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ملخص الدراسة:

التنميــة  مفهــوم  الدراســة  هــذه  تتنــاول 

المســتدامة بوصفــه مفهوما اســتراتيجيا أبدعه 

العقــل اإلنســاني ووظفــه في مواجهة أشــكال 

التخلــف بأبعاده كلها االجتماعيــة واالقتصادية 

والثقافيــة، وذلــك بحثــا عن أرقى صــورة من 

صور التقدم اإلنســاني. وال يخفى على الباحثين 

بأن مفهوم التنمية المســتدامة قد جاء اســتجابة 

حيويــة وتاريخيــة لمنظومــة مــن المشــكالت 

والتحديــات اإلنســانية التــي تتعلــق بوضعيــة 

التــوازن بين ثالثية اإلنســان والبيئة والطبيعة، 

ومما ال شــك فيه  أن مفهوم التنمية المســتدامة 

يوظف اليــوم ليقدم رؤية نظرية واســتراتيجية 

عمليــة لمواجهة مختلف التحديــات االقتصادية 

والبيئية التي يواجهها المجتمع اإلنساني كنتيجة 

طبيعية للتنمية الجائرة ، التي أدت إلى مشكالت 

التلوث، والفقر والفاقة، والحروب، واالحتباس 

الحراري، وتدميــر الغطاء النباتي، واإلضرار 

بالمحيط الحيوي، حيث أصبحت التنمية نفســها 

خطرا على اإلنسان والطبيعة نفسها. 

وضمــن هــذا التصــور تتنــاول دراســتنا 

الحاليــة إشــكالية الغموض في مفهــوم  التنمية 

المســتدامة، وال سيما في تشــابكه وتداخله  مع 

نســق من المفاهيم التنموية المتواترة، ويشــمل 

التنمويــة  المضاميــن  مختلــف  التنــاول  هــذا 

والسوســيولوجية والتاريخية والفلسفية للمفهوم 

بوصفــه اســتجابة حضاريــة للتحديــات التــي 

تواجــه المجتمعات اإلنســانية المعاصرة.  وفي 

النهايــة تحاول الدراســة اإلجابة عــن عدد من 

األســئلة المنهجية حول طبيعة المفهوم ونشــأته 
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ووظيفتــه ودوره التاريخــي فــي التجاوب مع 

قضايا العصــر وتحدياته.   الكلمات المفتاحية: 

التنميــة االقتصادية، التنمية اإلنســانية، التنمية 

المســتدامة، سوســيولوجيا التنمية، االستدامة، 

النمو االقتصادي. 

مقدمة: 
اســتقطب مفهوم التنمية المســتدامة اهتمام 
اإلنســانية في العقود األربعة الماضية، وفرض 
حضــوره بقــوة فــي الجامعــات والمؤسســات 
العلمــاء  اهتمــام  محــور  ليشــكل  األكاديميــة 
والمفكرين، والشــغل الشاغل للمنظمات الدولية 
واإلنسانية، وقد تجسد هذا االستقطاب في تواتر 
المؤتمرات والندوات والقمم الدولية التي عقدت 
لمناقشــة قضايا التنمية المستدامة واستحقاقاتها 
التاريخيــة في مختلــف أرجاء المعمــورة. وقد 
اثارت هذه القضايا التنموية اهتمام المؤسســات 
االقتصادية الدولية مثــل صندوق النقد الدولي، 
البنــك الدولي، ومنظمة التجــارة العالمية، التي 
توجهــت إلــى تمويــل  منظومــات متكاملة من 
برامــج التنميــة المســتدامة في مختلــف أنحاء 

العالم.

  وفــي مســارات هــذا االهتمــام الدولــي 

واألكاديمــي بقضايــا التنمية المســتدامة ولدت 

قناعة راســخة بأنه يمكن للتنمية المســتدامة أن 

تشــكل المنطلــق الموضوعي والمنهــج الفعال 

فــي مواجهــة أغلــب المشــكالت والتحديــات 

االجتماعيــة واالقتصادية والبيئيــة التي تواجه 

المجتمع اإلنساني المعاصر، وخاصة هذه التي 

تواجه البلدان النامية كقضايا: التخلف، والفقر، 

واألميــة، والعدالــة االجتماعيــة، والتصحــر، 

والتلــوث، وغيرها مــن المشــاكل االجتماعية 

والبيئية األخرى. 

ويأتي هذا االهتمام الكبير بالتنمية المستدامة 

تحــت تأثيــر األوضــاع االقتصاديــة المتفاقمة 

والتحديــات االجتماعيــة التي يواجهــا الكوكب 

فــي هذه المرحلة الحيوية من تاريخ اإلنســانية. 

