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 االقتصاد االخضر من منظور الفكر االقتصادي االسالمي
 

 كامل عبد القادر حسين .أ.م.د
 كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة كركوك

 المستخلص: 
ُيعد ظهور االقتصاد االخضر استجابة ألزمة بيئية ملحة، ناتجة عن التلوث الذي طغى على بيئتنا بمختلف 
تصنيفاتها البرية، والبحرية، والجوية، ولما كانت الشريعة االسالمية صالحة لكل زمان ومكان، حسب عقيدتنا 

نبوية ما يعزز ويدعم الحفاظ على البيئة نحن المسلمين، كان البد وان نجد في نصوص القرآن الكريم والسنة ال
بأي صورة كانت، ومنها االقتصاد االخضر، لذلك حاولنا في بحثنا هذا ان نبين االسس، واالهداف، والغايات التي 
يقوم عليها االقتصاد االخضر مستنيرين بااليات القرآنية واالحاديث النبوية التي تدعم العمل في هذا االتجاه، وقد 

ث الى مبحثين، تناولت في المبحث االول مفهوم االقتصاد االخضر واهدافه وتحدياته والنصوص قسمت البح
الواردة في ذلك، فيما تناولت في المبحث الثاني التجارب الناجحة في هذا المجال، وامكانية التحول نحو االقتصاد 

 االخضر، ثم ختمت البحث باهم النتائج والتوصيات.  

 

 المقدمة:
االسالم نظام شامل لحياة الناس، يتناول جميع مفاصلها االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، الدنيوية 
واالخروية، فما من مشكلة تظهر إال وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة النبوية، وما استنبطه فقهاء االمة 

بالخطوط العريضة لحلها، ولما كان  من هذين المصدرين ما يبين العالج لهذه المشكلة، إما بالتفصيل، أو
مصطلح االقتصاد االخضر ظهر نتيجة لمشكلة قائمة تتمثل بالتلوث البيئي، واثاره السيئة على االنسان والحيوان 
والنبات، كان هذا البحث الذي يبين االسس والقواعد التي يقوم عليها االقتصاد االخضر وفق المنظور االقتصادي 

 االسالمي.   
 .مفهوم االقتصاد االخضر واهدافه، وتحدياتهاالول:  المبحث

سنتناول في هذا المبحث االقتصاد االخضر من حيث المفهوم، واالهداف المراد تحقيقها، والتحديات التي 
 تواجه تطبيقه، وكاآلتي: 

 .قتصاد االخضرمفهوم االالمطلب االول: 
مثل بزيادة االنبعاثات الكاربونية الناتجة عن لما كان االقتصاد االخضر ظهر نتيجة التلوث البيئي المت

الصناعات القائمة على مصادر الطاقة الغير متجددة كالفحم والبترول والوقود التي تتميز بالنفاد في االجل 
المنظور الذي ادى الى تغير المناخ، فال يوجد الى االن تعريف متفق عليه لهذا االقتصاد، إال ان برنامج االمم 

بيئة عرفه بأنه:" االقتصاد الذي يؤدي الى تحسين رفاه االنسان، وتحقيق االنصاف االجتماعي، المتحدة لل
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، وُعرف كذلك بأنه (1)ويسهم في الحد من المخاطر الناجمة عن تدهور النظم البيئية، وندرة الموارد االيكولوجية"
فهو ، (2)رشيد استخدام الموارد الطبيعية""اقتصاد يعتمد على التنمية الخضراء، يقوم على اساس احترام البيئة، وت

يعتمد باألساس على االستخدام االمثل للموارد والطاقات المتاحة، بحيث تكون االنشطة االقتصادية متوائمة مع 
البيئة، وطريقًا لتحقيق التنمية المستدامة، أما على مستوى الواقع الميداني فُعرف االقتصاد االخضر بأنه:" 

النمو في الدخل، والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تؤدي  اقتصاد يوجه فيه
الى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاث الكاربون، والنفايات، والتلوث، ومنع خسارة التنوع االحيائي، 

من السلع والخدمات الخضراء، على ان  ، وهذه االستثمارات تلبي حاجة السوق (4()3)وتدهور النظام االيكولوجي"
تكون االسعار متوافقة مع التكاليف البيئية، بحيث ال ترهق كاهل الطبقة الفقيرة في المجتمع، كما ُعرف بأنه:" 
نظام انشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع واستهالك البضائع والخدمات، وُيفضي في المدى البعيد الى تحّسن 

، (5)عّرض في الوقت نفسه االجيال المقبلة الى مخاطر بيئية، أو حاالت نادرة إيكولوجية كبيرة"رفاه البشر، وال يُ 

واالقتصاد االخضر وفق هذا التعريف يقوم على الفصل بين استخدام الموارد والتأثيرات البيئية، وبين النمو 
 لرفاهية االقتصادية.االقتصادي، مع زيادة كبيرة في االستثمارات في القطاعات الخضراء لتحقيق ا

أما في االقتصاد االسالمي فلم يطلع الباحث على تعريف خاص لالقتصاد االخضر، فيمكن له)الباحث( ان 
يعرف االقتصاد االخضر من وجهة نظر الفكر االقتصادي االسالمي بأنه:) ذلك االقتصاد الذي يساعد على 

والحفاظ على البيئة، بما يتوافق مع الرؤية االسالمية تحقيق الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لإلنسان، 
 لإلنسان، والحياة، والبيئة(.

 .اهداف االقتصاد االخضر المطلب الثاني:
يسعى االقتصاد االخضر من وجهة نظر االقتصاد االسالمي الى تحقيق مجموعة من االهداف االستراتيجية 

بعيدًا عن منهج هللا في االرض، وهذه االهداف ال تختلف من المتعلقة بالبيئة التي عاث فيها االنسان فسادًا، 
 هي: حيث الجوهر عن اهدافه في االقتصاد الوضعي، واهم هذه االهداف

 الحفاظ على البيئة وتحقيق تنمية مستدامة.أواًل/ 
ين الحفاظ على البيئة: لم تحَض البيئة بأية اهمية تذكر من قبل الدول المتقدمة ومنظماتها الدولية لح

انتشار ظاهرة االحتباس الحراري، وما رافقها من تغير مناخي على مستوى العالم، باالضافة الى الظواهر السلبية 
االخرى التي اثرت على االحياء البرية والبحرية، مما جعل المنظمات الدولية تطلق صرخة النذير لحماية البيئة، 

ارة االرض بما يتوافق مع الحفاظ على البيئات بأنواعها على العكس من االسالم الذي سعى من اول يوم الى عم

آمنوا باهلل ورسوله وأنفقوا مما  ُّٱالثالثة)البرية والبحرية والجوية( وفق مبدأ االستخالف والتسخير، قال تعالى:

إال ، والمستخلف بمنزلة الوكيل، ال يتصرف (6)َّجعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير
بأذن موكله، ووفق مرضاته، لذلك جاءت اآليات القرآنية واالحاديث النبوية تحث وتؤكد على عمارة االرض 

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غيره هو  ُّٱٱواالبتعاد عن كل ما يضرها، قال تعالى:
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، ومقتضى االستعمار في (7)َّإليه إن ربي قريب مجيبأنشأكم من األرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا 
االرض وجوب عمارتها بالزراعة والصناعة والسعي فيها، وكل ما من شأنه الحفاظ عليها واستخراج خيراتها، 

وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا  ٱُّٱٱ، وعدم إفسادها بأي نوع من انواع االفساد، قال تعالى:(8)وعدم االضرار بها

ا هللا ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان وال تبخسوا الناس أشياءهم قوم اعبدو

واذكروا إذ جعلكم خلفاء  ٱُّٱ، وقوله تعالى:(9)َّوال تفسدوا في األرض بعد إصالحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين

من بعد عاد وبوأكم في األرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آالء هللا وال تعثوا في 

، فنهى هللا عن كل ما يؤدي الى االضرار البيئة وافسادها، وطلب السعي في عمارتها، (10)َّاألرض مفسدين
 الفة االنسان في االرض.واستخراج خيراتها بما يتوافق مع مبدأ خ

:" من احيا ارضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم وجاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المعنى، يقول الرسول
عمارة االرض بالحياة وتعطيلها بالموات، وفي هذا دليل على المدى البعيد الذي  حيث شبه الرسول، (11)حق"

، وعدم االضرار الهمم لعمارة االرض، وطلب نمائها، واستثمار خيراتهاوصلت اليه الشريعة االسالمية في تحفيز 
:" ، حتى وصل االمر الى االهتمام بالجانب الرياضي لإلنسان مع المحافظة على البيئة، يقول الرسول(12)بها

مي، والمرأة اْلم غزلموا أبَناَءُكم الس  عل   السباحة ومن مقتضيات ، حيث يشير الحديث الى اهمية تعلم (13)"باحة والرَّ
 تعلمها المحافظة على البيئة البحرية.

وال يكون التعمير والنماء واالستثمار إال من خالل الحفاظ على البيئة عن طريق نوعين من الحماية: الحماية 
 من التلف، والحماية من التلوث.

