركة ىائمة مف األراضي الزراعية بالنسبة لمعالـ اإلسبلمي  _ 
 . مميكف فداف117حيث أف المساحة المزركعة في ىذه الجميكريات تبمغ 

 :ناألرض الموات وتحديد ممكية األرض والمعاد. ثانيا

 1 : أقساـ كنتحدث عف كؿ قسـ منيا كنكع الممكية فيول      نقسـ األرض اإلسبلمية إؿ

  :األرض التي أصبحت إسالمية بالفتح _ 1

يراف        ىي كؿ أرض دخمت دار اإلسبلـ نتيجة لمجياد المسمح في سبيؿ الدعكة كأراضي العراؽ كمصر كا 
كسكرية كأجزاء كثيرة مف العالـ اإلسبلمي، كىذه األراضي ليست جميعيا سكاء في حالتيا لحظة الفتح اإلسبلمي 

 دكف تدخؿ اإلنساف اككاف فييا العامر طبيعي. فقد كاف فييا العامر الذم تجسدت فيو جيكد بشرية سابقة
تسمى ميتة في العرؼ )كما كاف األرض الميممة . كالغابات التي غناىا مف الطبيعة ال مف اإلنساف يـك الفتح

 .ألنيا ال تنبض بالحياة كال تزخر بأم نشاط حتى عصر الفتح (الفقيي

       فيذه أنكاع ثبلث لؤلرض مختمفة تبعا لحالتيا كقت دخكليا في تاريخ اإلسبلـ كقد حكـ اإلسبلـ عمى 
 .بعض ىذه األنكاع بالممكية العامة كاألخرل بممكية الدكلة

األرض العامرة بشريا كقت الفتح فيي ممؾ عاـ المسمميف دكف أم امتياز لمسمـ أخر في ىذه الممكية العامة _ أ
كال يسمح لمفرد بتممؾ رقبة األرض ممكية خاصة، كيعني ذلؾ أف كلي األمر يدع ىذه األراضي إلى القادريف 

 .عمى استثمارىا مقابؿ تقديـ ثمف انتفاعو لؤلمة كىذا الثمف ىك الخراج

 .األرض الميتة حاؿ الفتح فيي ممؾ لئلماـ كىذا ما نصطمح عميو ممكية الدكلة- ب

 .األرض العامرة طبيعيا في حاؿ الفتح يرل الكثير مف الفقياء أنيا ممؾ اإلماـ_ ج

 : األرض المسممة بالدعوة_2

 معركة مسمحة ضدىا كأرض ا      ىي كؿ أرض دخؿ أىميا في اإلسبلـ كاستجابكا لمدعكة دكف أف يخكضك
 كعدة نقاط متفرقة في العالـ اإلسبلمي كما تنقسـ ىذه األراضي إلى أرض عامرة قد االمدينة المنكرة كاندكنيسي

 . كأرض دخمت في اإلسبلـ طكعا كىي ميتةاأحياىا أىميا كاسممكا عمييا طكعا، كأرض عامرة طبيعي

أما األرض المكات مف األرض المسممة بالدعكة فيي كالمكات مف أراضي الفتح، يطبؽ عمييا مبدأ ممكية الدكلة 
 .ككذلؾ األرض العامرة طبيعيا المنظمة إلى حكزة اإلسبلـ باالستجابة السميمة، فيي ممؾ لمدكلة

                                                           
 .481-419 : ص-ص. 1991. دار ادلعارف: بريوت.  اقتصادنا.الصدرر السيد زلمد باق. 1
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       لكف الفرؽ بيف ىذيف القسميف الميتة كالعامرة طبيعيا ىك أف الفرد يمكنو أف يكتسب حقا خاصا في 
األرض الميتة عف طريؽ إحيائيا كأما األراضي العامرة بطبيعتيا فبل سبيؿ إلى اكتساب الفرد حقا فييا بسبب 
اإلحياء ألنيا حية كعامرة بطبيعتيا فيتمتع أصحاب األرض المسممكف طكعا بالحؽ في االحتفاظ بأرضيـ كال 

 . قبؿ الدخكؿ في اإلسبلـ تمامااخراج عمييـ كما كانك

 : أرض الصمح_ 3

نما ظمكا عمى دينيـ كأرضيـ كأف يعيشكا في كنؼ         ىي التي سعى المسممكف لفتحيا فمـ يسمـ أىميا، كا 
فاألرض تصبح أرض صمح في العرؼ الفقيي فإذا كاف الصمح ينص عمى أف األرض ألىميا . الدكلة اإلسبلمية

ذا تـ تممؾ األمة لؤلر  ارض الصمح فيي ت ممكية عامة كجب التقيد بذلؾ كأما مكاضفيي عمى ىذا األساس، كا 
 .ممكية الدكلة

  :ىأراضي أخر_ 4

 مف األرض تخضع لمبدأ ممكية الدكلة كاألراضي التي سمميا أىميا لمدكلة اإلسبلمية ل       تكجد أنكاع أخر
 التي باد أىميا كانقرضكا ضدكف قتاؿ مف المسمميف كىي تدخؿ في نطاؽ الممكية العامة، كمف األراضي األر

 . المستجدة في دار اإلسبلـمفيي ممكية الدكلة ككذلؾ أيضا األراض

 :بالتالي فإف اختصاص الفرد باألرض كالحؽ الشخصي ينشأ مف أحد األسباب الثبلثة

 .إحياء الفرد لشيء مف أراضي الدكلة_ 

 .إسبلـ أىؿ الببلد كاستجابتيـ لمدكلة_ 

 . في دار اإلسبلـ بعقد صمح ينص عمى منح األرض لممصمحيفضدخكال ألر_ 

       يختمؼ السبب األكؿ عف اآلخريف في أف السبب األكؿ ال يدرج األرض في نطاؽ الممكية الخاصة كال 
نما ينتج عف اإلحياء حؽ لمفرد الذم يسمح لو  ينزع عنيا طابع ممكية الدكلة ليا كال يمنع فرض الخراج، كا 
باالنتفاع مف األرض كمنع اآلخريف مف مزاحمتو، كأما السببيف األخيريف، فإنيما يمنحاف الفرد المسمـ أك 

 .المصالح حؽ ممكية األرض، فتصبح بذلؾ مندرجة في نطاؽ الممكية الخاصة

       تأتي المكاد األكلية التي تحكييا الطبقة اليابسة في األرض كالثركات المعدنية المكجكدة فييا بعد األرض 
 :مباشرة في األىمية، كالفقياء قسمكا عادة المعادف إلى قسميف

 :المعادن الظاهرة_ 1

       ىي المكاد التي ال تحتاج إلى مزيد عمؿ كتطكير لكي تبدك عمى حقيقتيا كيتجمى جكىرىا المعدني كالممح 
كالنفط  فالمعدف الظاىر في العرؼ الفقيي، ليس ىك ما يبدك مف معنى المفظ المغة أم الظاىر الذم ال يحتاج 
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إلى حفر كمؤكنة في التكصيؿ إليو بؿ ىك كؿ معدف تككف طبيعتو المعدنية بارزة سكاء إحتاج اإلنساف إلى حفر 
 .كجيد كبير لمكصؿ إليو أك كجده بيسر كسيكلة عمى سطح األرض

كالرأم الفقيي السائد فييا ىك أنيا مف المشتركات العامة بيف الناس فيي تندرج ضمف الممكية العامة كاإلماـ 
بكصفو كلي أمر الناس أف يستثمرىا بقدر ما تكفره مف الشركط المادية لئلنتاج كاالستغبلؿ مف إمكانيات كيضع 

ثمارىا في خدمة الناس كىذا تأكيد عمى عدـ جكاز االستغبلؿ الفردم لتمؾ الثركات الطبيعية فيي ممؾ لعامة 
 .المسمميف كجميع مف يعيش في كنفيـ

 :المعادن الباطنية_ 2

 .      ىي كؿ معدف احتاج في إبراز خصائصو المعدنية إلى عمؿ كتطكير كالحديد كالذىب

نما أجازكا لمفرد أف يأخذ ةالمعادف الباطني  القريبة مف سطح األرض اإلسبلـ ال يسمح بممكيتيا ممكية خاصة كا 
مف تمؾ المعادف القدر المعقكؿ مف حاجتو، كبذلؾ ترؾ مجاؿ استثمار ىذه الثركات الطبيعية في نطاؽ أكسع 

 .بدال عف ممارسة المشاريع الفردية الخاصة ليا عمى سبيؿ االحتكار

براز خصائصيا أف  أما المعادف التي تختفي في أعماؽ األرض كالتي تحتاج إلى جيد التفتيش كجيد لتطكيرىا كا 
كثير مف الفقياء يركف أف المعدف يممؾ باالكتشاؼ خبلؿ عمميات الحفر في حريـ المعدف فالفرد ال يسمح لو إال 

 .بتممؾ المادة المعدنية الكاقعة في حدكد حفرياتو

 : المواتضطرق إحياء األر. ثالثا

       لقد تقاربت كجيات نظر الفقياء، في الطرؽ التي يتـ مف خبلليا إحياء مكات األرض، حيث أنيا تمتقي 
عند غاية كاحدة كىي إخراج األرض عف حالة التعطيؿ كعدـ االستفادة منيا إلى حالة االستثمار كاإلعمار ليا 

 1:كاستغبلليا في كؿ ما فيو نفع لئلنساف كالطير كالحيكاف كسنجمؿ مذاىبيـ في ذلؾ عمى النحك التالي

 :مذهب الحنفية_ 1

 :      يحصؿ اإلحياء بعدة طرؽ كىي

 .زراعة األرض بالمحاصيؿ الزراعية المؤقتة_ 

 .غرسيا باألشجار المثمرة_ 

 .إنشاء األبنية عمييا، كالمساكف كغيرىا_ 

                                                           
جامعة . رللة مركز دراسات الكوفة. دراسة مقارنة في الشريعة اإلسالمية والقانون المدني العراقي. إحياء األرض الموات واستحقاق ملكيتها. صبحي عودة زلمد.  1

 .35-34: ص ص. 2015. 39العدد . العراق. كربالء
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شؽ المجارم المائية كتصريؼ المياه كجداكؿ السقي كمخازف الماء إلى ما غير ذلؾ مف االستخدامات المائية _ 
 .األخرل

 :مذهب المالكية_ 2

 :       يحصؿ عندىـ اإلحياء بكاحد مف أمكر سبعة كىي

 .إيصاؿ الماء إلييا بكاسطة نير أك بئر_ 

إذا كانت األرض منخفضة عف سطح الماء يجب عمى مف أراد إحيائيا حمايتيا مف الغرؽ كذلؾ بإقامة _ 
السدكد حكليا لمنع دخكؿ الماء إلييا كخرابيا، كما ينبغي دفنيا حتى تككف مرتفعة عف مستكل الماء، كقد أعدكا 

 .ىذا مف اإلحياء، ألف األرض أصبحت جاىزة لمزراعة

 .غراستيا باألشجار إذا كانت جاىزة لمزراعة_ 

 .حراثتيا إذا كانت جاىزة لمزراعة_ 

 .إذا كاف إحياء األرض الميتة ألجؿ البناء يجب تنظيفيا كقطع الشجر منيا لتككف صالحة لمبناء_ 

 .إذا كانت األرض حجرية أك جبمية ككعرة ينبغي تسكيتيا كتعديميا_ 

 .كسر أحجار األرض كتسكيتيا كتعديميا كتقطيع الحجر كتسكيتو_ 

 .البناء فييا_ 

 مذهب الحنابمة_ 3

 يككف بتحكطيا سكاء قصد بذلؾ البناء أك الزرع أك استخداـ حظيرة لمغنـ أك الخشب أك ضإف إحياء األر      
حفر فييا بئرا أك نيرا دكف اعتبار لتسقيؼ كنحكه، كاستدلكا عمى ذلؾ بحديث سمرة أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 1.مف أحاط حائطا عمى ارض فيي لو: كسمـ قاؿ

 

 

 