عجز البيئة عن التعويض الذاتي فضي إلى الم فاإلتالأما حماية البيئة من التلف المتمثل بنوعين، احدهما 
ولو كان ذلك اإلتالف استهالكا في  ،اإلتالف في استخدام مواردها، واآلخر ل ما يقع إتالفه، فيؤول إلى االنقراض

خلل بيئي يعطل كفاءة  المفضي الى ،صيانة البيئة من هذين النوعين من التلف الشارع  طلبقد و  ،(14)منفعة
 .حياةال توفير مستلزماتالبيئة عن 

وإذا تولى سعى في األرض ليفسد  ٱُّٱقوله تعالى: الناهية عن إتالف البيئة بنوعيهالقرآنية ومن النصوص 

واآلية ُتبين إهالك كل حي من الحرث الذي هو موضع  ،(15)َّفيها ويهلك الحرث والنسل وهللا ال يحب الفساد
وان االنسان هو السبب فيما تعانيه البيئة من الزرع واالنبات، ومن النسل الذي هو امتداد للحياة البشرية، 

ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا  ٱُّٱٱتدهور واتالف، يقول تعالى:

، فكلما ابتعد االنسان عن هداية رب العالمين، كانت النتيجة إفساد الحياة على االرض، بكل (16)َّلعلهم يرجعون
 .(17)حياة بيئية انسانية، وحيوانية، ونباتيةما تحويه من 

واما نصوص الُسنة فهناك احاديث كثيرة نهى فيها النبي عليه الصالة والسالم عن اتالف البيئة، فقد نهى 
يا  يوم القيامة، يقول إلى هللا  عجَّ  من قتل عصفورا عبثاً " عن إتالف الحيوان دون وجه منفعة: الرسول
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دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلم تطعمها " :ويقول ،(18)"عبثا ولم يقتلني في منفعة: إن فالنا قتلني رب
 .(19) ولم تدعها تأكل من خشاش االرض"

كاد يقتله  ،(20)بينما كلب ُيطيف بركية" صورة مناقضة للصورتين االوليين فيقول: ثم يعطي الرسول 
هاتان الصورتان ُتبينان ،(22)فسقته، فُغفر لها به" (21)موقهاالعطش، إذ رأته بغي من بغايا بني اسرائيل، فنزعت 

الجزاء الدنيوي واالخروي الذي يلحق االنسان جراء التالعب بالبيئة التي تحيط به، وان هذا الجزاء ليس دنيويًا 
 فقط من خالل تلف البيئة المحيطة باإلنسان، ومدى الضرر الذي يلحق به جراء العبث بها، وانما هناك جزاء
ُأخروي وهو العقاب على فعلته، كون هذا الحيوان من مخلوقات هللا، فال يجوز التعرض له، إال وفق ما امرت به 

 .(23)الشريعة االسالمية
اتقوا " :من قوله ألماكن الخاصة والعامة، اتطهير ي ما جاء ف أما حماية البيئة من التلوث، فأبين حديث

تكثر فيها حركة  اطن الثالثةهذه المو  ولّما كانت ،(24)"والظلًّ، وقارعة الطريقالمالعن الثالث: البراز في الموارد، 
، وخصوصًا في الصيف حيث يكون البراز أكثر تلويثا للبيئة، فورد النهي عنها منعًا للتلّوثالناس فتزيده انتشارًا، 

والفايروسات التي تؤثر على الصحة الحرارة العالية التي تساعد على سرعة تفسخ البراز، وانتشار الجراثيم 
، كون الماء (25)"ُثمَّ يغتسل فيه ،ال يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي ال يجري  العامة، ومثله في المعنى حديث: "

، (26)وتكون نتيجته تلوث المياه ونجاستهاالراكد يكون مرتعًا لمختلف الجراثيم المسببة للعديد من االمراض، 
بمعنى ان يتخير لبوله ، (27)موضعًا" إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله" :حديث النبي وكذلك الحال في

موضعًا تمحى آثاره بسرعة، لئال يتلوث طريق الناس، وكذلك لئال تتنجس مالبسه، فيكون الضرر عامًا للناس، 
في تمثيل ذلك جاء  االذى،، ووصل االمر في االسالم الى عدم االضرار بالبيئة بأدنى صور (28)وخاصًا لنفسه

أو بضع وستون شعبة  ،االيمان بضع وسبعون  ﴿:الحماية في قوله صورمن أدنى ُتعد بصورة  الرسول 
، واألذى لفظ عام (29)﴾فأفضلها قول ال إله إال هللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، والحياء شعبة من االيمان

والنفايات في طريق الناس، وسواء كان هذا الطريق بريًا، أو بحريًا،  يشمل جميع انواع االذى من رمي القاذورات،
 .(30)أو جوياً 

تحقيق تنمية مستدامة: عرف البنك الدولي التنمية المستدامة بأنها: " تلك التنمية التي تهتم بتحقيق 
رأس المال الشامل، أو لألجيال القادمة، وذلك بضمان ثبات الحالية  التكافؤ المتصل الذي يضمن إتاحة نفس الفرص

كما ُعّرفت التنمية المستدامة بأنها:" التنمية التي تلبي احتياجات البشر في  ،(31)زيادته المستمرة عبر الزمن"
الوقت الحالي، دون المساس بقدرة االجيال القادمة على تحقيق اهدافها، وتركز على النمو االقتصادي المتكامل 

السابقين يتبين لنا أّن التنمية المستدامة لها ابعاد ثالث: البعد  ينمن التعريف ،(32)سؤولية االجتماعية"المستدام واالشراف البيئي، والم

فيتعلق بالحفاظ على  متداخلة مع بعضها، وال يمكن فصلها، أما البعد البيئيالبيئي، واالقتصادي، واالجتماعي، وهذه االبعاد 
تحقيق النمو االقتصادي والعدالة، بما  البيئة، وقد تناولناه في الفقرات السابقة، واما البعد االقتصادي فيتمثل في

، ويحافظ على مستوى معين من التوازن بين النمو االقتصادي المستديم، وكفاءة رأس ن من مستوى االفرادحسّ يُ 
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توفير واشباع الحاجات االساسية ألفراد المجتمع، دون التأثير السلبي على حق المال، والعدالة االقتصادية، و 
 االجيال القادمة في تحقيق مستوى الئق من المعيشة، من خالل االستفادة من ثروات البلد.

وأما البعد االجتماعي فيتمثل في أن االنسان هو جوهر التنمية، وهدفها النهائي، ويتضح ذلك من خالل 
بتحقيق العدالة االجتماعية ألفراد المجتمع كافة، ومكافحة الفقر، واالهتمام بالطبقات الفقيرة واالرتقاء االهتمام 

بها، وتوفير الخدمات االجتماعية للمحتاجين لها، وأوضح مثال على تحقيق هذين البعدين)االقتصادي 
مر بن الخطاب رضي هللا عنه ارض حينما اوقف الخليفة الراشد عواالجتماعي( في الفكر االقتصادي االسالمي 

، (33)السواد في العراق، ولم يوزعها على المقاتلين، ولما ُسئل عن ذلك، اجاب: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين

حيث تستفيد االجيال الحاضرة من خراج االراضي التي تركت في ايدي اصحابها إذ هم اعلم بزراعتها وادارتها 
األجيال القادمة من خالل بقاء اراضي الخراج موقوفة في المصالح العامة للدولة، واالهتمام ب واالهتمام بها،

وتحقيق االستثمار االمثل لها، وعمل المشاريع االستثمارية المستقبلية، بما يوفر العيش الكريم لتلك االجيال، 
 .(34)ومن ثم تحقيق العدالة االقتصادية واالجتماعية بين االجيال المختلفة

 :(35)تنمية المستدامة بمجموعة من الخصائص منهاوتتميز ال

البعد الزمني هو االساس في هذا النوع من التنمية، فهي تنمية طويلة األمد، تنطلق من تقدير االمكانات  .1
االقتصادية واالجتماعية المتاحة، والتخطيط ألطول مدة زمنية يمكن من خاللها التنبؤ بالمتغيرات المتوقع 

 حصولها.

احتياجات االفراد من المأكل والمشرب والملبس والتعليم والخدمات الصحية، وكل ما يتعلق توفير  .2
 بتحسين حياة الناس االقتصادية واالجتماعية من ُأولى اولويات هذا النوع من التنمية.

هي تنمية تسعى للمحافظة على العناصر والمركبات االساسية للبيئة المحيطة باالنسان، وعدم استنزاف   .3
لموارد الطبيعية الموجودة فيها، والحفاظ على التنوع االحيائي، والعمليات االحيائية في المحيط الحيوي بما ا

 يضمن استمرار الحياة.

تنمية متكاملة قائمة على التنسيق بين سلبيات استخدام الموارد المتاحة، واتجاهات االستثمار   .4
اسق وانسجام داخل المنظومة البيئية لتحقيق تنمية متواصلة االقتصادي والتكنولوجيا، بحيث تعمل جميعها في تن

 على المستوى البعيد.
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مراعاة حق االجيال القادمة في الموارد الطبيعية، وعدم االضرار بها، وتوفير استحقاقها من تلك   .5
 الثروات.     