                                                           
دار الكتب :  بريوت.اجلزء الثالث. 1292:  احلديث رقم. ادلواتإحياءكتاب .  الرافعي الكبيرأحاديث تلخيص الحبير في تخريج . الفضل امحدأيبشهاب الدين . 1

 .152: ص. 2014. العلمية
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 :مذهب الشافعية_ 4

 :      المشيكر عند الشافعية إف طرؽ اإلحياء ثبلث

أف يجمع ليا ترابا يحيط بيا كيميزىا عف غيرىا، بحيث يككف ذلؾ بمثابة السياج، ليعرؼ الناس باف ىذه _ 
 .األرض مممككة لمالؾ يريد إحيائيا

 .إيصاؿ الماء إلييا سكاء أكاف مف نير أك بئر استعدادا لزراعتيا_ 

 .تسكيتيا كتعديميا لتككف صالحة لمزراعة ثـ سقييا_ 

 1:اثر إحياء أرض الموات عمى الجانب البيئي. رابعا

جعؿ لمحي األرض حؽ تممكيا، ىذا ما يشجعو عمى االستثمار الجيد لؤلرض كاستخداـ أفضؿ الطرؽ في _ 
تحسيف اإلنتاج الزراعي، كفي المقابؿ فإنو يدفع العشر مف إنتاجيا لصالح خزينة الدكلة اإلسبلمية سنكيا، كقد 

بمغت غمتيا السنكية في عيد معاكية رضي اهلل عنو خمسة آالؼ درىـ مف أرض العراؽ فقط دكف ما سكاىا كىذا 
 .مما ينعش االقتصاد كالرفاه االجتماعي كيقمؿ نسبة البطالة في المجتمع

الشريعة اإلسبلمية قيدت إحياء األراضي بالزراعة كاالستثمار بما ليس فيو ضرر أك تضييؽ عمى مصالح _ 
الجماعة، حيث أف الفقياء اتفقكا عمى عدـ جكاز إحياء ما كاف حريما لعامر مف قرية أك مدينة، كيعنكف بو ما 
البد منو ألىؿ القرية كالمدينة مف حاجيات تتعمؽ بيا مصالحيـ كبيا تماـ عيشيـ كالطرؽ كاألسكاؽ، كالبنى 

مكاف تجمع النفايات كيمحؽ بيا المؤسسات الصحية كالتعميمة كنحك ذلؾ، كىذا مما يتكافؽ مع قكاعد  التحتية كا 
 .الشرع في تقديـ المصالح العامة عمى المصالح الخاصة

إباحة أكثر الفقياء حكـ اإلحياء ىك مبني عمى أصؿ المشركعية كحكـ اإلحياء يحدده اختبلؼ األحكاؿ تغير _ 
 الزراعية التي ؿالزماف كالمكاف، مف جية حاجة الناس إلى ىذه األراضي، كحصكؿ الكفاية الغذائية مف المحاصي

 .تؤمف أقكات الناس

 المكات كاف تعددت فاف محصميا راجع إلى أعراؼ الناس في كؿ زماف، كلكف ينبغي ضإف طرؽ إحياء األر_ 
تدخؿ كلي : لئلماـ كالمؤسسة الحككمية تنظيـ أمر اإلحياء بحسب حاجة الناس إليو بما يحقؽ مصالحيـ لمقاعدة

 .األمر منكط بالمصمحة

                                                           
 .12: مرجع سابق. عدنان بن صادق ضاىر. 1
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إف تشريع إحياء األرض المكات سكؼ يفسح المجاؿ لتخفيؼ التركيز السكاني الحاد في مناطؽ محددة بعينيا _ 
قامة ؿدكف غيرىا، كتشجيع السكاف في المناطؽ المكدسة عمى االنتقا  إلى المناطؽ الصحراكية لتعميرىا، كا 

 1.مجمعات عمرانية جديدة بيا

  األرض الخراجية:الفرع الثالث

       إف اإلسبلـ بقدر حرصو عمى تحقيؽ النفع لؤلجياؿ الحالية فإنو يضع نصب عينيو منافع األجياؿ القادمة 
كمف ثـ يجعؿ التنمية المستدامة كاقعا عمميا مممكسا، فتككف األمة عمى مر العصكر حمقات متماسكة يعمؿ أكليا 

 . كتطبيقا لذلؾ فرض اإلسبلـ الخراج2.لخير أخرىا، كيغرس سمفيا ليجني خمفيا، كيعمؿ خمفيا عمى نيج سمفيا

 :تعريف الخراج. أوال

 : الخراج في لغة_ 1

كىك شيء يخرجو القـك في السنة مف ماليـ بقدر معمكـ، كىك اإلتاكة تؤخذ مف : الخرج كالخراج، كاحد      
 3.أف يؤدم إليؾ العبد خراجو أم غمتو، كالرعية تؤدم الخرج إلى الكالة: أمكاؿ الناس، كالخرج

 :الخراج في االصطالح_ 2

.   أم الغمة كالفائدة4      أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قضى أف الخراج بالضماف،

نيا كممككة لجماعة مف المسمميف، كالتي تقـك الدكلة بمباشرة شؤـ اؿاألرض التي يدفعيا مف يستغؿ األجرة      
 تغيرت صفتيـ فإذا الذمة كيدفعكف عنيا الخراج، األرض أىؿكاف يقـك باستغبلؿ ىذه األصؿ كفي . نيابة عنيـ

 يدفعيا مف ضأجرة األر، فيك أيضا يدفعكف الخراج فإنيـ، األرض ىذه باستغبلؿقاـ المسممكف أك سممكا أف أب
 األجياؿ حؽ إبطاؿ مكقكفة عمى المسمميف، كال يممؾ احد كاألرض الفقياء في سائر العصكر، بإجماعيستغميا 

 5.القادمة فييا

كأف .        فاألرض الخارجية في ديار اإلسبلـ ىي التي فرض الخراج لقاء استغبلليا مف قبؿ العامميف عمييا
ممكية ىذه األرض ىي ممكية عامة لعمـك المسمميف كتعتبر مف أراضي الكقؼ اإلسبلمي فبل تكرث كال تكرث كال 

 مسمميف أك ذمييف فيي ممؾ األمة ايجكز عمييا بيع أك شراء كال تأجير كال مزارعة مف قبؿ األفراد سكاء كانك

                                                           
كلية العلوم اإلنسانية . رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلوم يف الشريعة والقانون. والتشريعات العربية الحديثة إحياء الموات في الفقو اإلسالمي. طروب كمال. 1

 .98: ص. 2014 .اجلزائر.  جامعة باتنة.واالجتماعية والعلوم اإلسالمية
2 .http://araa.sa .12/06/2017: تاريخ االطالع. نحو مؤشر إسالمي للتنمية المستدامة. اشرف زلمد دوابة. 
 .51: ص. مرجع سابق. ابن منظور. 3
 .573: ص. 1286: احلديث رقم. باب ما جاء فيمن يشرتي العبد ويستغلو مث جيد بو عيبا. كتاب البيوع. مرجع سابق. سنن الرتمذي. 4
 .91: ص. الطبعة الثانية. دار الثقافة للطباعة النشر والتوزيع: الدوحة. النفقات العامة في اإلسالم دراسة مقارنة. يوسف إبراىيم يوسف. 5

http://araa.sa/
http://araa.sa/


  المقاربة اإلسالمية لحماية البيئة واستدامة التنمية:الثالث الفصل

 

208 
 

كأف الخراج المكضكع عمى استغبلؿ ىذه األرض ال يسقط بإسبلـ العامميف . اإلسبلمية كاألجياؿ اإلسبلمية
 1.عمييا

 :األراضي التي يفرض عميها الخراج. ثانيا

 2:      تقسـ األراضي الخاضعة لمخراج إلى قسميف

 : األراضي التي فتحت بدون قتال_1

 :      مثميا األراضي التي فتحت صمحا عمى الخراج، مع عدـ إسبلـ أىميا ففييا حالتيف

إذا تـ الصمح بينيـ عمى أف أرضيـ لممسمميف تعتبر األرض ممكا عاما لممسمميف، كىنا الخراج عمييا أجرة ليا _ 
 .ال يسقط بإسبلميـ، كال بيعيا لممسمـ فيي ارض عامة كخراجيا يضؿ قائما

إذا تـ الصمح عمى أف أرضيـ لو، عمييـ الخراج نظير الصمح معيـ، كىذا الخراج بمثابة الجزية يسقط عنيـ _ 
 . متى اسممكا، كيسقط عمف يشترييا مف المسمميف

 :األراضي التي فتحت عنوة_ 2

 :      يمكف التطرؽ إلييا حسب الحاالت

األراضي العامرة التي دخمت اإلسبلـ عنكة، كلـ تقسـ بؿ بقيت عند أىميا مثؿ ارض العراؽ كالشاـ كمصر،  _ 
 . فيي ارض خراجيو، كال زكاة عمييا ما داـ أىميا غير مسمميف

األرض التي دخمت اإلسبلـ عنكة قسميا اإلماـ بيف الفاتحيف فيي ارض عشرية مثؿ مف اسمـ عمييا أىميا _ 
 .طكعا كابتداء

 : األراضي المكات كىي عمى حاالت_ 

ف كانت مف أرض العشر فيي عشرية_ أ  .إذا كاف المحي مسمـ إف كانت حيازة أرض الخراج فيي خراجيو، كا 

إذا كاف المحي ذميا فيي ارض خراجيو كبالتالي يزيد الخراج في المحاصيؿ مرتفعة الثمف كينخفض في _ ب
 . المحاصيؿ منخفضة الثمف

فاألراضي المكمفة في سقييا، كيككف خراجيا قميبل بالنسبة لمف ال يتحمؿ في : ما يختص بالشرب كالسقي_ ج
 .سقييا كمفة كمؤكنة
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  :أسس تقدير الخراج. ثالثا

     يختمؼ مقدار تقدير الخراج مف ارض ألخرل كمف فترة ألخرل، كمف منطقة ألخرل أم حسب طاقة 
 1 :األرض، كما تحممو كتحدد الطاقة باألمكر التالية

 :جودة األراضي وخصوبتها_ 1

 . فترتبط قيمة الخراج بجكدة األرض، حيث تزيد بزيادة جكدتيا كتنقص حسب رداءتيا      

 :   جودة الزرع_ 2

 .       فترتبط قيمة الخراج بجكدة الزرع، فتزيد بزيادة جكدتو كتنقص تبعا لرداءتو

 :تكمفة استغالل األرض_ 3

    فيناؾ تناسبا عكسيا بيف قيمة الخراج كتكمفة استغبلؿ األرض، فاألرض التي تسقى بماء المطر مثبل اقدر 
عمى تحمؿ خراج أكبر مف تمؾ التي تسقى بالنضح، كاألرض القريبة مف العمار اقدر عمى تحمؿ الخراج مف 

 .تمؾ البعيدة بسبب ارتفاع التكاليؼ في حالة البعد

 :األرض دور الخراج في عمارة .رابعا

. كعدـ تعطيميا  عامرةاألرض تبقى أفعمر بف الخطاب رضي اهلل عنو  مف فرض الخراج مف قبؿ قصد      اؿ
يككنكف عمارة : أىميامف الغانميف عمى ذلؾ لتكفر الخبرة كالقدرة عمى الزراعة، كلذلؾ قاؿ في ر قدأ فأىميا
 النبي صمى اهلل عميو كسمـ فمما ؾكقد سمؾ عمر رضي اهلل عنو في ذلؾ مسؿ.  عميياكاقكلعمـ بيا أ فيـ األرض

 األرضف لو مف العماؿ ما يكفكف عمارة ؾالمغنكمة تحت يده، كلـ ماألرض كاألمكاؿ فتحت خيبر، كصارت 
كبقيت عمى ذلؾ طيمة حياة النبي صمى اهلل .  يزرعكىا كليـ نصؼ ثمرتياأف عمى إلى أىمياكزراعتيا، دفعيا 

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن : ؿ اهلل تعالىا ؽ2. الشاـإلى عمر أجبلىـ بكر رضي اهلل عنو، حتى أبيياة حعميو كسمـ ك
يَمانِ  ْخَواِنَنا الَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباإلِْ  في اآلية استند عمر رضي اهلل عنو عمى ىذه 3.َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربََّنا اْغِفْر َلَنا َوإلِ

 المسمميف المتعاقبة، كقاؿ لمف خالفو أجياؿ العراؽ عمى الفاتحيف بؿ فرض الخراج عمييا لمصمحة أراضيتقسيـ 
 سيدنا اعمر أيضسيدنا رأم  مثؿ رألككاف ممف  الناس ليس ليـ شيء فما لمف بعدكـ ؟ أف يأتي أخر تريدكف

فمما أراد عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو قسـ األرض التي افتتحت  طالب كـر اهلل كجيو كمعاذ أبيعمي بف 
 قسمتيا صار الريع إفانؾ كاهلل إذف ليككنف ما تكره، : عنكة بيف المسمميف قاؿ لو معاذا بف جبؿ رضي اهلل عنو
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إلى لرجؿ الكاحد أك المرأة، ثـ يأتي مف بعدىـ قكـ يسدكف  ثـ يبيدكف فيصير ذلؾ ، ىؤالء القكـأيدمالعظيـ في 
 1.فصار عمر إلى قكؿ معاذ. ـأكليـ كأخره يسع امرأكىـ ال يجدكف شيئا، فانظر مف اإلسبلـ مسدا، 

       ترسيخا لشكاىد الركحية في ترشيد القكامة بالنسبة لعنصر األرض أىـ مكارد اإلنتاج، فقد تدرج الخميفة 
كىك يطمب مف عاممو عمى العراؽ عثماف بف . الفاركؽ بضريبة الخارج تبعا لنكع المحصكؿ، كمساحة األرض

حنيؼ مسح سكاد العراؽ كالتدرج بضريبة الخراج عمى األرض، كترشيدا لطاقة األرض عمى العمؿ يقرر المشرع 
اإلسبلمي إمكانية إسقاط ضريبة الخراج، كرفعيا عف األرض حفاظا عمى طاقتيا اإلنتاجية، كطاقة األفراد عمى 

إصابات األرض المرضية : فبلحتيا، كذلؾ في حاالت الككارث التي ال تدخؿ لصاحب الخارج في تسبيبيا مثؿ
باآلفات، كالحشرات، كانييار السدكد، كحصكؿ الفيضاناف كسكء استغبلؿ األحكاؿ المناخية، كعدـ القدرة عمى 

 2.الزرع

  كما أف عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو اتبع سياسة مميزة في الخراج حيث اىتـ بمسالة الحفاظ عمى إعمار 
األراضي أكثر مف أمر الخراج، فأكصى عمالو عمى الخراج أف ييتمكا بعمارة األرض أكال قبؿ االىتماـ 

باستجبلب الخراج، الف الجمب ال يدرؾ إال بالعمارة، كمف طمب الخراج ببل عمارة أخرب الببلد، فكتب لؤلشتر 
صبلحيـ صبلحا لمف : النخعي عندما عيد إليو أمر مصر كتفقد أىؿ الخراج بما يصمح أىمو فإف في إصبلحو كا 

سكاىـ إال بيـ، الف الناس كميـ عياؿ عمى الخراج كأىمو، كليكـ نظرؾ في عمارة األرض ابمغ مف نظرؾ في 
استجبلب الخراج الف ذلؾ ال يدرؾ إال بالعمارة، كمف طمب الخراج بغير عمارة أخرب الببلد كأىبلؾ العباد كلـ 

كأكصى عمالو عمى كعبراء أف يمنع الفبلحيف مف بيع . ينبغي لممسمـ أف يدع ذلؾ في أيدم أعداء اإلسبلـ
 . فاليدؼ األساسي ىك عدـ تحكيؿ ىذه األراضي إلى ارض مكات3.أغراضيـ لدفع الخراج
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  العمل البيئي في إطار التنمية المستدامةتالدول اإلسالمية واستراتيجيا: المبحث الرابع

       تعرضت البيئة اإلسبلمية لئلنياؾ بفعؿ العديد مف العكامؿ فالسياسة أفرزت الحركب المدرة لمبيئة كأساليب 
التنمية المتخمفة أفرزت التمكث، كالتدىكر االجتماعي أفرز الفقر الذم استنزؼ المكارد الطبيعية، بخبلؼ الغرب 
فالسياسة ساىمت في ظيكر أحزاب خضراء ليا قكة ضغط ، أما التنمية المستدامة فساىمت في ظيكر منتجات 

خضراء كالرفاه االجتماعي الذم ساىـ في ظيكر الكعي البيئي، مما أكجب عمى الدكؿ اإلسبلمية النيكض 
 .كالمضي قدما نحك التنمية المستدامة كتدارؾ الكضع البيئي

 مجهودات الدول اإلسالمية في مجال العمل البيئي: المطمب األول

       ىناؾ جيكد كثيرة تبذليا الدكؿ اإلسبلمية في مجاؿ العمؿ البيئي كتحقيؽ االستدامة مف خبلؿ مساىمة 
 . المجتمع المدني في نشر التكعية البيئية ككذا إبراـ االتفاقيات البيئية

 بيئة في العالم اإلسالميدور المجتمع المدني في حماية التنمية التفعيل : الفرع األول

المجتمع المدني عمى مجاالت  شيدت العقكد األخيرة مف القرف العشريف تصاعدا كبيرا في تأثير تنظيمات       
 كأصبحت الصحية كمحاربة الفقر كحماية البيئة ةالصالح العاـ، كالسيما فيما يتعمؽ منيا بقضايا التنمية كالرعام

 . تشارؾ بجانب الييئات الحككمية األخيرةىذه

 بمكرة العديد مف المفاىيـ كالمبادئ المتعمقة إعادة الميداني لتنظيمات المجتمع المدني في رىذا التأثي        أسيـ
           الصالح العاـ كتحقيؽ التنمية المستدامة، عف طريؽ  تكجو الدكؿ العتماد سياسات تنمكية جديدة ترتكزبإدارة

 التنظيمات المدنية لممشاركة الفعمية ضمف مختمؼ مسارات كاليات تنفيذىا أماـ الفرصة إتاحةكبشكؿ كبير عمى 
 1.الحكـ الراشد أك عنيا حديثا باصطبلحات كمضاميف متعددة كالحككمةر عبمالميداني، كىي الكجيات التي 

ف أتعتمد منظمات المجتمع المدني عمى التمكيؿ الذاتي كاشتراكات المساىميف كاليبات كالتبرعات الخاصة ك
ذه  حصكؿ قإمكانية ىذا ال ينفي إال أف ، عمى ىذا النكع مف التمكيؿ يكفؿ ليا االستقبللية الماديةااعتماده

 . قراراتيا كتكجياتياتأثيرىاالمنظمات عمى التمكيؿ مف طرؼ بعض الييئات العامة، شريطة عدـ 

 تتجسد ميدانيا في العديد مف المجتمعات، مف خبلؿ حمبلت ىذه مبلمح حالة التعبئة االجتماعية       بدأت
، كسياسات لمبيئة الميددة كاألنشطةاالحتجاج كالمعارضة التي قادتيا الطبقة االجتماعية ضد مختمؼ السياسات 

 االقتصادم، كعمميات االستغبلؿ األداءالجرد العاـ لمختمؼ المكارد البيئية دفعا لعجمة الصناعة كالرفع مف 
 فاعمية منيا كالسيما أكثرالبتركؿ كالكيرباء كالحث عف بدائؿ  كية منيااؽالطكباألخص المفرط لممكارد الطبيعية 

رجع بكادر  التي تة البيئية كااليككلكجيت، مف خبلؿ الجمعيااكانتشار استعماالتوبعد اكتشاؼ الطاقة النككية 
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 كالتي نادت 1955، كالجمعية الكطنية الفرنسية لحماية البيئة المنشاة سنة 18 منتصؼ القرف إلى، ظيكرىا
 كحظيرة الحظائر الطبيعية أك باالحتياطات ؼ ما يعرإنشاء الطبيعية مف خبلؿ األماكف عمى المحافظةبضركرة 

 األمريكية كىك التكجو نفسو الذم ظير بالكاليات المتحدة 1861  سنةFOUNTAINE BLUEك غابة فكنتاف بؿ
 ليمتد ظيكر ىذه 1872 سنة YELLOWSTONEيالكاستكف حظيرة  مثؿ الحظائر مثؿ ىذه إنشاءمف خبلؿ 

 ىذه الحركات بعد ذلؾ كمع نياية ستينات القرف العشريف تحديدا  كشيدت كبريطانيا،أخرلالجمعيات لدكؿ 
 1 .مالنضاؿ االيككلكجتطكرات كبيرة عمى مستكل تكجياتيا كالياتيا العممية، كذلؾ مف خبلؿ ظيكر مفيـك 

 .أهم االتفاقيات المبرمة في المجال البيئي لمدول اإلسالمية: الفرع الثاني

 عدة اتفاقيات حكؿ البيئة كالتنمية، كتبنت برنامجا إقميميا لمعمؿ 1982       كقعت الدكؿ اإلسبلمية منذ عاـ 
، كتحت راية جامعة الدكؿ العربية، التزمت 2002كفي عاـ .  بعد قمة ريك1992حكؿ التنمية المستدامة في عاـ 

مختمؼ البمداف بمبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية اليادفة إلى تطكير استراتيجيات تستيدؼ بمكغ 
 2.المرمى السابع مف المرامي اإلنمائية لؤللفية حكؿ االستدامة البيئية

تفرض المشاكؿ البيئية المشتركة عمى الدكؿ اإلسبلمية، التعاكف فيما بينيا مف أجؿ التصدم لمتحديات البيئية 
 .مف خبلؿ االتفاقات كمعاىدات التمكث بما يحقؽ مصمحة الدكؿ كيدفع الضرر عنيـ

 3:وثيقة لسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة. أوال

      إدراكا ألىمية التنمية كالبيئة، كحرصا عمى إيجاد حمكؿ بعيدة المدل لعدد مف المشكبلت البيئية التي نشأت 
نتيجة التطكرات التي شيدتيا دكؿ مجمس التعاكف كزاد مف حدتيا ضعؼ التكامؿ بيف خطط التنمية كالبيئة اعتمد 

، ىذه الكثيقة كقد تضمنت تمؾ 1985المجمس األعمى لمجمس التعاكف في دكرتو السادسة في قمة مسقط 
 :السياسات عددا مف المرتكزات لعؿ أبرزىا

اعتماد المفيـك الشامؿ لمبيئة بحيث تشمؿ ما يحيط باإلنساف مف ماء كىكاء كيابسة ككؿ ما تحتكيو ىذه _ 
األكساط مف جماد كنبات كحيكاف كنظـ كعمميات طبيعية كأنشطة بشرية، ككضع نظاـ ضمف ىذا المفيـك لحماية 

 .البيئة

إنشاء كاستكماؿ األجيزة التشريعية كالتنسيقية كدعـ األجيزة التنفيذية المناط بيا، تنفيذ أنظمة كمقاييس كقكاعد _ 
 .حماية البيئة كتكفير ما تحتاجو مف إمكانيات لمرصد كالمراقبة

 .مراعاة المردكد البيئي لممشاريع المرتبطة بالمساعدات الخارجية المقدمة مف دكؿ مجمس التعاكف لدكؿ أخرل_ 
                                                           

 .112-110: ص- ص. اجلزائر. تيزي وزو. جامعة مولود معمري. ختصص القانون. أطروحة دكتوراه. مساىمة المجتمع المدني في حماية البيئة. بركات كرمي. 1
منظمة اجملتمع العلمي . ادلستقبل العريب. التحدي الستدامة الحياة الصحة العامة في الوطن العربي: التدىور البيئي في الوطن العربي. مي جردي رمي فياض، عباس الزين. 2