 توفير الصناعة الخضراء والمؤسسات الصديقة للبيئة. ثانيًا/

خضر البد من تغيير انماط االنتاج واالستهالك المتبعة بما يتوافق مع تنمية صديقة للبيئة، ألتحقيق اقتصاد  
 وذلك من خالل تبني مشروعات تعني باالستدامة، مثل االنتاج النظيف، واالستهالك الرشيد، والزراعة العضوية

وخصوصًا في مجال الطاقة  وانتهاج سياسات تنموية محكمة زيادة المساحة الخضراء في جميع الدول،خالل من 
بما يقلل من انبعاث غازات االحتباس الحراري، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، واستعمال االدوات الزراعية 

وفي هذا يقول  المتطورة في مجال االنتاج الزراعي بحيث تقل الكلف االنتاجية مع زيادة في االيراد الزراعي،
في (، 36)"احدكم فسيلة، فإن استطاع ان ال يقوم حتى يغرسها، فليفعل : " إن قامت الساعة وبيدالرسول 

الحديث الحث على الغرس والزرع والتشجير، التي هي مقدمات الصناعة من حيث توفير المواد االولية لها، 
 نسان حاضرًا ومستقباًل، حيث ان مصير بني البشروتوسيع الرقعة الخضراء، والمحافظة على المحيط الحيوي لإل 

 .مشترك فالبد من ان تكون التنمية الصناعية من معامل ومصانع وما شاكلها تستخدم وسائل انتاجية خضراء
فالبد عند التخطيط من مراعاة التوازن البيئي في استثمار االرض وعمارتها وفي هذا يقول سبحانه 

والتوازن يقتضي (، 37)َّ موزونواألرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء  ُّٱٱوتعالى:
كما يشمل التخطيط البيئي التنمية، والتي من استثمارها دون اسراف أو تبذير، ودون تغيير يلحق ضررًا بالبيئة، 

مفهومها التطوير إلى األفضل، فضاًل عن شمولها للحفظ الذي يعني اإلمداد بما يضمن استمرار القيام، ويدرأ 
، والكأل يشمل (38)": " الناس شركاء في ثالث: الكأل والماء والنار ل الرسوليقوأسباب النقص في اإلنتاج، 

بعمومه جميع االراضي الزراعية، والصالحة للزراعة التي يحتاجها الناس في التنمية الزراعية، والماء يشمل 
جميع مصادر المياه المستخدمة في الزراعة والصناعة، والنار تشمل جميع مصادر الطاقة المستخدمة في 

كأل والماء والنار( تقتضي استخدام مصادر الطاقة النظيفة التنمية الصناعية، وهذا الترابط ما بين هذه الثالث)ال
والمتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الماء والرياح في عملية التنمية االقتصادية الخضراء، بحيث تحافظ على 

ة ، وذلك من خالل اتباع سياس(39)الثروة الزراعية والحيوانية، لالجيال القادمة كما استفادت منها االجيال الحاضرة
َوَجَد : "انه ، وفي حديث النبي عليه الصالة والسالمصناعية عالمية واقليمية ووطنية تدعم االستدامة البيئية

َدَقة ، َفقاَل النبيُّ َصلَّ  َيْتَها َمْواَلٌة ل َمْيُموَنَة م َن الصَّ َتًة، ُأْعط  َهالَّ ى هللُا عليه وسلََّم: النبيُّ َصلَّى هللُا عليه وسلََّم َشاًة َميّ 
َها؟ اْنَتَفْعُتمْ  ْلد  اهمية انشاء معامل تدوير النفايات، واالستفادة مما  ،(40).قالوا: إنََّها َمْيَتٌة: قاَل: إنَّما َحُرَم أْكُلَها بج 

 الدوائية والصناعة المركزة، والمعادن الزراعة، في المستخدمة االسمدة انتاج يمكن حيثيمكن االستفادة منه، 
 انبعاثات من تخلفه وما المياه، في القائها يتم النفايات من %50 من أكثر أن إذ النفايات، هذه من والتحويلية
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 .(41)البحرية الثروة على ذلك وتأثير المياه، تلوث الى تؤدي سامة
أن هذه النفايات)الحيوان الميت ُيعد من النفايات( والقمامة فيها ما يمكن اعادة تدويره كجلد  النبيكما بّين 

الميتة وشعرها، ثم ارسال ما تبقى منها مما ال ُيستفاد منه الى مكب النفايات لطمره صحيًا، أو ارساله الى افران 
نها تغذي المدن والتجمعات السكانية، وهذه احدى خاصة لحرقها تنشأ لهذه الغرض، يمكن توليد طاقة كهربائية م

 الصناعات الخضراء الصديقة للبيئة.
ويجب ان يترافق ذلك مع انشاء وتأسيس مؤسسات صديقة للبيئة يقع على عاتقها تخطيط وتنفيذ برامج 

مة البيئية)انشاء العمل البيئية)انشاء مجلس اعلى للبيئة والتنمية المستدامة(، ودعم شبكات مراقبة ومتابعة االنظ
مرصد وطني للبيئة وتنمية مستدامة(، وتطوير المؤسسات الهندسية الخاصة بالبيئة)كإنشاء وكالة وطنية 

 يجب التي االقتصادية المصالح ضمن تدخل جميعاً  وهذه ،(42)للنفايات، ومركز لتنمية الموارد البايولوجية(
 االسالمي. االقتصادي الفكر في تحقيقها
 النظام ويجعل البعيد، المدى على االقتصادي االداء يحسن سوف االخضر االقتصاد في االستثمار ان
 ويقلل العالمي، الدخل وتحسين العالمية، الثروة اجمالي من ويزيد اكبر، اقتصادية منافع تقديم على قادر البيئي
  المجتمع. افراد بين اجتماعية عدالة ويحقق واالغنياء، الفقراء بين الفجوة من

ان مصطلح التنمية االقتصادية من المصطلحات المعاصرة التي  :ة الشاملةاالقتصادي تنميةتحقيق الثالثًا/ 
لم ُتعرف في الفكر االقتصادي االسالمي عند علمائنا السابقين، انما بحثت تحت مصطلح )عمارة االرض( وهو 

التنمية االقتصادية، ويزيد عليه، فهو عمارة في  من حيث المفهوم اوسع من مصطلح التنمية، إذ يحمل مضمون 
، (44)، واما مفهوم التنمية فقد ُبحث تحت مصطلح) رغد العيش أو الرفاه االقتصادي((43)مختلف نواحي الحياة

تحقيق االنسان  وقد حاول المعاصرون من علمائنا تعريف التنمية االقتصادية من منطلق اسالمي بأنها: "
سيطرة على الموارد المتاحة في الكون، والتي سخرها هللا تعالى لخدمة االنسان، وذلك درجات متزايدة من ال

، حيث يتبين لنا من (45)لتحقيق تمام الكفاية، وهو ما يتناسب مع متوسط المعيشة السائد في المجتمع المسلم"
 التعريف ان غاية التنمية وهدفها االساس هو تحقيق حد الكفاية ألفراد المجتمع.

يمكن تحقيق التنمية االقتصادية دون االدارة الكفؤة التي تتميز بالرشد والعقالنية في وضع الخطط وال 
إن هذا المال خضرة حلوة،  : "بحيث يصرف المال في وجهه الصحيح، وفي هذا يقول الرسول االقتصادية،

والحديث  ،(46)ل، وال يشبع"فمن اخذه، ووضعه في حقه، فنعم المعونة هو، ومن اخذه بغير حقه، كان كالذي يأك
إشارة إلى اهمية التخطيط االقتصادي في جمع المال وانفاقه في وجوهه المشروعة حسب االهمية الشريف فيه 

 والحاجة، حتى تتحقق االهداف، والسياسات االقتصادية الموصلة الى تحقيق التنمية االقتصادية.
لة لمختلف نواحي الحياة االنسانية وفق المنظور وهكذا فإن التنمية االقتصادية هي عملية حضارية شام

 االقتصادي االسالمي، وان االقتصاد االخضر احد الوسائل التي تساعد على تحقيق هذه التنمية.
 القضاء على الفقر وتوفير وظائف خضراء. رابعًا/
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ُيعد الفقر من المشاكل العالمية التي ُتعاني منها الدول جميعًا، فال تكاد تخلو منها دولة، على اختالف في 
مستوياتها ونسبها، حتى اصبحت ُتعد ظاهرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية 

خالل عدم تكافؤ فرص التعليم والرعاية بصور واشكال متعددة، داللة على انعدام العدالة االجتماعية، من 
الصحية، وفرص العمل، لذلك يساهم االقتصاد االخضر في التخفيف من حدة الفقر، عن طريق ايجاد وظائف 
خضراء مستدامة صديقة للبيئة، كتدوير النفايات، واعادة استخدام المخلفات الصناعية والزراعية، وانشاء اماكن 

ا تخلفه من مخلفات صلبة، وروائح كريهة، تورث االمراض، وتؤثر على الصحة بمخاصة إللقاء القمامة،    
في اماكن بعيدة عن المدينة، في موضع  العامة، لذلك كانت مواضع القاء القمامة)المزابل( في زمن الرسول

 .(47)بهدمه، وحرقه، واتخاذه مكان تلقى فيه الجيف والنتن والقمامة مسجد الضرار الذي امر النبي
 ويمكن لالقتصاد االخضر التخفيف من حدة الفقر من خالل:

بناء دور سكنية واطئة الكلفة، مع استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في تزويدها بالكهرباء، وتوزيعها  .1
لمحدودي الدخل دون مقابل أو مقابل مبلغ الكلفة، مع امكانية تقسيطها لمدة طويلة تيسيرًا للفقراء، وبعث روح 

 .   (48):" يسروا وال تعسروا، وبشروا وال تنفروا"فيهم لعيش حياة كريمة، وفي هذا يقول الرسولاالمل 
االستثمار في اصول المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء، والتركيز على صغار المالك لزيادة  .2

للبيئة أذا رأوا جدواها ايراداتهم، وتحويلهم الى مالك كبار يمكن ان  يساهموا في انشاء صناعة خضراء صديقة 
 االقتصادية، ومساهمتهم في الزراعة الخضراء ضمن استراتيجية انهاء الفقر.