 .66: ص. العريب
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 . كاستخداميا في عممية التخطيطةاالىتماـ بحصر كجمع كتبادؿ المعمكمات البيئية اإلقميمية كالدكلي_ 

 1:المؤتمر الوزاري العربي األول حول االعتبارات البيئية في التنمية. ثانيا

 كاعدت لو األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية بالمشاركة مع المنظمة العربية 1986      عقد في تكنس عاـ 
لمتربية كالثقافة كالعمـك كبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة، حيث كانت بدايات إنشاء المجمس الكزارم المسؤكؿ عف 
شؤكف البيئة خبلؿ ىذا المؤتمر، يعد ىذا المجمس اآللية العربية اإلقميمية المعتمدة مف الدكؿ العربية لتنسيؽ 

 .كالتعاكف في جميع مجاالت البيئي

 كزارم يناقش الترابط كالتداخؿ بيف قضايا البيئة كالتنمية كتأثير كؿ منيما م      ىذا المؤتمر أكؿ مؤتمر عرب
كقد خمص المؤتمر إلى إقرار اإلعبلف العربي عف البيئة كالتنمية، الذم يتضمف المبادئ . كانعكاساتو عمى األخر

كالتكجيات األساسية لمعمؿ القطرم كالتعاكف العربي كالدكلي في مجاؿ حماية البيئة كتحسينيا، كتـ تصنيؼ ىذه 
المبادئ كالتكجيات في خمس مجكعات ىي البيئة كاإلنساف، التنمية كالبيئة، الكعي البيئي كدكر الفرد كدكر 

مؤسسات العمـ كالتعميـ، اليياكؿ الحككمية إلدارة البيئة كحمايتيا، التعاكف العربي كالدكلي، كاعتمد المؤتمر يـك 
 . أكتكبر يكما عربيا لمبيئة14 في قصدكر قرارات

 :إنشاء مجمس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. ثالثا

      أنشئ مجمس الكزراء العرب المسؤكليف عف شؤكف البيئة بمكجب قرار مجمس جامعة الدكؿ العربية رقـ 
كييدؼ المجمس إلى تنمية التعاكف العربي في كافة مجاالت شؤكف البيئية الرئيسية . 22/09/1987 بتاريخ 4738

في الكطف العربي كأكلكيات العمؿ البلزمة لمكاجيتيا، فضبل عف االىتماـ بالعبلقات المتشابكة بيف البيئة كالتنمية 
 :خاصة التي يتطمب تناكليا بعدا إقميميا، كركز المؤتمر نشاطو عمى ثبلث برامج أعطاىا األكلكية كىي

 .برنامج مكافحة التصحر كزيادة الرقعة الخضراء في الكطف العربي_ 

 .برنامج مكافحة التمكث الصناعي في الكطف العربي_  

 .برنامج التربية كالتكعية كاإلعبلـ البيئي في الكطف العربي_ 

       كما يقـك المجمس في إطار المسؤكلية المشتركة كالمختمفة لمدكؿ المتقدمة كالنامية في تعزيز التنمية 
 . الدكلية المعنية بالبيئة مثؿ االتفاقية اإلطارية بشاف تغير المناختالمستدامة، بمتابعة تنفيذ االتفاقيا
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 :المنتدى العالمي األول لمبيئة من منظور إسالمي. رابعا

حضره مجمكعة مف الفقياء كالعمماء في الشريعة  ،2001 جكيمية 18 ك16       عقد في جدة في الفترة 
اإلسبلمية كالميتميف في مجاؿ البيئة، كممثمي بعض الدكؿ اإلسبلمية كالمنظمات اإلقميمية كالدكلية، ككاف ىدؼ 
المنتدل تأصيؿ كتكضيح المفيـك اإلسبلمي لمبيئة، كالمحافظة عمى صحتو كحماية بيئيتو، كتحقيؽ التكازف فييا، 

 1.كتتسع مجاالت تطبيقيا لتشمؿ كؿ ما يكاجو اإلنساف كالبيئة مف قضايا كمشكبلت في حاضره كمستقبمو

 2: لمتنمية المستدامةياإلعالن اإلسالم. خامسا

 في االستانة 2012 مام 18 ك17       اختتـ المؤتمر اإلسبلمي الخامس لكزراء البيئة الذم عقد يكمي 
كازاخستاف باعتماد اإلعبلف اإلسبلمي لمتنمية المستدامة، كيؤكد ىذا اإلعبلف الذم اعتمده المؤتمر مرة أخرل 
التزاـ الدكؿ األعضاء في المنظمة بالمبادئ كاألىداؼ التي اعتمدىا مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية عاـ 

كيناشد المجتمع الدكلي تجديد الجيكد لبمكغ األىداؼ التي حددىا مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية عف . 1992
 فاعمية بشاف التنمية المستدامة، تدعمو المكارد رطريؽ تعزيز التعاكف الدكلي، ككضع إطار مؤسسي اكبر كأكث

 المالية المتصمة بالتنمية اكيناشد اإلعبلف كذلؾ البمداف المتقدمة الكفاء بالتزاماتو. المالية كالفنية الضركرية
المستدامة، كاتخاذ خطكات عممية إللغاء الديكف، كتيسير الكصؿ إلى األسكاؽ، كنقؿ التكنكلكجيا، كتقديـ 

كحذر اإلعبلف مف التركيز عمى حيز ضيؽ مف التكنكلكجيات المحددة أك الكصفات . المساعدة لبناء القدرات
 .التي يمكف أف تقكد إلى فرض قيكد تجارية أك شركط لتمكيؿ التنمية

 3:مؤتمر البيئة والتنمية والسكان في العالم اإلسالمي. سادسا

، حيث نظمتو رابطة الجامعات اإلسبلمية بالتعاكف 2016 ديسمبر 15 ك13       انطمقت فعميات ىذا المؤتمر 
 : كجامعة األزىر، كقد انتيى المؤتمر إلى مجمكعة مف التكصياتةمع الجمعية الجغرافية المصرم

المتابعة كالدراسة لمتغيرات المناخية عمى المستكل العالمي، كانعكاس ذلؾ عمى العالـ اإلسبلمي كبخاصة _ 
 .المناطؽ السياحية كالمناطؽ المكتظة بالسكاف كالصحارم اإلسبلمية

االستفادة مف تدكير النفايات كاالنتفاع بيا في تكليد الطاقة ككضع تجارب الدكؿ األخرل في الحسباف لمخركج _ 
 .بما يتناسب كبيئتنا في دكؿ العالـ اإلسبلمي

كضع ضكابط بيئية لمتكسع العمراني كالتأسيس ليا مف مقكمات البيئة المحمية بما يخدـ راحة اإلنساف _ 
 .كرفاىيتو

                                                           
1. https://www.isesco.org.ma .12/09/2017: تاريخ االطالع. 3 : ص.برنامج ادلنتدى العادلي األول للبيئة من منظور إسالمي. 
2 .http://www.oic-oci.org .15/08/2017: تاريخ االطالع. منظمة التعاون اإلسالمي. 
3 .http://www.azhar.eg/magazine .االطالعتاريخ.  رللة األزىر.مؤدتر البيئة والسكان يف العامل اإلسالمي. جاد الكرمي حريب. أبو السعود زلمد  :

14/07/2017. 
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 . أىمية إقامة شبكة مف الطرؽ كالسكؾ الحديدية بيف الدكؿ اإلسبلمية_ 

 :االجتماع الرابع لممكتب التنفيذي اإلسالمي. سابعا

، كيعد ىذا االجتماع 2017 مام 10      عقد االجتماع الرابع لممكتب التنفيذم اإلسبلمي لمبيئة في الرباط يـك 
 ل إضافة إؿ2017 اكتكبر26 ك25تحضيرا لممؤتمر اإلسبلمي السابع لكزراء البيئة المقرر عقده في الرباط يكمي 

 .استعراض التقدـ المحرز في تنفيذ التكصيات كالقرارات الصادرة عف المؤتمر اإلسبلمي السادس لكزراء البيئة

 تجارب إسالمية لالستدامة البيئية: المطمب الثاني

       االستدامة البيئية تعني أف يتطكر المجتمع بتناغـ مع الطبيعة كأف يتـ إنشاء مؤسسات كىياكؿ بطريقة ال 
تخرب البيئية، كىذا ما حاكلت بعض الدكؿ اإلسبلمية القياـ بو مف خبلؿ تكجو بعض البنكؾ نحك االستدامة 

نشاء بعض المدف كالقرل كاألحياء المستدامة  .كا 

 نماذج عن بعض البنوك اإلسالمية الرائدة في تمويل حماية البيئة: الفرع األول

االلتزاـ بالسياسات الحككمية الداعمة لمبيئة كدراسة المشركعات البيئية عمى   اإلسبلميةتعمؿ البنكؾ       
 منيج اإلسبلمية إتباع أفضؿ عمى البنكؾ ،يا مع طمكح التنمية المستدامةشتما، ككتمكيميا كفؽ ضكابط محددة

 حيث يضع البنؾ ضمف سياستو االستثمارية عدـ تمكيؿ أم  المخاطر البيئية بسياسة التمكيؿإدماجيمكنيا مف 
أنشطة ممكثة لمبيئة، كيطالب العمبلء بتضميف دراسة الجدكل المقدمة لطمب التمكيؿ دراسة عف األثر البيئي 

: يجب عمى جميع المشاريع الممكلة مف طرؼ البنكؾ تقديـ الكثائؽ التاليةلممشركعات المطمكب تمكيميا ك

 . البيئي لممشركع األثرتقييـ_ 

 . البيئية لممشركعاآلثارخطط الحد مف _ 

 .خطط الصحة كالسبلمة لمرحمتي التنفيذ كالتشغيؿ لممشركع_ 

 :األعمال التي يمكن لمبنك اإلسالمي القيام بها في حماية البيئة. أوال

 :يمكف تقسيميا إلى ما يمي       

 :السموك الذاتي لممحافظة عمى البيئة_1

ابتكار طرؽ جديدة ، كذلؾ ب دمج الممارسات الصديقة لمبيئة في عمميتيا في مقر البنؾ كفركعو مف خبلؿ      
:  المحافظة عمى البيئة مثؿإلىلمبادرات التي تيدؼ اكذلؾ تنفيذ بعض ك مف المنظكر البيئي اإلداريةلمنظـ 

 .المصرفية اإللكتركنية الخالية مف الكرؽ االعتماد عمى العمميات_ 

 .المحافظة عمى الماء مف خبلؿ خفض تبذيره_ 
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 . الكيرباءاستيبلؾاالقتصاد في _ 

 .العمؿ عمى خفض انبعاث الغازات الدفيئة _

 .تخفيض استيبلؾ الكقكد لممركبات داخؿ البنؾ_ 

 .عف طريؽ مكظفي البنؾ(الخ...يؼ المرافؽ العامة التشجير ظتف )حمبلت تكعية بيئية ككذا نشاطات بيئية _ 

إنشاء الحدائؽ كتجميؿ كنظافة البيئة المحيطة بمقر البنؾ كفركعو، فالمسممكف عمى مر العصكر لـ يقتصر _ 
نشاطيـ عمى استغبلؿ األرض ألغراض السكف كبناء المدف، بؿ امتد االىتماـ بدرجة كبيرة إلى إنشاء البساتيف 

 1.كحدائؽ المنتزىات كاف الغرض منيا إضفاء صبغة جمالية عمى المدينة

  :االستثمار البيئي_ 2

       تكجيو جزء مف استثماراتو إلى تمكيؿ المشركعات التي تحافظ عمى البيئة مثؿ إدارة النفايات الصمبة 
كتاميف الطاقة المتجددة مثؿ الطاقة الشمسية كطاقة الرياح، كيمكف لمبنؾ في ىذا المجاؿ االتفاؽ مع الجيات 
المعنية عمى تحكيؿ الطاقة في المنازؿ إلى تمكيؿ تركيب الخبليا الشمسية بيا كىك مشركع مربح، إلى جانب 

 .تمكيؿ المكارد المائية

 :تقديم الخدمات المصرفية الخضراء_ 3

      ىي الخدمات التي تركز عمى السبلمة كاألمف االجتماعي كاألمف البيئي مف خبلؿ تغيير اآلثار السمبية 
 2.عمى المجتمع

  :إصدار الصكوك البيئية_ 3

       ىك منتج مالي مصرفي مستحدث يتـ بمكجبو تجميع صككؾ استثمارية تكجو حصيمتيا لتمكيؿ مشركعات 
الطاقة المتجددة كالزراعة المستدامة كغير ذلؾ مف االستثمار البيئي، مما يساعد عمى حماية البيئة كلقد بدأت 

 .بعض الدكؿ في التكجو نحك استخداـ ىذه الصككؾ مثؿ ماليزيا، كالصناديؽ االستثمارية في أكركبا

 : التمويل األصغر اإلسالمي_ 4

عد       اعتماد البنكؾ اإلسبلمية عمى التمكيؿ األصغر اإلسبلمي لتمكيؿ المشاريع ذات الطابع البيئي، حيث م
 الفائدة لباإلضافة إؿ مف التمكيبلت التي تساىـ في مشركعات الحراجة كالطاقة النظيفة ىذا األصغرالتمكيؿ 
 تساعد ة، مف خبلؿ تقديـ خدمات مالي العشرات مف الفقراء في كافة أرجاء العالـإلى الكصكؿ مفنيا ؾالتي تـ

 مصادر الطاقة التي تطمؽ غازات إلىنبعاثات الكربكف، كذلؾ بتمكينيـ مف التحكؿ االعمبلء عمى التخفيض مف 
                                                           

 .102:  ص.مرجع سابق. مهدي صاحل السامرائي. 1
2
. Raad Mozib Lalon.Green Banking: Going Green. Science PG: international journal of economics; finance and 

management sciences. 2015. P: 35. 
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 تقفز فكؽ بعض التكنكلكجيات الكسيطة التي أفدفيئة اقؿ، كتمنح منتجات الطاقة النظيفة الفرصة لمبمداف النامية 
 المصادر النظيفة مثؿ الطاقة الشمسية إلى يقفزكا مباشرة  أفعكفم حيث يستط،مرت بيا بمداف العالـ المتقدـ

 ح تتيأفكما يمكف ، تكفر الطاقةأجيزة الفقيرة لشراء إلى األسر  تمنح قركض حسنة أفكما يمكنيا . كطاقة الرياح
 التمكيؿ أصبحكىكذا  .األسر ىذه إلىالطاقة   تكفيرأجيزة المشركعات الصغرل ممف يكردكف ألصحابالتمكيؿ 

األنظؼ كاألرخص عف طريؽ اإلقراض ألنشطة  مصادر الطاقة إلىؿ حافزا لمتحكؿ ؾ يشماألصغر اإلسبلـ
 جديدة مف اجؿ القياـ بعممية البيع بالتجزئة لؤلجيزة الصديقة أك تمكيؿ مشركعات قائمة ، الصغرلؿاألعما
  .لمبيئة

       إف مستمزمات المشاريع الصغيرة أف يعمؿ اإلنساف في مينة معينة بنفسو، كيشرؼ عمييا مباشرة، فاف 
 لتكجيو اإلسبلـ كحثو عمى األكؿ مف عمؿ يده فالنبي االكقؼ يمكف أف يككف لو دكر في ىذا اإلطار إتباع

صمكات اهلل عميو كاف يأكؿ مف عمؿ يده، كما أشار النبي عميو الصبلة كالسبلـ إلى العناية بالغنـ، كىي نكع مف 
أنكاع المشاريع الصغيرة كجعميا عبلمة مف عبلمات المؤمف في أخر الزمف، كما شجع اإلسبلـ عمى أف يككف 

 المشاريع الصغيرة، كىذا ما ييتـ بو الكقؼ مف حيث أنيا تتيح تمميؾ الفرد ؼلممسمـ حرفة، كىي إحدل أىدا
 المشاريع الصغيرة ة كالعمؿ، كعمى مر التاريخ لـ يغفؿ الكقؼ اإلسبلمي عمى أىميجالفقير المحتاج أدكات اإلنتا

 أقيـ 1563في محاربة الفقر فقد كاف لؤلكقاؼ التركية النقدية منذ بداية القرف الخامس عشر الميبلدم ففي سنة 
 تبيف أف ىذه األكقاؼ قد قامت بدكر اجتماعي 1805_1697كقفا نقديا في مدينة بكرصة في تركيا في الفترة بيف 

 1.كبير بإقراض العديد مف المحتاجيف المسمميف  لبدء مشركع معيف

 :أمثمة حول بنوك إسالمية لها رؤية إسالمية تمويمية بيئية. ثانيا

       نشأت البنكؾ اإلسبلمية تمبية لرغبة المجتمعات اإلسبلمية في إيجاد صيغة لمتعامؿ المصرفي بعيدا عف 
شبية الربا كربط المعامبلت االقتصادية بالشريعة اإلسبلمية، كاستخداـ التمكيؿ اإلسبلمي عرؼ تطكرا كبيرا حيث 

 .لـ يقؼ عمى إيجاد حؿ لسعر الفائدة بؿ تعداه إلى إيجاد حمكؿ لممشاكؿ البيئية

 :بنك إسالم ماليزيا_ 1

أنشأ أساسا لممساعدة عمى تمبية . 1983 جكيمية 1       بدأ عممياتو في ماليزيا كأكؿ بنؾ إسبلمي في 
 500االحتياجات المالية لممسمميف في الببلد، كمكاصمة تقديـ خدماتيا لمسكاف ككؿ، برأس ماؿ مصرح أكلي مف 

 مميكف رينغيت 563 مميار رينغيت ماليزم ك2رينغيت ماليزم، زاد البنؾ تدريجيا مف رأس مالو المدفكع إلى 
 1992.2 لمبكرصة في ككاالالمبكر في ةكاف مدرجا عمى المكحة الرئيسي. ماليزم عمى التكالي

                                                           
 .182-181 :ص ص. مرجع سابق. فؤاد عبد اهلل العمر. 1
2 .https://ar.wikipedia.org .12/09/2017 :تاريخ االطالع. 

https://ar.wikipedia.org/
https://ar.wikipedia.org/
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كمف   حماية البيئة ضمف خطة عمؿ عمى المدل المتكسط كالمدل الطكيؿأكلكية ماليزيا إسبلـتبنى بنؾ        
:  ماليزيا في ىذا المجاؿإسبلـ البنؾ إسيامات

.  الحماية كالحفاظ عمى الطاقةبأىمية لمتكعية ضساعة األرالمشاركة في حممة _ 

.  في حماية الغطاء النباتيلمشاركةا_ 

 1:البنك اإلسالمي األردني_ 2

 شارؾ البنؾ في خدمة المجتمع عمى عدة مستكيات كمف خبلؿ عدد مف المنتجات 1979       تأسس سنة 
 : كالكسائؿ، كضع البنؾ عدة سياسات تيدؼ إلى الحد مف التأثيرات الضارة عمى البيئة كتتضمف تمؾ السياسات

 .منع التدخيف في أم مكاف مف المباني التابعة لمبنؾ_ 

الحرص عمى التيقف مف عدـ تكجيو التمكيؿ إلى أية مؤسسة عمى صمة بتصنيع أك تجارة في التبغ أك _  
 .السجائر

 .التحكؿ إلى استخداـ تقنية البريد االلكتركني لمحد مف استخداـ األكراؽ_  

 .منع تمكيؿ السيارات القديمة نظرا لتأثيراتيا الضارة بالبيئة_  

التأكيد مف أف التمكيؿ المكجو لممصانع يتفؽ مع المعايير البيئية كالتكجيات الحككمية الداعية إلى الحد مف _ 
 .االنبعاثات الضارة في مجاؿ التنمية البيئية

 :بنك البركة في لبنان_ 3

 حيف تـ إقرار قانكف 2004 ككاف يعمؿ كفقا لترخيص البنكؾ التجارية حتى عاـ 1992       تأسس في عاـ 
البنكؾ اإلسبلمية كعندىا حصؿ البنؾ عمى ترخيص بنؾ إسبلمي، كيقدـ البنؾ خدمات الصيرفة بالتجزئة 

 2. فركع منتشرة  في المدف الرئيسية في لبناف7كالصيرفة التجارية، كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية مف خبلؿ 

       يقدـ تمكيؿ لممشاريع التي تتكافؽ مع المعاير البيئية كالمؤسسات الخضراء المطمكبة لمتحكؿ بمؤسساتيـ 
إلى مؤسسات خضراء حيث يضع البنؾ تمكيؿ التحكؿ لمطاقة الخضراء كالمستدامة ضمف أكلكياتو، كذلؾ بيدؼ 

 . التقميؿ مف التكاليؼ كزيادة الكفاءة في استخداـ المكارد كتحسيف نكعية المنتجات كالخدمات الخضراء الجديدة

                                                           
1. http://www.aliqtisadalislami.net .2015. أكتوبر28. ادلستدامةالهيكلة المنشودة لألعمال في البنوك اإلسالمية لتحقيق التنمية . زلمد عبد احلليم .

 . 12/12/2017: تاريخ االطالع. االقتصاد اإلسالمي منهج أصيل وحلول معاصرة
2 .http://www.albaraka.com .08/06/2017: تاريخ االطالع. بنك الربكة. 
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كيعتبر مبدأ تمكيؿ الطاقة الخضراء كالمؤسسات الخضراء احد المبادئ األساسية التي تحرؾ عمؿ البنؾ 
كنشاطاتو خاصة أف ىذا التكجو أصبح رائجا بالنسبة لممؤسسات كىذا المبدأ مف المبادئ األصيمة القديمة في 

 1.اإلسبلـ الذم يحث عمى المحافظة عمى البيئة التي يعيش فييا كعمى المكارد المكجكدة فييا

 2:بنك صفوة اإلسالمي_ 4

 كفؽ أحكاـ الشريعة 2010 جانفي 17       باشر بنؾ صفكة اإلسبلمي بنؾ األردف دبي سابقا أعمالو بتاريخ 
اإلسبلمية كتعميمات البنؾ المركزم كقانكف البنكؾ األردني كىك بنؾ متكامؿ يجمع القيـ اإلسبلمية الراسخة مع 
احدث كأعمى مستكيات الخدمات المصرفية، كيقدـ لمتعامميو منتجات ذات جكدة عالية بممسة شخصية لتمبي 

 -مبادئ راسخة، حمكؿ مبتكرة - بذلؾ احتياجاتيـ مجسديف فمسفة كاحدة كشعارا ثابتا

      اقترح بنؾ صفكة اإلسبلمي محطة تكليد لمطاقة المتجددة في محافظة مادبا لتغطية استيبلؾ اإلدارة العامة 
في العبدلي كفركع البنؾ مف الكيرباء، كتأتي ىذه الخطكة ضمف خطة البنؾ اإلستراتيجية لمتكجو نحك استخداـ 

 .الطاقة المتجددة بدال مف الطاقة التقميدية لضماف ترشيد النفقات كالحفاظ عمى البيئة

 3:أمانة_HSBCبنك _ 5
 theة اختصار لشركة ىكنغ ككنغ كشنغيام لمخدمات المصرفية باالنجميزم1865       تأسس في مارس 

hongogh and shanghaibanking coporation يعد بنؾ . في ىكنغ ككنغ مركزه لندفHSBC أحد أكبر مؤسسات 
 48 فرع عمى مستكل العالـ يقدـ خدمات لحكالي مميكف 6100الخدمات المصرفية كالمالية في العالـ ليا أكثر مف 

دارة الثركات، كالخدمات المصرفية : عميؿ مف خبلؿ األعماؿ العالمية األربعة الخدمات المصرفية لؤلفراد كا 
قميما 72التجارية، كالخدمات المصرفية العالمية كاألسكاؽ، كالخدمات المصرفية الخاصة العالمية، يغطي   بمدا كا 