االستثمار في البنى التحتية المتعلقة بتوفير المياه النظيفة، وخدمات الصرف الصحي، والطاقة  .3
التي تعاني من انتشار  الجديدة بما يؤمن وظائف صديقة للبيئة وخصوصًا في المناطق الفقيرة، ومنخفضة الدخل

 .(49)البطالة واالمراض والجريمة
االنتقال الى استخدام الوقود النظيف في قطاع النقل والمواصالت، والتوجه نحو النقل العام غير  .4

المعتمد على المحركات، دون الخاص الذي يعتمد على الوقود السائل)البنزين والكاز(، بما يوفر وظائف جديدة 
   .(50)انب، ويحافظ على البيئة من جانب آخرلقطاع العمل من ج

وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني يجب ان يراعي مجموعة من االمور الواجب توفرها في بناء المدن لتحقيق 
 :(51)تنمية مستدامة فعالة، منها

على االبتعاد عن بناء المباني المريضة، التي تستهلك كمية كبيرة من الكهرباء العتمادها بشكل كبير  .1
 اجهزة التكييف والتبريد، واهمال التهوية الطبيعية.

تصميم المباني بحيث تدخلها اشعة الشمس اطول فترة ممكنة، فهي من ناحية تقلل تكاليف الكهرباء  .2
المخصصة لإلضاءة، ومن ناحية اخرى تقلل من االضرار الجسيمة على صحة االنسان على المستويين النفسي 

 ات طويلة لإلضاءة االصطناعية.والبدني الذي يتعرض فتر 
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استخدام الطاقة النظيفة، كالطاقة الشمسية، في عمليات توليد الكهرباء على مستوى الدور، وكذلك  .3
 على مستوى المدن، بما يقلل من التلوث في البيئة، وايجاد عمارة متوافقة معها.

 ى تحتية آمنة.بناء مدينة خضراء تتوازن الحدائق فيها مع الجزء المبني منها، مع بن .4
وبصورة مختصرة ايجاد عمارة خضراء نظيفة متوافقة مع البيئة المستدامة، منتجة تنمية مستدامة تحافظ 

 على مقومات الحياة اآلمنة الصحية السليمة.
 المطلب الثالث: التخطيط التكنولوجي واثره في التنمية المستدامة.  

نهضة تنموية مستدامة، تبدأ من الخطوات االولى الى المراحل ُيعد التخطيط التكنولوجي مرتكزًا اساسيًا ألي 
النهائية، عن طريق استخدام تكنولوجيا نظيفة، عديمة النفايات، ال تؤثر على البيئة بصورة سلبية، عن طريق 
وضع تخطيط اقتصادي صديق للبيئة، ذو تأثير طويل االمد على النشاطات االقتصادية متوافقة مع الموارد 

، واالحتياجات المستقبلية، يراعى فيها حق االجيال القادمة في االستفادة من نلك الموارد الطبيعية، دون المتاحة
المساس بالبيئة بأشكالها المختلفة، وهو ما يمكن تسميتها بالتكنولوجيا الخضراء، وتتلخص خطوات ذلك 

 التخطيط باالتي:
 والمنشآتتقليل معدل استهالك الطاقة، والتحول الى استخدام الطاقة النظيفة في المعامل التخطيط ل .1

على  عديم الضررالذي يقلل من االضرار البيئية، وكذلك يكون  طاقة الرياحالصناعية، كالطاقة الشمسية، و 
 .(52)صحة االنسان والحيوان والنبات

سرعة تدفق وتبادل المعلومات بين المستويات االدارية  استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لزيادة .2
 .(53)المختلفة، وكذلك بين المراكز العلمية في دول العالم

التخطيط والعمل على ادماج التكنولوجيا الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة في جوانبها  .3
 .(54)االقتصادية واالجتماعية والبيئية

سية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، تستوعب االحتياجات المعاصرة، وتوفر تشييد وتطوير بنية اسا .4
 .(55)قاعدة علمية مستقبلية تستثمر في تحقيق اهداف التنمية المستدامة

توفير الكادر البشري المتمرس في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، من خالل التخطيط الستثمار  .5
 .(56)لعنصر البشري اهم عنصر في التخطيط التكنولوجيالموارد البشرية، حيث ُيعد ا
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 المبحث الثاني: دراسة نماذج لدول العالم المتقدم والنامي في مجال الطاقة المتجددة
لبيان صالحية وَجودة أية فكرة اقتصادية، أو اجتماعية مهما كان شكلها، أو مضمونها، البد من نماذج 

تلك الفكرة، ولما كانت الطاقة الجديدة والمتجددة النموذج االبرز لالقتصاد االخضر تطبيقية تبين مدى صالحية 
الذي يحافظ على البيئة من خالل تنمية مستدامة، وكذلك دخول الطاقة المتجددة في المجاالت الصناعية 

المتجددة في والزراعية الصديقة للبيئة، كان من المهم أن نأخذ نماذج عملية لتجارب دول استخدمت الطاقة 
صناعاتها ومدنها، لذلك سنتناول في هذا المبحث استخدام الطاقة المتجددة في الدول المتقدمة والنامية في 

 مطلبين هما:
 المطلب االول: دراسة تجارب الدول المتقدمة في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

لمتقدمة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة هما سنتناول في هذا المطلب دراسة تجارب دولتين من الدول ا
 المانيا وسنغافورة:

 الفرع االول: تجربة المانيا.
كيلومتر مربع، وعدد نفوسها حوالي  356850تقع المانيا في وسط قارة اوروبا، حيث تبلغ مساحتها 

ظهور مشكالت بيئية نسمة، وتعتبر من الدول الصناعية المهمة على مستوى العالم، مما يعني  82,500,000
نتيجة المخلفات الصناعية لمصانعها ومنشآتها الحيوية، لذلك حاولت عالج تلك المشاكل باستخدام الطاقة 

)ثورة الطاقة(، حيث  بالعربية تعني والتي ،(Energiewendeشعار) 2010الجديدة والمتجددة، ورفعت عام 
% من مجمل انتاج الطاقة في المانيا، 20ا يقارب م2011بلغ انتاج الطاقة من مصادر الطاقة الجديدة عام 

 .(57)2000% فقط عام 6بعد ان كانت 
ان التحدي االكبر الذي يواجه )ثورة الطاقة( هو في بناء محطات توليد الكهرباء من موارد متجددة للطاقة 

ة االلمانية على نطاق واسع، وبكلف اقتصادية معقولة ومقبولة، مع عدم المساس بالطاقة الموجهة للصناع
التي يتم الحصول عليها بأسعار مقبولة وبكميات معقولة، خصوصًا بعد السعي الغالق تسع مفاعالت نووية 

، واعتمدت المانيا  2011، خصوصًا بعد كارثة مفاعل )فوكوش ياما( النووي الياباني عام 2022حتى عام 
 :  (58)على اربع استراتيجيات لمواجهة النقص في الطاقة وهي
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االستراتيجية االولى: وتمثلت في التوسع في انشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، مع زيادة  .1
االعتماد على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث قامت المانيا ببناء اثنان وعشرون الف طاحونة هواء 

اتية في تلك المنطقة، مما ولد احيانًا توربينية في شمال البالد بالقرب من شواطئ بحر الشمال حيث الرياح الع
طاقة كهربائية تفيض عن الحاجة، كما شجعت الحكومة االلمانية المواطنين في مدن الجنوب على تركيب الواح 

 شمسية لتحويل الطاقة الشمسية الى كهرباء تستخدم في البيوت.
الجديدة النتاج الطاقة، حيث  االستراتيجية الثانية: هي تطوير وانشاء بنى تحتية تتوافق مع السياسة .2

 250مليار دوالر امريكي و125يقدر الخبراء ان كلفة هذا التحول والتطوير في البنى التحتية سيتراوح ما بين 
مليار دوالر امريكي يتم انفاقها خالل ثمان سنوات، ورغم ضخامة المبلغ اال ان الصادرات التي توفرت للبالد 

 بلة للزيادة، مع تكنولوجيا خضراء وطاقة متجددة وصديقة للبيئة.مليار دوالر قا 12كانت بقيمة 
االستراتيجية الثالثة: االعتماد على القطاع الخاص في تطوير )ثورة الطاقة(، حيث تقوم شركة )سيمنز(  .3

محطة  31( بتطوير وسائل جديدة لتخزين الطاقة على نطاق واسع، حيث تم انشاء GEوشركة المانيا للطاقة)
لطاقة بواسطة الماء عبر البالد، حيث يتم رفع المياه لياًل الى خزانات في اماكن مرتفعة بتلك المحطات، لتخزين ا

ثم تركها لتهوي من تلك المرتفعات صباحًا لتدير قوة المياه المندفعة توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية )كما في 
 السد العالي بمصر(.

ى الثروة البشرية المتمثلة بالعقول االبداعية، التي تقدم العديد من االستراتيجية الرابعة: االعتماد عل .4
احدى كبريات  (RWEالحلول لمشاكل الطاقة، ومن هذه الحلول )مزارع الطاقة االفتراضية( التي ابتكرتها شركة)

كم في الشركات االلمانية في محال الطاقة، حيث تعتمد تلك المزارع االفتراضية على برنامج حاسوبي ذكي يتح
 العديد من مصادر الطاقة الصغيرة والمتنوعة، ومن خالل التنسيق فيما بينها تتحول الى مصدر ضخم للطاقة.