 كما .ةأكركبا كاسيا كالشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا كأمريكا الشمالية كأمريكا البلتيني: في خمس مناطؽ جغرافية
أمانة كىك قسـ تحت إشراؼ عمماء  HSBC بفتح دكائر متخصصة لمعمؿ المصرفي اإلسبلمي HSBSقاـ بنؾ 

 4.فقو المعامبلت اإلسبلمية
أمانة  تعد مف البرامج الميمة نظرا لما يتمتع بو البنؾ كفرعو اإلسبلمي _HSBC_       فالبرامج الخيرية لبنؾ 

مف مكانة في العالـ االقتصادم، كيسيـ البنؾ متعدد الجنسيات في العديد مف المؤسسات الخيرية التي تقدـ 
 فقرا مثؿ باكستاف كسيرالنكا، كقد دمشركعات متناىية الصغر مطابقة ألحكاـ الشريعة في الدكؿ اإلسبلمية األش

سبلـ أباد  .أنشا البنؾ باالشتراؾ مع المؤسسات الخيرية مشركع جابيرك لؤلطراؼ الصناعية في مدينتي كراتشي كا 

                                                           
1 .http://www.uabonline.org .10/01/2018تاريخ االطالع . ادلدير العام لبنك الربكة لبنان. عضو رللس اإلدارة. احتاد ادلصارف العربية. معتصم زلماصي. 
2 .http://www.jdib.jo .12/01/2018: تاريخ االطالع. بنك صفوة اإلسالمي. 
3 ..www.iefpedia.com تاريخ . 11 -10: ص ص .دور البنوك اإلسالمية في إرساء المسؤولية االجتماعية في الدول اإلسالمية. ماضي بلقاسم خدجية لدرع

 .01/02/2018: االطالع
4 .http://www.hsbc.com . بنكhsbc_02/02/2018:  االطالعتاريخ. أمانة. 
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كما كضع البنؾ سياسات تيدؼ إلى خفض استيبلؾ الكيرباء كالمياه، كتقميؿ القمامة كانبعاثات ثاني أكسيد 
في % 15.5 في المياه ك%9.9 في استيبلؾ الطاقة، ك%4.6 كجد أف البنؾ حقؽ خفضا بػ 2008الكربكف كفي 
 . في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربكف%4.7المخمفات ك

كيضع البنؾ إستراتجية استثمارية فريدة في مجاؿ االىتماـ بالقضايا البيئية مثؿ االستفادة مف القمامة كمشاريع 
 3 إلى 1.8 الطاقة المتجددة، كفيما يخص تمكيؿ مشاريع المياه تشير تكقعات البنؾ إلى أف العالـ سيحتاج مف

 إلنشاء كتشغيؿ كصيانة محطات المياه، كنظرا لضخامة التمكيؿ فاف .2025 ك2006تريميكف دكالر بيف عامي 
القطاع الخاص سيككف مؤثرا بشكؿ كبير في ىذا المجاؿ، كقد استعاف البنؾ بخبرة المؤسسة األـ سعيا كراء 
االستفادة مف تمؾ الفرصة التي تعد استثمارا ضخما، ليس مف ناحية ضخامة التمكيؿ فحسب، بؿ مف ناحية 
الفرص التي تقدميا مف خبلؿ التقنيات المستخدمة مثؿ أغشية تنقية المياه، كأنظمة منع التمكث، كمضخات 

 .المياه كغيرىا

 % 38نجد أف  ثالبنكؾ اإلسبلمية مف قصكر في األنشطة البيئية فيي ال تكلي أىمية كبيرة لمبيئة حي     تعاني 

 المبادرات التي ب، كىذا لغيا خاصة كبرامج عمى البيئة مف خبلؿ حصصاآلثارفقط تقكـ فعميان باستيداؼ 
 عمى تقديـ برامج تتعرض ، لذلؾ يجب عمى ىذه البنكؾ العمؿ اإلسبلمية كتعمؿ عمى دعـ البيئةالبنكؾتطمقيا 

 .أمانة HSBC لمقضايا البيئية كيمكف االستفادة مف تجربة بنؾ
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 نماذج عن هياكل خضراء في العالم اإلسالمي :الفرع الثاني

 :      تـ تصميـ العديد مف المدف كاألحياء كالقرل في العالـ اإلسبلمي كفؽ مبادئ االستدامة نذكر منيا ما يمي

 1:مدينة مصدر المدينة الخضراء. أوال

      تعتبر مدينة مصدر مف أكثر مدف العالـ التي تقـك عمى االستدامة فيي تجمع سكني مستداـ جارم إنشائو 
في إمارة أبكظبي، كىي مركز صاعد لمطاقة المتجددة كالتقنيات النظيفة، كما أنيا تكفر بيئة تدعـ االبتكار، كذلؾ 
مف خبلؿ أف المدينة بحد ذاتيا تشكؿ أنمكذجا لمتطكر العمراني الصديؽ لمبيئة، كيظير ذلؾ بكضكح مف خبلؿ 

 .تصميـ المدينة حيث تكفر أعمى مستكل لممعيشة بأقؿ أثار ضارة لمبيئة

 مدينة كاممة تعمؿ ؿ      مدينة مصدر أكؿ مدينة خالية مف الكربكف كالنفايات عمى مستكل العالـ، كما أنيا أك
بالطاقة الشمسية كتأتي ضمف مبادرة كاعدة تحمؿ اسـ مبادرة الحياة عمى كككب كاحد، كىي مبادرة تتمخص في 

 .عالـ يعيش فيو الناس حياة صحية، كيتمتع كؿ فرد بحصة عادلة مف المكارد األرضية

 2:حي ديستركت اس حي اخضر وسط بيروت لبنان. ثانيا

       يستند تطكير حي ديستركت اس ببيركت بمبناف إلى فرضية أف المجتمعات المستدامة بيئيا تكفر لسكانيا 
مستكل حياة أفضؿ، فسكؼ تستخدـ مبادئ التخطيط كالتصميـ الخضراء في العمارة كالنقؿ كاستيبلؾ الطاقة 

 .كالمياه

       يعتبر ديستركت اس أكؿ حي مستداـ بمبناف كالعالـ العربي منشئ كفقا لنظاـ التقييـ عمى أساس التنمية 
 البيئي، كقد تـ مراعاة عند اختيار مكقع الحي أف يككف قريبا مف مرافؽ ـالمستدامة في مجاؿ الطاقة كالتصمي

الخدمات العامة مثؿ المكاصبلت كالمدارس بحيث يمكف الكصكؿ إلى تمؾ األماكف بسيكلة كيمكف أف يساىـ ذلؾ 
في تخفيؼ التمكث الناتج مف استخداـ كسائؿ المكاصبلت، كما تستخدـ اإلضاءة بالشكارع مف خبلؿ تركيبات 

ذات كفاءة عالية في استيبلؾ الطاقة، كما سيتـ تزييف مناطؽ المشاة باألشجار كالمساحات الخضراء، كسيراعي 
جعؿ سطكح المباني أف تككف خضراء كذلؾ لتقميؿ الحرارة الناجمة عف امتصاصيا كاحتجازىا في سطكح 

 .البنايات كبيذا سيككف حي ديستركت اس مثاال لمتطكير الحضرم األخضر في بيركت

 3:قرية بساطة أول قرية لالستدامة البيئية. ثالثا

       تعتبر قرية بساطة بالبحر األحمر أكؿ قرية سياحية عمى مستكل الكطف العربي تـ مف خبلليا مراعاة 
الجكانب البيئية كتقع تمؾ القرية بالساحؿ الشرقي لشبو جزيرة سيناء بيف مدينتي طابا كنكيبع عمى خميج العقبة 

                                                           
1 . Https//masdar.ae .13/08/2017: تاريخ االطالع. موقع مدينة مصدر.  
2 .http://www.bonah.org/news-extend-article-1360.htm 05/06/2017 تاريخ االطالع. 
3 .http://afedmag.com .26/10/2017: تاريخ االطالع .رللة البيئة والتنمية. 

http://www.bonah.org/news-extend-article-1360.htm
http://www.bonah.org/news-extend-article-1360.htm
http://afedmag.com/
http://afedmag.com/


  المقاربة اإلسالمية لحماية البيئة واستدامة التنمية:الثالث الفصل

 

222 
 

دارة النفايات تبالبحر األحمر، كقد اشتمؿ تطكير القرية عمى استخداـ الممارسا  البيئية عمى الطاقة كالمياه كا 
الصمبة كما تـ بناء القرية بحيث يككف التصميـ اليندسي صديقا لمبيئة كالمكاد التي استخدمت في البناء مكاد 

 ذلؾ تـ تجنب البناء بتكمفة مرتفعة كالذم يعتمد عمى معدات بناء ثقيمة لمحمية مف طبيعة سيناء، باإلضافة إؿ
كما تـ تخفيض استيبلؾ الطاقة إلى اقؿ حد ممكف، كما استخدمت الرياح بدال مف استخداـ  كنقؿ مكاد البناء،

مكيفات اليكاء كمصدر لمتبريد الطبيعي كفي مجاؿ كفاءة المياه فقد تـ استخداـ صنابير مقتصدة لممياه، 
كاعتمدت القرية عمى فضبلت حيكانات المزرعة كاستخدمت كسماد عضكم لزراعة المشاتؿ، كما يتـ تسخيف 

 تدكير نفايات القرية القابمة لمتدكير كتعتبر قرية بساطة بمصر أنمكذجا لالمياه بالطاقة الشمسية، باإلضافة إؿ
 . لبلستدامة البيئية كاالقتصادية كاالجتماعية

 1:القرى والمدن الذكية في ماليزيا. رابعا

 :القرى الذكية_ 1

       القرية الذكية تجمع مؤلؼ مما يقارب المائة منزؿ منشاة بكمفة اقتصادية معينة خبلؿ فترة قياسية تقارب 
 20تبمغ مساحة القرية الكاحدة نحك . العشرة أياـ لممنزؿ الكاحد كباالعتماد بشكؿ كبير عمى مكاد معاد استخداميا

ىكتارا كتتضمف مرافقا تعميمية بتقنية متطكرة كمنشات لمتدريب عمى ميارات العمؿ كمبلعبا كمنشات 
باإلضافة إلى منظكمة زراعية متكاممة عمى أساس االستدامة كتاميف الغذاء كمصدر رزؽ . الخ....ترفييية
كيتـ تزكيد القرية بالطاقة عبر المكحات الشمسية، التي تتضمف االبتكارات المستخدمة في اإلنتاج . فلمقركيي

 المخصصة لتربية األسماؾ كنقبل لممياه حيث تستخدـ مياه الصرؼ تالزراعي ليذه القرل سبلسؿ مف الخزانا
الناتجة عف خزانات األسماؾ في رم األشجار كحقكؿ الحبكب كالنباتات عالية المردكد االقتصادم، كترفع ىذه 
القرل الذكية التي يتـ إنشاؤىا في ماليزيا مف كاردات العائبلت القاطنة في المناطؽ النائية كىي في نفس الكقت 

 .تعزز مفيـك االستدامة البيئية

 :المدن الذكية ذات انبعاثات الكربون المنخفضة_ 2

 مميكف 28 إلى 1990 مميكف نسمة عاـ 18 تعاني ماليزيا تزايدا سكانيا كبيرا حيث ارتفع عدد السكاف مف       
 منيـ في المدف كبما %75 سيقطف نحك 2020 مميكف نسمة عاـ 33 كيتكقع أف يبمغ ىذا العدد 2010نسمة سنة 

 مف إنتاج غازات االحتباس الحرارم الكمي، فانو مف الضركرم جدا إنشاء مدف ذات %50أف مساىمة المدف تبمغ 
انبعاث منخفض لمكربكف، يتضمف مشركع المدف الذكية المعتمد في ماليزيا بيذا الخصكص تعميمات لتخطيط 

دارتيا، كنظاما لمتقييـ يمكف مف حساب بصمة اإلنبعاثات لممدينة كاإلجراءات  المدف منخفضة إنبعاثات الكربكف كا 
مف بيف السمات األساسية لممناطؽ السكنية منخفضة انبعاث . البلزمة لتغييرىا في إطار مشركع تطكير تنمكم