ألف نظام لتوليد الطاقة الشمسية في مقابل مائة ألف كان تم  300ويوجد في ألمانيا حاليا أكثر من 
، إن هذه والمزارعون والشركات التخطيط لها ضمن قانون الطاقة. ويمتلك هذه األنظمة أصحاب المنازل

 الف وظيفة قابلة للزيادة في السنوات القادمة. 250االستراتيجيات استطاعت توفير 
 الفرع الثاني: تجربة سنغافورة.

االقتصاد السنغافوري  كيلومتر مربع، ويعتبر 719بـبمساحة ُتقدر  ،توجد سنغافورة في جنوب شرقي آسيا
ألف دوالر  60الى ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد واحدًا من اسرع االقتصاديات نموًا في العالم، حيث 

مما يجعلها دوالر قبل خمسين سنة، وكان نصف السكان من االميين،  320، بعد ان كان ال يتجاوز أمريكي
%، وتمتلك سوقًا حرة على درجة 2، مع معدل بطالة ال يتجاوز في العالمسادس أكبر معدل للناتج المحلي للفرد 

 كبيرة من التطور والنجاح، وُتعد واحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، ومقصد لالستثمارات االجنبية.

 هذه اهم ومن الناس، بحياة المرتبطة الحيوية المشاريع من العديد في النظيفة الطاقة سنغافورة وتستخدم
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  المشاريع:
  نيووتر الصحي والصرف الشرب مياه ادارةمشروع:  

وهي تسعى لحل هذه المشكلة عن  عذبة،تواجه سنغافورة مشكلة تتمثل في افتقارها إلى إمدادات المياه ال
باستخدام تقنيات االغشية  بحيث تصبح صالحة للشربطريق إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي 

ن هذه الدولة الغنية تفتقر إلى مصدر وورة بالذهب االزرق، ولكفويطلق علي معالجة المياه في سنغا ،المتقدمة
حيوي للغاية، أال وهو المياه، حيث تستورد سنغافورة يوميا ماليين اللترات من المياه العذبة عن طريق األنابيب 

نظمة الغذاء العالمية صنفت سنغافورة ضمن من ماليزيا المجاورة. وتعتبر هذه الكمية هائلة للغاية، حتى أن م
قريبا ستغطي مياه الصرف ، و ة في أمس الحاجة إلى بدائلدول، لذا فإن هذه ال”البلدان الفقيرة إلى المياه“

 . (59)الصحي المعاد تدويرها نصف االحتياجات المائية للبالد

تكون التكنولوجيا المستخدمة هي تكنولوجيا تم ترسيخها مع مرور الوقت،  وفي وحدة المعالجة نيووتر
المياه الملوثة عبر أنظمة التصفية، وبواسطة التناضح العكسي تحت الضغط القوي يتم   ”تطهير“وتتمثل في 

 فصل طبقة الماء عن جزيئات األوساخ، ويتم تطهيرها مجددا باستخدام األشعة فوق البنفسجية ألنها تقتل
ما يتبقى هو عبارة عن مياه نقية صالحة للشرب، وهي تفي بالمعايير الموضوعة من قبل منظمة و  ،البكتيريا

 .الصحة العالمية

 .االلواح الشمسية العائمة 

وذلك من خالل وجود خزانات ضخمة للمياه العذبة عددها سبعة عشر خزان، وهناك الواح شمسية عائمة 
 سعيهااقة النظيفة، وتعتبر هذه الخزانات هي االضخم من نوعها في العالم، وفي فيها، تنتج كميات كبيرة من الط

 التي الوجه"، ثنائية الشمسية "األلواح بين الدمج سنغافورة تحاوللتحقيق اقصى استفادة ممكنة من تلك االلواح، 
 إنتاج على يساعد المحور، أحادية التعقُّب وتكنولوجيا واحد، جانب من بداًل  جانبين من الشمس ضوء تمتص
 . (60)أقل بكلفة الشمسية الطاقة من مزيد

 (61)يةائالكهرب التغذية بشبكة الشمسية الطاقة من المستمدة الكهرباء ربط. 
ية للمرة األولى، وذلك ائأعلنت سنغافورة ربط الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية بشبكة التغذية الكهرب

وزادت قدرة الكهرباء ، االنبعاثات الغازية واالستعداد لتحرير سوق الكهرباء بالكاملفي إطار سعي البالد للحد من 
بحلول نهاية العام  طميغاوا 43.8إلى  2009العام  طميغاوا 1,5المولدة من الطاقة الشمسية في البالد من 

يادة القدرة وتخطط الحكومة لز  ،ألف شقة تتألف كل منها من أربع غرف 14وهي طاقة تكفي إلنارة  2015
 . 2020ميغاوات بحلول العام  350ة إلى ائيالكهرب
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   المطلب الثاني: دراسة تجارب الدول العربية في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

سنتناول في هذا المطلب دراسة تجارب دولتين عربيتين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة هما دولة 
 االمارات العربية المتحدة ومملكة المغرب. 

 الفرع االول: تجربة االمارات العربية المتحدة)مدينة مصدر(.

استخدام الطاقة الجديدة قائم على فكرة في أبو ظبي  علمي واقتصادي كبير مدينة مصدر هو مشروع
الموارد الخالية  واالعتماد على، مع التكنولوجيا المتطورة، والمتجددة في مرافقها جميعًا)الخدمية منها والعلمية(

 .من الكربون لتكون أول مشروع خالي من الكربون في العالم

كيلومتر  17حوالي در بمساحة تقعلى  انشئت، في االمارةعلى مقربة من المطار الدولي  تقع مدينة مصدر
ويستغرق بناء المدينة ما ، دوالرمليار  18اقتصادي بقيمة إستثمار يهدف القائمون عليها الى  ميل(، 11)

، حيث بدأ البناء في مدينة مصدر في عام 2009يقرب من ثماني سنوات، انتهت المرحلة األولى في عام 
ومن المقرر ان يتم االنتهاء ، 2010دينة في أكتوبر وتم االنتهاء من المباني الستة األولى من الم 2008

 .(62) 2025و  2020بين  النهائي ما

تم تصميم المدينة لتكون مركزا  ، وقدمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(المدينة تستضيف 
الذي ظل يعمل في أول مستأجر في المدينة هو معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، و  ،لشركات التقنيات النظيفة

 .(63)2010المدينة منذ انتقالها إلى حرمها الجامعي في سبتمبر 

في مدينة مصدر هو الوجهة المفّضلة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا واالستدامة  (تك بارك)مجّمع 
وتتوافق مجموعة المكاتب ومحطات العمل المستقّلة وورش العمل الصديقة للبيئة والمصنوعة  ،واالقتصاد الرقمي

من حاويات الشحن المعاد تدويرها، مع معايير االستدامة الصارمة لمدينة مصدر، إذ تتمّيز بأّنها أقّل استهالكًا 
 (وحدة االبتكار التكنولوجي)بادرة أيضًا م (تك بارك)ويحتضن مجّمع  ، للطاقة بالمقارنة مع المكاتب العادية

، وتعتبر أول مركز لدعم نمو الشركات الناشئة في مجال االستدامة على (بي بي)وشركة  (مصدر)المشتركة بين 
 .(64)مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

دسي الهنأبوظبي بسبب تصميمها امارة تنخفض الحرارة في مدينة مصدر بضع درجات عن سائر أنحاء 
شمالي غربي اللتقاط مرور الرياح وتبريد  -توجيه شوارع مدينة مصدر على محور جنوبي شرقي حيث البديع،
نشاء المباني على جانبيها لتظليلها ،األجواء  .(65) كما جرى تقليل عرض الشوارع إلى أدنى حّد ممكن وا 
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% في استهالك الطاقة بالمقارنة 60 صّمم مجمع االتحاد السكني المستدام ليحّقق انخفاضًا إجماليًا بنسبة
% من 85% في استهالك المياه، فضاًل عن إعادة تدوير أكثر من 40مع المعايير المعتمدة في هذا القطاع، و

 .(66)نفايات اإلنشاءات

الف عامل، مما يعني زيادة في الوظائف الخضراء 60من المتوقع أن تستوعب المدينة يوميا أكثر من 
 الصديقة للبيئة.

 الفرع الثاني: تجربة مملكة المغرب. 