 :الكربكف

                                                           
1 .www.syr-res.com .03/02/2018: تاريخ االطالع.3-2: ص ص .الطبيعة والعلوم البيئية. تجارب ناجحة لمستقبل مستدام من ماليزيا لؤلؤة الشرق. 

http://www.syr-res.com/
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 .مشاريع تطكير كتنمية سكنية مركزة في إطار ميزانية محددة النبعاث الكربكف     _ 

 .مساحات خضراء مكشكفة كأشجار     _ 

عادة التأىيؿ كاإلصبلحات      _  التركيج لرفع كفاءة منظكمات المياه كالطاقة في مراحؿ التصميـ كالتنفيذ كا 
 .إضافة إلى دعـ التكجو الستخداـ مصادر الطاقة المتجددة

       الجدير بالذكر أف مدينة اسكندر في جنكب ماليزيا تعتبر أكلى المدف الذكية في جنكب شرؽ أسيا 
 كـ كعدد سكانيا عاـ 2217كالمقامة عمى أساس التكامؿ االجتماعي كخفض االنبعاثات الكربكنية، تبمغ مساحتيا 

 . مميكف نسمة1.3 بمغ 2011

 1:        في األخير يمكف حصر متطمبات التنمية المستدامة في الكطف العربي كاإلسبلمي فيما يمي 

حصر الثركات الطبيعية المكجكدة العمؿ عمى اكتشاؼ الثركات كتقدير : القصد في استيبلؾ الثركات الطبيعية_ 
ما يجب مف الثركات المستقبمية، ترشيد استخداـ الثركات الطبيعية في التنمية االقتصادية سكاء عف طريؽ 

 االستيبلؾ المحمي أك التصدير، الخفض مف عممية التصدير المباشر لمثركات الطبيعية 

تشجيع االستثمار المحمي العربي اإلسبلمي تطكير الصناعات المحمية : الحكمة في استغبلؿ المكارد المتاحة_ 
 رعاية الثركة الحيكانية كالزراعية 

حصر االحتياجات القائمة كالمستقبمية في المنطقة اإلسبلمية التعرؼ عمى أكلكيات : تكفير االحتياجات_ 
 . االحتياجات اإلسبلمية االستعانة بالشراكة في تكفير االحتياجات

بناء اقتصاد قائـ عمى المعرفة تكطيف الصناعة كالزراعة المستديمة كضع برامج اقتصادية : ترقية االقتصاد_ 
 .نابعة مف الكطف العربي كاإلسبلمي كمبلئمة ألحكالو

ذلؾ عمى جميع مستكيات المجتمع كالشراكة بيف الدكؿ في كضع معايير لجكدة : رفع الكعي الخاص بالبيئة_ 
البيئة، الحد مف أم نشاط تجارم أك زراعي يضر بالبيئة، كتشجيع األنشطة النافعة ليا، سف التشريعات المحمية 
لحماية البيئة، التعاكف في مكافحة التمكث كحماية البيئة، فرض غرامات مالية عمى أم تأثير يمس عمى البيئة، 

 .ككذا منح عبلكات ألم تأثير ايجابي عمييا يدخؿ في حسابات المؤسسات االقتصادية

تنمية الثركة البشرية المكجية لخدمة المجتمع المحمي كاإلسبلمي كغرس ركح : بناء مجتمع قائـ عمى المعرفة_ 
المكطنة كتمتيف أسس الشراكة بيف المكاطنيف كتشجيع االبتكار الفني كالتقني كتكفير المعرفة كمصادر المعمكمات 

 .كسبؿ التعمـ

                                                           
مقومات التنمية :  ادللتقى الدويل حول.(التجربة المغربية )دور الدولة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل االقتصاد اإلسالمي  .بورحلة ميلودر، بوثلجة عبد الناص. 1

 . 226: ص. 2012 ديسمرب04 و03يومي .  جامعة قادلة.اإلسالميادلستدامة يف االقتصاد 
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كاإلسبلمية  الجمعيات العربية  البمداف العربية مف خبلؿ إدارةتسعى: اإلسبلمي م العمؿ الخيرم العربتدعيـ_ 
 المشاركة في مجاالت العطاء كالمحبة إلى المشاركة الشعبية كالمتطكعيف مف كافة طبقات المجتمع اكاعتماده
قامةشمؿ ذلؾ مشاريع تنمكية تتضمف بناء المساجد م ك، كالثكاب عبر البرامج كالمشاريع الخيريةاألجركنيؿ   كا 

ف العمؿ الخيرم إكبالتالي ؼاآلبار،  كحفر ةكالتعميميكالمشاريع الصحية كالزراعية  حمقات تحفيظ القراف الكريـ
 المشاريع التنفيذية ؿكالمخاطر، كتشـ بمستكل العيش لممحتاجيف كتخفيؼ مكاجيتيـ لممعاناة إلى االرتقاءييدؼ 

 العمؿ الخيرم في خضـ  إف. كالحيكاف كالتربة كالماء كالنباتاإلنسافلمجمعيات الخيرية في طياتيا التعامؿ مع 
 مف خبلؿ الخطط كالجيكد المبذكلة في األمنيةتنفيذ ميامو التنمكية يكاجو مسؤكلية التعامؿ مع البيئة كمقكماتيا 

 بيف العمؿ الخيرم العربي كالبيئة مما يجعؿ حتمية تبني سياسة كأساسياىناؾ ارتباطا كثيقا ؼ. مسار اإلغاثي
 البيئية في نشاطات مشاريع التنمية كذلؾ مف اإلدارةعبر تنمية مفاىيـ ،  في الحفاظ عمى التكازف البيئيأكلية

دارةخبلؿ تقنيف خطط   مقكمات التنمية إطاركفي   تمؾ المشاريع كالنشاطات ككفقا العتبارات البيئيةكا 
 1.المستدامة

إعداد االستراتيجيات التنفيذية كالدراسات المرجعية كالبحكث الميدانية كالتقارير الدكرية حكؿ قضايا البيئة في _ 
 .الدكؿ اإلسبلمية، كتقديـ حمكؿ كمقترحات بشأف التحديات كالرىانات البيئية المستقبمية في العالـ اإلسبلمي

تكحيد الجيكد كتنسيؽ المكاقؼ كالمبادرات بيف الدكؿ اإلسبلمية مف أجؿ إيجاد نظاـ بيئي مكحد تنصير في _ 
 .إطاره الثكابت المشتركة لمسياسات كالخطط الكطنية في مجاؿ حماية البيئة

إنشاء شبكة لمجمعيات العاممة في مجاالت البيئة كالتنمية المستدامة داخؿ بمداف العالـ اإلسبلمي، لتعزيز _ 
 .قدراتيا في مجاؿ البيئة المستدامة، كخاصة فيما يتعمؽ بكضع المشاريع كانجازىا

إنشاء المكتب التنفيذم اإلسبلمي لمبيئة لمساعدة الدكؿ اإلسبلمية عمى الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز لتنفيذ _ 
 .المشاريع كالبرامج البيئية

إزالة بؤر التكتر كالقضاء عمى أسبابيا بالطرؽ السممية كالحكار كالتفاكض، بدؿ النزاعات كالحركب _ 
 .كالمكاجيات المسمحة لما ليا مف تأثيرات سمبية عمى البيئة

تحكيؿ الديكف كالفكائد المترتبة عمييا لتمكيؿ مشاريع التنمية المستدامة قصد استثمارىا في مكاجية الفقر _ 
 .كحماية البيئة كتحسيف نكعية حياة اإلنساف في العالـ اإلسبلمي

                                                           
1 .http://kenanaonline.com .26/10/2017: تاريخ االطالع. 32: ص. مفهوم التنمية المستدامة في العمل الخيري. امحد السيد كردي.  
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تفعيؿ التشريعات البيئية كتطكرىا كالحرص عمى إدماج البعد البيئي في المخططات التنمكية، بما في ذلؾ _ 
 .دراسة التأثير البيئي لممشركعات التنمكية االقتصادية كاالجتماعية

تعزيز التعاكف بيف دكؿ العالـ اإلسبلمي في مجاؿ اإلجراءات كالخبرات الخاصة بطرؽ الكقاية مف الككارث _ 
 .الطبيعية كالتكنكلكجية كأساليب التخفيؼ مف أثارىا عمى القكانيف كالدساتير الكطنية لمدكؿ اإلسبلمية

لككنو يسيـ في تأكيد الذاتية الثقافية، كيحافظ عمى خصكصياتيا، كيحمي ىكيتيا مف : حماية التراث الحضارم_ 
الذكباف، كيساعد عمى بناء الشخصية المستقمة لؤلفراد كالجماعات، كيمنح العمؿ التنمكم دفعة ذاتية أقكل في 

الدفاع عف اليكية الكطنية كالدينية، كصيانة المستقبؿ المشترؾ، كلذا فاف التأكيد عمى األبعاد الركحية كاألخبلقية 
 1. في الدفع بالتنمية نحك الخير كالعمؿ الصالح كالتكافؿ االجتماعياالتي يدعك إلييا الديف اإلسبلمي يؤثر ايجابي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

مكتبة ادللك فهد : جدة. جامعة ادللك عبد العزيز. سلسلة دراسات يصدرىا مركز اإلنتاج اإلعالمي. ةالتنمية ادلستدامة يف الوطن العريب بني الواقع وادلأمول حنو رلتمع ادلعرف. 1
 .86: ص. 2006. الوطنية
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 :خالصة

       تقـك اإلجراءات اإلسبلمية لحماية البيئة عمى أسس كأحكاـ تكفؿ الحفاظ عمى البيئة كاتزانيا، متكافقة مع 
 .مقاصد الشريعة اإلسبلمية

    يحقؽ نظاـ الحسبة الذم يصاغ في شكؿ مؤسسات حككمية كجمعيات أىمية العدالة االجتماعية، كحماية 
 .البيئة كيجعميا مسؤكلية الجميع

       إف مبدأ التعكيض عف الضرر البيئي يمـز المتسبب باألضرار البيئية بالتعكيض عنيا في شكؿ تعكيض 
 .عيني أك نقدم

       تيتـ التنمية المستدامة بالحفاظ عمى البيئة كحفظ سبلمتيا، كالكقؼ كالزكاة يتفقاف مع التنمية المستدامة 
 .في ىذا المطمب، حيث أسيما في العديد مف الجكانب البيئية كعمبل عمى إحيائيا

دارة المشاريع البيئية مما يخفؼ العبء عمى مكارد كميزانية الدكلة، كخاصة         يعتبر الكقؼ مصدر لتمكيؿ كا 
 .أنيا تتميز بارتفاع تكاليفيا

       إف إحياء مشركع الكقؼ البيئي في المجتمع يعزز ثقافة حماية البيئة، لذلؾ فمف تككف ىناؾ استدامة ما لـ 
 .تتجذر حماية البيئة ضمف منظكمة القيـ في الثقافة اإلسبلمية

         إف عبلقة اإلنساف كالبيئة في اإلسبلـ ىي عبلقة تكازف، ترفض التعطيؿ كترؾ المكارد البيئية ألنو مناؼ 
 .لمحكمة التي خمقت البيئة مف اجميا، لذلؾ طالبت الشريعة اإلسبلمية بإحياء المكات
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  خاتمة
       بدأ اإلنسان حياتو  عمى األرض وىو يحاول أن يحمي نفسو من الطبيعة وىو اآلن يحاول أن يحمي 
الطبيعة من نفسو، فقد دفعت البشرية لقاء التقدم والرقي الذي حققو اإلنسان الثمن باىظا عمى مستوى البيئة 

فظيرت المشاكل البيئية المحمية وتعدتيا إلى العالمية، ومع تزايد ضغط اإلنسان عمى البيئة ونمو معدالت الفساد 
تزايد االىتمام بقضايا البيئة والتنمية، وظير إجماع عالمي عمى ضرورة تبني التنمية المستدامة التي تتواصل مع 

 . لتحقيق مبدأ حماية البيئةم، وتوفير التمويل الالزةالبيئة كمنيج بديل لعممية التنمية التقميدي
       بالرغم أن الحديث عن البيئة والتنمية المستدامة نادت بو الدول الغربية  إال أن الشريعة اإلسالمية كانت 

السباقة إلى ذلك، فوصفت البيئة بأجمل األوصاف كما في العديد من آيات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة 
ودعت إلى تنمية البيئة وعدم إيذائيا، فرعاية البيئة والحد من األخطار المحدقة بيا في الفكر اإلسالمي لم يكن 

 .مجرد ترف حضاري، فالفكر اإلسالمي تعامل بحزم اتجاه كل عبث بالموروثات الطبيعية
       كما أن ىناك عالقة تالزمية بين التمويل اإلسالمي والتنمية المستدامة فيو يساىم في تحقيق مختمف 
أبعادىا محدثا لتراكم رأس المال من الناحية االقتصادية، أما من الناحية االجتماعية فيو يقضي عمى ظاىرة 

الفقر ويوفر حد الكفاية، ومن الناحية األخالقية فيو يحرم كل المعامالت التي ال تتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
أما بيئيا فيو يساىم في الحفاظ عمييا البيئة بأخذه بمبادئ المحافظة عمييا وعمى الموارد ضمانا لحقوق األجيال 

 .القادمة
       إن جوىر التحدي بالنسبة لمدولة اإلسالمية ىو بناء تنمية تختمف عن التنمية التقميدية وحتى المستدامة 

تنمية في مجال رعاية البيئة، نابعة من مبادئ الشريعة اإلسالمية والواقع اإلسالمي، فاالقتصاد اإلسالمي والنظام 
 لموصول إلى نظام متكامل ييدف إلى اعمار نالمالي اإلسالمي مازال يحتاج إلى جيود الفقياء واالقتصاديي

 .األرض والقضاء عمى الفساد
 :نتائج الدراسة

 :      من خالل ما تقدم في الدراسة يمكن الخروج بالنتائج التالية
الشريعة اإلسالمية ال تعنى بالعبادات الشعائرية فقط، بل ىي شاممة لكل القضايا اإلنسانية بما فييا قضية _ 

 .البيئة
التشريع اإلسالمي سبق كل التشريعات الوضعية في تناول مشكل البيئة وطرق معالجتيا، حيث حوت الشريعة _ 

اإلسالمية العديد من اإلجراءات واألساليب التي من خالليا يستطيع المجتمع اإلسالمي الحفاظ عمى البيئة من 
 .التموث واالستنزاف

مفيوم البيئة في اإلسالم شامل لكل ما يحيط باإلنسان من جوانب مادية وروحية، ومن حق األجيال الحالية _ 
 .والقادمة االنتفاع بالعناصر الطبيعية

خمق الكون ليحافظ عمى االنسجام بين عناصره ويحافظ عمى توازنو، وأي خمل في ىذا التوازن في اإلسالم _ 
 .يرجع سببو لإلنسان، مما يسبب مشاكل بيئية
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إن االستخالف يعني تنمية اإلنسان واالنتفاع بالموارد التي منحيا اهلل لو واالمتناع عن اإلفساد في األرض _ 
واإلضرار بالبيئة، فمسؤولية حماية البيئية أصبحت من الضروريات الممحة التي يحتاجيا المجتمع المعاصر 

 .لتكتمل قاعدة اعمار األرض
جاء اإلسالم بالضروريات الخمس المحافظة عمى الدين، عمى النفس، عمى المال، عمى النسل، عمى العقل _ 

 .التي ليا عالقة بالبيئة فإذا فسدت البيئة لم نحافظ عمى دينا نفسنا مالنا نسمنا عقمنا
إن استثمار أموال الزكاة يعطي األولوية لممشاريع ذات النفع العام عمى المجتمع، بما في ذلك المنافع البيئية _ 

أي تمك التي ليا أثار ايجابية عمى الصعيد االجتماعي واالقتصادي والبيئي، مع مراعاة تطبيقيا لمشريعة 
 .اإلسالمية

مجاالت البحث العممي والتطور التكنولوجي في مجاالت و كاة عمى المشاريع البيئية الزأموال من اإلنفاقيمكن _ 
 تعاني من ضعف الميزانية المخصصة لمبحث العممي بصفة اإلسالمية الدول أنخاصة ، التكنولوجيا الخضراء

 .عامة
عاق من تطور ىذا النوع من أ مما ،يعاني الوقف بصفة عامة والوقف البيئي بصفة خاصة من مشكمة التمويل_ 

مشكمة لل المعاصرة حال اإلسالمية ولم يوفر استخدام صيغ التمويل أىدافو،تقميل من المن كفاءتو ود حالالوقف و
.  البيئية التنافسية في الحصول عمى التمويلاألوقافنظرا لضعف قدرة 

تساىم الصيغ اإلسالمية من خالل األخذ بالبعد البيئي، في ترشيد الموارد المالية وتوجيييا لحماية البيئة من _ 
 .األضرار التي تمحق بيا، وتمويل األنشطة الصديقة بالبيئة

تساىم مؤسسة الحسبة من خالل آلياتيا الرقابية والعقابية المبنية عمى الضوابط الشرعية، التي دعت إلييا _ 
الشريعة اإلسالمية في ضبط تصرفات اإلنسان والمؤسسات مع البيئة، وتبيان حدود العالقة في إطار عدم 

 .التعدي عمييا
إن التعويض عن األضرار االيكولوجية سيؤدي إلى الحد من التدىور البيئي، وعدم تمادي المموثين في _ 

ممارسة نشاطيم فعدم قابمية الضرر البيئي لمعودة كما كان عميو، وعدم التعويض عنو تعويضا نقديا يشكل خطرا 
 .عمى البيئة وعناصرىا وييدد بقائيا تدريجيا

نشاء المحميات بما يحقق الصالح العام من اآلليات الفعالة في مواجية _  تعد سياسة إحياء األرض الموات وا 
التقميص الحاد لألراضي الزراعية الصالحة لمزراعة وحماية النباتات واألشجار من االستنزاف، ومواجية مشكمة 

 .التصحر والندرة
 ووضع الحمول المناسبة ،حكومية ليا دور فعال في تعريف المواطنين بالمشاكل البيئيةال الجمعيات غير إن_ 
 .اإلسالميةحماية البيئة في الكثير من الدول ل
غياب اإللزامية في توصيات وخطط االتفاقيات والمؤتمرات والمنظمات اإلسالمية الخاصة بمجال حماية البيئة _ 

 .في إطار التنمية المستدامة، مما يترك الوضع البيئي عمى ما ىو عميو
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 :التوصيات
عمى المفكرين والفقياء إعطاء المزيد من التفسيرات لمتنمية المستدامة عمى ضوء الشريعة اإلسالمية، خاصة _ 

 .أنيا تفقد العديد من العناصر في النموذج الوضعي
عمى البنوك اإلسالمية األخذ بعين االعتبار االعتبارات البيئية، ووضع إستراتجية لالبتكار والتطوير واالتجاه _ 

 .نحو التمويل األخضر
يجب االلتزام بالضوابط الشرعية واألخالقية في عمميات التمويل اإلسالمي، التي من شأنيا التقميل من _ 

 .المخاطر البيئية
تعزيز الممارسات المالية الصديقة لمبيئة من خالل إنشاء المصارف اإلسالمية الخضراء التي تأخذ الجوانب _ 

 .البيئية واألخالقية بعين االعتبار، مما يرغم العمالء إلى التحول إلى االستثمار المستدام
تعزيز مفيوم الصكوك الخضراء بالنسبة لمحكومات والمستثمرين، لما يوفره من تمويل لممشاريع الخضراء مثل _  

 .الحفاظ عمى الغابات، الحفاظ عمى المياه، الطاقة النظيفة
 االستثمار في المجاالت التي تفيد المجتمع وتفيد البيئة، ومن ىذا المنطمق يجب إلى اإلسالميتوجيو التمويل _ 
.  المجتمع بإقامة المشاريع التي ال تعود بالضرر عمى البيئةأفراد يوجو لخدمة جميع أن
 إلى  ذلكؤديي لحماية البيئة ساألخالقية تمت التوعية فإذا واألخالقيجانب الديني بالربط الوقف البيئي _ 

يجاد ، البيئيةاألوقافالتحفيز إلنشاء  نموذج معاصر لموقف البيئي والتنمية المستدامة بالتعاون مع المؤسسات أ وا 
. األجنبيالتمويمية واالستثمار 

إلى  العوائد المالية واالجتماعية جنبا أعمى وتطوير مشاريع وقفية في القطاعات التي تحقق األموالاستثمار _ 
 .الوقف البيئي مؤسسة ليا فاعمية وليا قرار، فجنب مع حماية البيئة

 األصول المسائل المتصمة بالبيئة وطبيعة  في البيئية واالستفادة من اآلراء الفقيية الموسعةف األوقاتطوير_ 
 فالصناديق الوقفية البيئية تضم مساىمات نقدية لجيات متنوعة غرضيا الحفاظ عمى ،الوقفية وضوابط تثميرىا

 .البيئة
 وذلك بما يتالءم مع الظروف االجتماعية األوقاف وضع الخطوات الالزمة لنمو اإلسالميةلى البمدان ع_ 

يجادواالقتصادية والبيئية   أخرى ألغراض التي استعممت األوقافاسترداد  و المالئمةواإلدارية البيئة القانونية وا 
يجاد الوقفيةاألمالك ضياع إلى أدى الذي األمربطرق غير مشروعة   القنوات المناسبة التي تشجع عمى قيام ، وا 

قامة األوقاف البيئية من خالل وزارة األوقاف  . الييكل المؤسسي لياوا 
التأكيد عمى وجود مؤسسة الحسبة كمؤسسة قانونية وتنظيمية تشرف عمييا الدولة لتعزيز النيي عن المنكر _ 

 .واألمر بالمعروف والحد من األضرار البيئية، وضبط السموك السميم لألفراد والمؤسسات والحكومات تجاه البيئة
نشر الوعي البيئي عن طريق التربية البيئية اإلسالمية التي تقوم عمى القيم والمبادئ اإلسالمية التي تدعو _ 

 . اإلنسان إلى اعمار األرض والمحافظة عمى عناصرىا وااللتزام بمبدأ االستخالف
 الموارد كونيا وسيمة شرعية وفعالة لعالج فضرورة تبني سياسة التعويض لمحد من مشكمة التموث واستنزا_ 

 .المشاكل البيئية
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 اعتماد صناديق رعاية البيئة اإلسالمية، مثل صناديق الصدقات الجارية لمحفاظ عمى البيئة_ 
 عتستطي الحكومات ال أن السيما ،تفعيل دور المجتمع المدني في تحقيق حماية البيئة والتنمية المستدامة_ 

 يسيم المجتمع المدني بمؤسساتو من نقابات وجمعيات تعمل أنبات من الضروري ف ، البيئيةاألزماتكل التكفل ب
 ورصد الميزانيات المالئمة لممحافظة عمى البيئة وحمايتيا .اإلسالمية بما يتوافق مع الشريعة اإلطارفي ىذا 

 .والعمل عمى تنميتيا مما يجعل ىذه المسؤولية ىي مسؤولية الجميع
 :الدراسات المستقبلية

 :      ىذه الموضوعات تستحق الدراسة ألنيا لم تنل الحظ الكافي في التأصيل الشرعي
 .ممكية الموارد الطبيعية في اإلسالم وتأثيرىا عمى اإلنتاج واالقتصاد بشكل عام_ 
 .دور الحسبة في المحافظة عمى البيئة وكيفية إحياء ىذه المؤسسة وفق متطمبات العصر الحالي_ 
 .البيئة والتنمية المستدامة والمسؤولية االجتماعية رؤى إسالمية_ 
 . دور إحياء األرض الموات في تحقيق التنمية المستدامة_ 
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