 طاواغمي 2000 ىتصل الابتدأ المشروع المغربي للطاقة الشمسية من هدف توفير قدرة كهربائية شمسية 
 توفيرو سيمكن هذا المشروع من  ،2008% من القدرة األجمالية المنشأة عام 38 عادلأي ما ي ،2020عام 

مليون طن من غاز ثاني أكسيد  3,7نبعاثات حوالي إوتفادي  ،ما يعادل مليون طن مكافئ للبترول من الغاز
أجمالية  قدرةب (67)بعين بني مطهر .Hybrid CSP محطة المركزات الشمسية الهجينةحيث أنشأت  ،الكربون 
وبتكلفة قدرت  ،2010والتي بدأت العمل في عام  ،من أصل شمسي طميغاوا 20منها  ط،اواغمي 470تقدر ب 

مليون  43,2و ،%(72مليون يورو ) 287,85مليون يورو ساهم فيها بنك التنمية األفريقي بقيمة  400ب 
والباقي من طرف الديوان المغربي ،  .GEF دوالر عبارة عن مساعدات من طرف هيئة التسهيالت البيئية

محطة  (250,000) بـويقدر عدد محطات الفولتوضوئية قيد التشغيل  ،انيوصندوق التنمية األسب ،للكهرباء
مزارع الرياح بالمغرب  امكانيةقدرت  الرياح اقةط مجال وفيط، ميغاوا 3ستخدام الفردي والمنزلي بسعة ذات اإل

 .(68)طميغاوا (290 بـ) 2009حتي نهاية 
الخصوص برمجة قدرة إضافية من مصادر أن البرامج الجديدة في مجال الطاقات المتجددة تتضمن على 

 طاواغمي 5400، وكذا قدرة إضافية تصل إلى 2024-2021 مدةخالل ال طاواغمي 3880متجددة تصل إلى 
لتدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات   إضافة إلى برنامج مندمج، 2030-2025 مدةخالل ال

 .(69)إلنتاج الطاقات المتجددة

 ،األستغالل األمثل للمحطات الموجودةالمتمثلة في  طموحة في مجال الطاقة الكهرومائيةالمن البرامج و 
نتاج الكهرومائي والبحث عن مواقع مالئمة وأنشاء محطات ضخ جديدة لمواجهة الطلب المرتقب وكذا تنظيم اال 

كما تعتمد  ،ةوأحداث محطات كهرومائية صغري بالمواقع المالئم ،وحفظ المياه زن نشاء أحواض خاعبر 
ستعمالها في جميع المجاالت من االطاقة وتحسين  ىترشيد الطلب علعلى ستراتيجية الطاقوية في المغرب اال

نتاج مع االستجابة للطلب المتزايد والتحكم في أسعار الطاقة لتحسين تنافسية اال  ،ستهالك أحسناأجل 
  .(70)الوطني
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لتطوير طاقة التيارات البحرية والتي من شأنها أن   وبرامج عملخطط طويلة االمد، الشروع في بلورة وكذلك 
نجاز أكثر من  كلم من خطوط الجهد العالي خالل  1500تساهم في تنويع مصادر إنتاج الطاقة النظيفة، وا 

 مليار درهم 5,8وبرمجة استثمارات إضافية تناهز مغربي، مليار درهم  2,5باستثمار يناهز ،  2017-2019
لتقوية الشبكة لتصريف الطاقة الكهربائية من مشاريع الطاقات المتجددة تناهز قدرتها  2022 ألفق مغربي

 .(71)اواطغمي 2600اإلجمالية 

ان هذه النماذج الدولية والعربية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة تدل وبشكل واضح على ان المستقبل 
لالقتصاد االخضر بمختلف صوره واشكاله، وان الفكر االقتصادي االسالمي بما يحويه من اصول تشريعية عامة، 

دعو لتبنيه، والعمل على ايجاد بيئة وادلة تفصيلية خاصة ليحتضن هذا النوع من االقتصاد، ويحث عليه، وي
 صحية مستدامة، تحافظ على التنوع االحيائي وتحفظ حق االجيال القادمة في االنتفاع بخيرات بالدها وثرواتها.   

 
 النتائج: 

 لقد توصل الباحث الى مجموعة من النتائج منها:

 ة التنمية المستدامة.اهمية التخطيط بصورة عامة، والتخطيط االقتصادي بصورة خاصة في عملي .1

ضرورة تقاسم الثروات الطبيعية بين االجيال المختلفة، بحيث ال تعاني االجيال الالحقة من شحة في  .2
 الموارد.

 الحفاظ على البيئة من خالل التخطيط المستدام، لتحقيق تنمية خضراء مستدامة. .3

 
 

 ت:التوصيا
ممن له السلطة والتوجيه في بالدنا العربية هناك مجموعة من التوصيات التي ارى ضرورة االخذ بها 

 واالسالمية منها:
 ايالء االهتمام الكافي بالتخطيط االقتصادي، لما له من اثر في التنمية المستدامة. .1

ضرورة االستثمار في العنصر البشري، الهميته في التنمية بصورة عامة، والتنمية المستدامة بصورة  .2
 خاصة.

 تنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، والتوجه نحو االقتصاد االخضر.تثقيف الجماهير بضرورة ال .3

 زيادة التخصيصات المالية الخاصة بالبحث العلمي، الهميته في التنمية المستدامة. .4

 المصادر:  
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االستدامة في العمارة، لكل من الباحثين ميسون محي هالل، وخولة هادي مهدي، وخولة كريم كوثر،  .1
 .2014، 25/12-23الزهر الهندسي الدولي الثالث عشر، للمدة من بحث ضمن مؤتمر ا

االسالم واالقتصاد للدكتور عبد الوهاب علي النجار، سلسلة عالم المعرفة، اصدار المجلس الوطني  .2
 .1978، 63للثقافة والفنون واالداب، الكويت، ع/

لمتاحة في منطقتي كفر حمرا استراتيجيات التخطيط المستدام الستعماالت االراضي وتوظيف الموارد ا .3
وحريتان للباحثة هبة كردوش، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الهندسة المعمارية، جامعة حلب، 

 .م2014-ه1436سوريا، للعام الدراسي 
استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات االراضي والمواصالت في مدينة  .4

نابلس، للباحث مجد عمر حافظ ادريخ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الدراسات العليا، جامعة 
 .2005النجاح الوطنية، نابلس، للعام الدراسي 

القطار العربية: رؤية اسالمية لكل من الدكتور احمد لعمي واالستاذة اشكالية التنمية المستدامة في ا .5
آمال رحمان، بحث ضمن الملتقى الدولي حول )مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي( الذي 

 .4/12/2012-3عقد في جامعة قالمة، الجزائر للمدة من 
للدكتور عماري عمار ضمن المؤتمر العلمي الدولي)التنمية اشكالية التنمية المستدامة وابعادها مداخلة  .6

المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة( الذي اقامته كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير في جامعة 
 .2008نيسان  8-7الجزائر للمدة من  -فرحات عباس

ومانو، المركز الوطني للسياسات الزراعية، وزارة االقتصاد البيئي والتنمية المستدامة للدكتور دورناتو ر  .7
 .2003الزراعة واالصالح الزراعي، دمشق، 

ه(، 676محيي الدين يحيى بن شرف النووي)ت لإلمامااليجاز في شرح سنن ابي داود السجستاني  .8
 .م2007-ه1428، 1تعليق مشهور بن حسن آل سلمان، الدار االثرية، عّمان، ط/

امة عبر تقديم الخدمات الرقمية)دراسة استرشادية على المجتمع المصالي( تحقيق التنمية المستد .9
 .2018، 19للدكتور مرتضى محمد صالح الدين، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة االزهر، ع/

 .1975التخطيط االقتصادي للدكتور عمرو محي الدين، دار النهضة العربية، بيروت، د.ط،  .10
ي في االسالم للباحث صالح الدين محمد أمين تكين، رسالة ماجستير غير منشورة التخطيط االقتصاد .11

 .م1992-ه1412مقدمة الى كلية الشريعة والدراسات االسالمية/ جامعة اليرموك، عّمان، 
التخطيط أول خطوات النجاح لشيرمان وجيمس آر، ترجمة االستاذ محمد طه علي، دار المعرفة  .12

 .م2010-ه1431، 1، ط/للتنمية البشرية، الرياض
التخطيط البيئي القطاعي في الجزائر لكل من عبدالمنعم بن احمد والعبد بن بولرباح، مجلة الحقوق  .13

 .والعلوم االنسانية، جامعة زيان بن عاشور، الجزائر
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التخطيط للتقدم االقتصادي واالجتماعي للدكتور مجيد مسعود، المجلس الوطني للثقافة والفنون  .14
 .1984كويت، د.ط، واالداب، ال

التخطيط للتنمية االقتصادية وموقف االسالم منه للباحث محمد بن سعيد الغامدي، اطروحة دكتوراه  .15
 -ه1412غير منشورة مقدمة الى كلية الشريعة والدراسات االسالمية في جامعة أم القرى، للعام الدراسي 

 .م1992
 .1985م عفر، دار البيان العربي، جدة، د.ط، التخطيط والتنمية في االسالم للدكتور محمد عبدالمنع .16
التكنولوجيا مرتكز اساسي في تحقيق التنمية المستدامة، للباحثة عائدة عبد الكريم صالح الحسن،  .17

 .2015، 13، ع/7مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، م/
ن، مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، التنمية االقتصادية والتنمية المستدامة للدكتور احمد جابر بدرا .18

 .م2014 –ه 1435، 1القاهرة، ط/
التنمية المستدامة في الوطن العربي ... الواقع والمأمول، سلسلة نحو مجتمع المعرفة، اصدار مركز  .19

 .ه1427االنتاج االعالمي جامعة الملك عبد العزيز، االصدار الحادي عشر، 
ناصر واالبعاد لكل من الدكتور عبدهللا حسون محمد والدكتور مهدي التنمية المستدامة المفهوم والع .20

 .2015، 67ير، مجلة جامعة ديالى، ع/ضصالح دواي والمدرس اسراء عبدالرحمن خ
التنمية المستدامة والتطورات التكنولوجية الحديثة في الجزائر بين االمكانيات والمتطلبات، للباحثين  .21

لة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية العلوم االقتصادية والتجارية دوبابي هاجر، ومومني نسرين، رسا
 .2011-2010، الجزائر، للعام الدراسي 1945ماي  8وعلوم التسيير، جامعة 

الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول هللا وسننه وأيامه ألبي عبد هللا محمد بن إسماعيل  .22
 .م2002هـ ـــــــ 1423، 1البخاري، دار ابن كثير، دمشق، ط/هـ(، المشهور بصحيح 256البخاري)ت

الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه  .23
هـ(، مع تعليقات الشيخ االلباني عليه، مكتبة المعارف، 279العمل، لإلمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي)ت

 .د.ت، 1الرياض، ط/
ركائز التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي للدكتور المعز هلل صالح احمد البالع، بحث ضمن  .24

الملتقى الدولي حول )مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد االسالمي( الذي عقد في جامعة قالمة، 
 .4/12/2012-3الجزائر للمدة من 

عتنى به مشهور بن حسن ال سلمان، مكتبة المعارف، البن ماجة القزويني، اسنن ابن ماجة  .25
 .م1997هـ ـ 1417، 1الرياض، ط/

ه(، تحقيق كل من وليد محمد 213السيرة النبوية لإلمام ابي محمد عبدالملك بن هشام المعافري)ت .26
 .م2001-ه1422، 1سالمة وخالد محمد عثمان، مكتبة الصفا، القاهرة، ط/
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هـ(، دار المعرفة ، 852حافظ احمد بن علي بن حجر العسقالني)تفتح الباري شرح صحيح البخاري لل .27
 .بيروت، د.ط، د.ت

هـ(، تحقيق 817القاموس المحيط للعالمة اللغوي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي)ت  .28
 .م2005هـ ــ 1426، 8محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/

 .هـ(، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت711بن مكرم بن منظور)ت لسان العرب لإلمام جمال الدين محمد .29
مبادئ التخطيط االقتصادي من منظور اسالمي للدكتور عمر بن صالح بن عمر، مجلة كلية الشريعة  .30

 .2011، 29والدراسات االسالمية/جامعة قطر، ع/
عارف، مراجعة د.علي مستقبلنا المشترك، اعداد اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، ترجمة محمد كامل  .31

 .1989، 1حسين حجاج، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة واالدب والفنون، الكويت، ط/
، 1هـ(، تحقيق شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/241احمد بن حنبل)ت لإلمامالمسند  .32
 .1997-ه1418
 .م1981-ه1401بيروت،  المعجم االقتصادي االسالمي للدكتور احمد الشرباصي، دار الجيل، .33
 .م2004-ه1425المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة،  .34
معوقات التنمية المستدامة في دول العالم االسالمي دراسة تحليلية بالتطبيق على جمهورية مصر  .35

 .ترنت(العربية للباحثة سمر خيري مرسي غانم، بحث منشور على الشبكة الدولية)االن
مقدمة في التنمية والتخطيط االقتصادي للدكتور عبدالحميد محمد القاضي، دار الجامعات المصرية،  .36

 .1982القاهرة، د.ط، 
مكانة التخطيط كعنصر للعملية االدارية في مصادر الفكر االسالمي الرئيسة )نماذج من القرآن الكريم  .37

 .2015، 1، م/5مجلة جامعة الناصر، ع/ والسنة النبوية المطهرة( للدكتور نبيل مصطفى شعث،
مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب لإلمام ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، دراسة وتحقيق  .38

 .م2007-ه1428د.السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
صله ه(، حققه وف911وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لنورالدين علي بن احمد السمهوندي)ت .39

 ، د.ط، د.ت.وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار احياء التراث العربي
 المواقع االلكترونية:

1. .html803-20061208-/wesima_articles/libraryacademy.org-www.ao . 
2. https://ar.wikipedia.org/wiki  

 

                                 
 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20061208-803.html
http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20061208-803.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 الهوامش

(1) UNEP.2011.Towards a GreenEconomy: Pathwats to Sustainable Development 
and poverty Eradication,available. www.unep.org\greeneconomyet.  

االقتصاد االخضر ودوره في التنمية المستدامة للدكتور حسام الدين نجاتي واخرون، سلسلة قضايا التخطيط  (2)
 .18، ص2014(، مصر، القاهرة، 251تنمية رقم)وال
االقتصاد االخضر كأحد أليات التنمية المستدامة لجذب االستثمار االجنبي)دراسة ميدانية بالتطبيق على ( 3)

، 17جامعة االزهر، ع/ -البيئة المصرية( للدكتور محمد صديق نفادي، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة
 .648، ص2017

النظام االيكولوجي هو ذلك النظام البيئي بما يحتويه من كائنات حية نباتية أو حيوانية، أو مواد غير حية، ( 4)
وتفاعلها فيما بينها في نظام دقيق، متوازن ومستقر، ينظر: ويكبيديا الموسوعة 

 https://ar.wikipedia.org/wikiالحرة،
 .www.unep.orgموقع برنامج االمم المتحدة للبيئة على شبكة االنترنت (5)5
 .7سورة الحديد: اآلية ( 6)
 .61سورة هود: اآلية ( 7)
، 2008، 1ينظر: الضوابط الشرعية لالستثمار للباحث نصر محمد السالمي، دار االيمان، االسكندرية، ط/( 8)

 .  74ص
 .85سورة االعراف: اآلية (9)
 .74سورة االعراف: اآلية  (10)
الجامع المختصر من السنن عن رسول هللا صلى هللا حديث حسن غريب، رواه االمام الترمذي وابو داود، ( 11)

هـ(، 279عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل، لإلمام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي)ت
، الشهير بسنن الترمذي، كتاب االحكام ، د.ت1عارف، الرياض، ط/مع تعليقات الشيخ االلباني عليه، مكتبة الم

سنن أبي داود، ، 326(، ص1378، باب ما ذكر من احياء االرض الموات، رقم الحديث)عن رسول هللا
هـ(، بيت االفكار الدولية، د.ط، د.ت، كتاب الخراج، باب في احياء 275لسليمان بن االشعث السجستاني)ت

 .348(، ص3073الحديث)الموات، رقم 

 .82، صالضوابط الشرعية لالستثمار للسالميينظر:  (1)
 (.5459حديث ضعيف من حيث السند، ومعناه صحيح رواه السيوطي في الجامع الصغير برقم) (2)
ينظر: الجرائم االقتصادية واثرها على الموازنة العامة للدولة)دراسة في ضوء االقتصاد االسالمي(، اطروحة  (14)

 .  131دكتوراه للباحث، كلية العلوم االسالمية / الجامعة العراقية، ص
 .205سورة البقرة: اآلية (15)
 .41سورة الروم: اآلية (16)
 ، 1/205م،2003-ه32،1423الشروق، بيروت، ط/ في ظالل القرآن لسيد قطب، دارينظر:  (17)
رواه اإلمام النسائي واللفظ له واإلمام احمد وابن حبان في صحيحه، سنن النسائي، كتاب حديث صحيح  (18)

https://ar.wikipedia.org/wiki
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، مسند اإلمام احمد، مسند 464(، ص4446الضحايا، باب من قتل عصفورًا  بغير حقها، رقم الحديث)

، االحسان في تقريب صحيح ابن 496(، ص6551العاص، رقم الحديث) المكثرين، مسند عبدهللا بن عمرو بن
، 1ه(، تحقيق شعيب االرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط/739حبان لالمير علي بن بلبان الفارسي)ت

 .13/214(، 5894م، رقم الحديث)1991-ه1412
، كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب ، صحيح البخاري البخاري ومسلم انرواه اإلمامحديث صحيح  (19)

، باب تحريم الهرة ونحوها، واآلدابكتاب البر والصلة صحيح مسلم، ، 815(، ص3318فواسق، رقم الحديث)
 .1213(، ص2619رقم الحديث)

 .6/516بركيه: البئر مطوية أو غير مطوية، ينظر: فتح الباري البن حجر،  (20)
 .26/408س للزبيدي، تاج العرو  الموق: الخف، ينظر: (21)
(، 3467كتاب احاديث االنبياء صلوات هللا عليهم، باب:، رقم الحديث) متفق عليه، صحيح البخاري، (22)

(، 2245، صحيح مسلم، كتاب السالم، باب فضل ساقي البهائم المحترمة واطعامها، رقم الحديث)859ص
 . 1069ص
 .1/58،موسوعة حماية البيئة للعادلي ينظر: (23)
داود، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى  يديث حسن رواه اإلمام ابو داود وابن ماجة، سنن ابح (24)

، سنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن 28(، ص26عن البول فيها، رقم الحديث) النبي
 .76(، ص328الخالء على قارعة الطريق، رقم الحديث)

، 69(، ص239كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم الحديث)متفق عليه، صحيح البخاري،  (25)
 .144(، ص282صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، رقم الحديث)

 .1/347فتح الباري البن حجر، ينظر:  (26)
ب الرجل يتبوأ لبوله، رقم رواه اإلمام ابو داود واحمد، سنن ابي داود، كتاب الطهارة، باحديث ضعيف  (27)

(، 19766، مسند احمد، أول مسند الكوفيين، حديث ابو موسى االشعري، رقم الحديث)25، ص(3الحديث)
، ينظر: االيجاز في شرح سنن ابي داود ، وضعفه من جهة جهالة الراوي عن ابي موسى االشعري 1432ص

تعليق مشهور بن حسن آل سلمان، الدار  ه(،676السجستاني لالمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي)ت
، والحديث رغم ضعفه من حيث السند إال ان معناه يتوافق 87م، ص2007-ه1428، 1االثرية، عّمان، ط/

 وقواعد الشريعة الخاصة بالمحافظة على البيئة.
 .87االيجاز للنووي، صينظر:  (28)
البخاري ومسلم واللفظ له، صحيح البخاري، كتاب االيمان، باب أور االيمان،  انحديث صحيح رواه اإلمام (29)

 . 38(، ص36، صحيح مسلم، كتاب االيمان، باب شعب االيمان، رقم الحديث)13(، ص9رقم الحديث)
، 1ينظر: منة المنعم في شرح صحيح مسلم للشيخ صفي الرحمن المباركفوري، دار السالم، الرياض، ط/ (30)

 .1/78م، 1999 -ه1420
(31)www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20061208-803.html 
االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة في ضوء تجارب بعض الدول: دراسة حالة مصر، بحث اعداد  (32)
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مرسي البربري، نشر على موقع المركز الديمقراطي العربي على الشبكة  مجموعة من الباحثين بإشراف د.هند

 الدولية)االنترنت(. 
ينظر: مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب لإلمام ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، دراسة وتحقيق  (33)

 .70م، ص2007-ه1428د.السيد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، 
د عمر بن الخطاب في ارض السواد وصلته بالسياسة االقتصادية الشرعية للدكتور عبدهللا ينظر: اجتها (34)

 .54، ص2008الكيالني، الدار االثرية، عّمان، د.ط، 
ينظر:  االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة في ضوء تجارب بعض الدول للبربري واخرين،  (35)

في فلسطين استراتيجيات مقترحة للباحث حسام محمد أبو عليان، رسالة االقتصاد االخضر والتنمية المستدامة 
 .50، ص 2017غزة،  –ماجستير غير منشورة، جامعة االزهر 

، رقم حديث صحيح على شرط مسلم رواه اإلمام احمد في مسنده، مسند انس بن مالك (36)
 .909(، ص12933الحديث)

 .19سورة الحجر: اآلية (37)
حديث صحيح رواه االمام ابو داود واحمد، سنن ابو داود، ابواب االجارة، باب في منع الماء، رقم  (38)

 . 38/175(، 23082، مسند احمد، رقم الحديث)387(، ص3477الحديث)
اشكالية مساهمة االقتصاد االخضر في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر في الجزائر لكل من ينظر:  (39)

، 2015، 1، م/12شريف اسماعيل والدكتور عبدات عبد الوهاب، مجلة االقتصاد الجديد الجزائرية، ع/ الدكتور
 .223ص
(، 1492، رقم الحديث)متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي ازواج النبي (40)

 . 170(، ص363، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم الحديث)364ص
 ينظر: االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين. (41)
ي الجزائر لكل من ينظر: اشكالية مساهمة االقتصاد االخضر في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر ف (42)

 .225، ص2015، 12، ع/1د. شريف اسماعيل، ود.عبدات عبدالوهاب، مجلة االقتصاد الجديد، م/
، 1979ينظر: االسالم والتنمية االقتصادية للدكتور شوقي احمد دنيا، دار الفكر العربي، بيروت، د.ط.  (43)

 .  85ص
ية االقتصادية واالجتماعية للدكتور صالح حميد العلي، ينظر: المؤسسات المالية االسالمية ودورها في التنم (44)

 .  432م، ص2012-ه1433، 3الكويت، ط/-دمشق -دار النوادر، لبنان 
مدخل للنظرية االقتصادية من منظور اسالمي للدكتور ابراهيم محمد البطاينة واخرون، دار االمل، اربد،  (45)

 . 213، ص2005، 1ط/
لم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان ان اليد العليا خير من اليد السفلى، رواه االمام مسصحيح حديث  (46)

 .458(، ص1035الحديث)
ه(، حققه وفصله 911ينظر: وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى، لنورالدين علي بن احمد السمهوندي)ت (47)

 .3/816وعلق حواشيه: محمد محيي الدين عبدالحميد، دار احياء التراث العربي، د.ت، 
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يتخولهم  حديث صحيح رواه االمامان البخاري ومسلم، صحيح البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي (48)

، صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في االمر بالتيسير وترك 30(، ص69بالموعظة، رقم الحديث)
 .830(، ص1734التنفير، رقم الحديث)

د االخضر في تحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر في الجزائر ينظر: اشكالية مساهمة االقتصا (49)
 .224السماعيل وعبدالوهاب، ص

 ينظر: االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين. (50)
ينظر: استراتيجيات وسياسات التخطيط المستدام والمتكامل الستخدامات االراضي والمواصالت في مدينة  (51)

نابلس، للباحث مجد عمر حافظ ادريخ، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية الدراسات العليا، جامعة 
، 16المستدام لكروش، ص ، استراتيجيات التخطيط25، ص2005النجاح الوطنية، نابلس، للعام الدراسي 

االستدامة في العمارة، لكل من الباحثين ميسون محي هالل، وخولة هادي مهدي، وخولة كريم كوثر، بحث 
 . 3، ص2014، 25/12-23ضمن مؤتمر االزهر الهندسي الدولي الثالث عشر، للمدة من 

بين االمكانيات والمتطلبات، للباحثين  ينظر: التنمية المستدامة والتطورات التكنولوجية الحديثة في الجزائر (52)
دوبابي هاجر، ومومني نسرين، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى كلية العلوم االقتصادية والتجارية 

 .63ص  ،2011-2010، الجزائر، للعام الدراسي 1945ماي  8وعلوم التسيير، جامعة 
المستدامة، للباحثة عائدة عبد الكريم صالح الحسن، ينظر: التكنولوجيا مرتكز اساسي في تحقيق التنمية  (53)

 .324، ص2015، 13، ع/7مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية، م/
على المجتمع المصري(  ينظر: تحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم الخدمات الرقمية)دراسة استرشادية (54)

، 2018، 19للدكتور مرتضى محمد صالح الدين، المجلة العلمية لقطاع كليات التجارة، جامعة االزهر، ع/
 .127ص
  .62ينظر: التنمية المستدامة والتطورات التكنولوجية الحديثة في الجزائر لهاجر ونسرين، ص (55)
 .327لصالح الحسن، ص مية المستدامةالتكنولوجيا مرتكز اساسي في تحقيق التن ينظر: (56)
 االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين.  ينظر: (57)
للباحثين  -عرض تجربة المانيا -التنمية المستدامة اهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة الجل ينظر: (58)

االقتصاد ، 206-205ص ،2008، 6محمد طالبي ومحمد ساحل، مجلة الباحث، جامعة البليدة، الجزائر، ع/
االخضر ودوره في التنمية المستدامة للدكتور حسم الدين نجاتي وآخرين، منشورات معهد التخطيط القومي، 

االقتصاد االخضر وأثره في ، 105وص 55م، ص2014(، القاهرة، 241تنمية رقم)سلسلة قضايا التخطيط وال
 التنمية المستدامة للبربري واخرين.

كيف استطاعت سنغافورة ان االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين،  ينظر: (59)
يونيو  15ساسة ،تتحول من قزم مقفز الي مارد اقتصادي عمالق اشرف ابراهيم، جريدة 

2016. 

  .2016 االول تشرين 26 ،االربعاء ،13847ع/ المصرية، االوسط الشرق  جريدة: ينظر (60)

 االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين. :ينظر (61)
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مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية السنة الثانية يوليو/ أغسطس  ،افاق المستقبل : مجلةينظر (62)

2011 . 

 .2021ايار  13صحيفة الخليج، ابو ظبي،  :ينظر (63)

 المصدر السابق.  (64)

 
 ينظر: االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين.  (65)

مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية السنة الثانية يوليو/ أغسطس  ،افاق المستقبل مجلةينظر:   (66)
 .2021ايار  13، صحيفة الخليج، ابو ظبي،  2011

 مدينة مغربية   (67)

ينظر: االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبربري واخرين، الطاقة المتجددة والتوظيف: تجارب   (68)
لسلفين كوتي، منشورات مركز الملك عبدهللا للدراسات والبحوث البترولية)كابسارك(،  مصر واالردن والمغرب

 .10ص، 2019

، صحيفة العين االخبارية، الثالثاء، -صور واستدامة وسط الجائحة -ينظر: الطاقة المتجددة في المغرب  (69)
19/1/2021. 

 ري واخرين.ينظر: االقتصاد االخضر وأثره في التنمية المستدامة للبرب (70)

، صحيفة العين االخبارية، الثالثاء، -صور واستدامة وسط الجائحة -ينظر: الطاقة المتجددة في المغرب (71)
19/1/2021 

Abstract: 

The emergence of the green economy is a response to an urgent 
environmental crisis, resulting from the pollution that has overwhelmed 
our environment with its various classifications: land, sea, and air. Since 
Islamic Sharia is valid for every time and place, according to our belief, we 
Muslims had to find in the texts of the Noble Qur’an and the Sunnah of the 
Prophet what strengthens  and supports the preservation of the 
environment in any form, including the green economy, so we tried in this 
research to show the foundations, goals, and objectives on which the 
green economy is based, enlightened by the Quranic verses and 
prophetic hadiths that support work in this direction, and the research 
was divided into two  chapters, which were dealt with in the topic  The 
first is the concept of the green economy, its goals, challenges, and the 
texts contained therein, while the second chapter deals with successful 
experiences in this field, and the possibility of shifting towards a green 
economy. 

 
Then the research concluded with the most important results and 

recommendations 