فالعالــم الــذي نعيــش فيــه يتميــز بخاصيتــي 

االزدحــام والتكاثــف الســكاني الهائــل، فعلى 

صفائــح هذا الكوكب يعيش اليوم أكثر من ٧٫٥ 

مليار إنسان، أي ما يقارب من ٩ أضعاف سكان 

الكرة األرضية الذين عاشــوا فــي بداية الثورة 

الصناعية عــام ١٧٥٠. وما تزال هذه النســب 

الســكانية تتزايد بوتائر متســارعة جــدا ويقدر 

خبراء الســكان أن عدد ســكان الكرة األرضية 

ســيصل إلى ٨ مليارات في عام ٢٠٢٠، ويقدر 

بعضهم اآلخر أن هذا العدد ســيرتفع تقريبا إلى 

٩ مليارات في عام ٢٠٤٠ ميالدية. 

وبمقتضى هذه الكثافة السكانية الهائلة، فإن 

المالييــن من الناس يبحثون عن موطئ قدم لهم 

في مجال الحياة االقتصادية والمادية، ومن أجل 

هذه الغاية يكافح الفقراء من أجل الحصول على 

الغــذاء، والميــاه الصالحة للشــرب، والرعاية 

الصحيــة، والمــأوى وهي الحاجات األساســية 

التي تمنحهم شروط االستمرار على قيد الحياة. 

أمــا الميســورون من الناس الذين يعيشــون في 

شــروط حياة آمنــة فإنهم يعملون علــى تحقيق 

مزيد من الرخاء ويعملون على تحســين شروط 

الحياة بحثا عن مســتقبل أكثر إشــراقا ألبنائهم. 

وفــي ضمن صيرورة التقدم التكنولوجي الهائل 

فإن ســكان البلدان المتقدمة ذات الدخل المرتفع 

يأملــون أن تقــدم لهــم التطــورات التكنولوجية 

مستويات أعلى من الرفاه والرخاء.

 وفــي هذا الســياق يمكن القول إن مشــكلة 

الفقر تشــكل واحــدة من أخطــر التحديات التي 
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تواجهها اإلنسانية اليوم، فالعالم الذي نعيش فيه 

اليوم ينشــطرعلى نقيضيــن اجتماعيين: الثراء 

الفاحـــش لألغنياء من جهـــة، والفقر المدقع 

للفقراء من جهة أخرى، فمليارات من البشــر 

فــي ضمن هذه المعادلة يتمتعــون بطول العمر 

والصحــة الجيــدة التي تفــوق حــدود التصور 

بالمقارنة مع األجيال الســابقة، وفي طرف هذه 

المعادلــة يترامــى عالم بائس آخــر عالم يعيش 

فيه ما ال يقل عن بليون نســمة يعيشون في فقر 

مدقع ويكافحــون من أجل البقاء على قيد الحياة 

يوما بيوم. ويواجه أكثرهم فقرا تحديات الموت 

والحيــاة في كل يوم بســبب الفاقــة الهائلة التي 

تتمثــل في الجوع وعدم كفايــة التغذية، ونقص 

الرعايــة الصحية، وحالــة التشــرد، واالفتقار 

إلى مياه الشــرب المأمونــة والمرافق الصحية 

الصالحة.

الكبــرى  المخاطــر  هــذه  مواجهــة  وفــي 

البيئيــة واالجتماعيــة التــي يواجههــا المجتمع 

اإلنساني اندفعت النخب السياسية والفكرية إلى 

وضــع تصــورات جديدة ونظريــات اجتماعية 

اســتثنائية لمواجهة هذه المخاطر  ومجابهة هذه 

التحديــات، فانبثق مفهوم  ( التنمية المســتدامة)

كحصاد للجهــود والفعاليات العلميــة والفكرية 

واألمميــة التي بذلها المفكــرون والباحثون في 

مختلــف أنحــاء العالم وقد شــكل هــذا المفهوم 

المنطلــق المنهجي والمنصــة العلمية والفكرية 

في مواجهــة التحديات اإلنســانية الجديدة، وقد 

برهــن هذا المفهوم على فعالية كبيرة في قدرته 

على مجابهــة مختلف التحديات المصيرية التي 

يواجهها المجتمع اإلنساني. 

أن األســئلة الحيويــة التــي فرضت نفســها 

وكانت في أصل والدة مفهوم التنمية المستدامة  

هــي: كيــف نواجه هــذه التحديات التــي تتعلق 

بنضوب الثروات الطبيعية وزيادة عدد السكان؟  

أي كيــف يمكــن تحقيق هــذا التــوازن الخالق 

بين تزايد البشــر وتزايــد احتياجاتهم من جهة، 

وبيــن تراجع الموارد الطبيعية واالقتصادية في 

المعمورة من جهة أخرى؟ ما السبل الكفيلة بتلبية 

االحتياجات اإلنســانية المتنامية من دون إلحاق 

الضــرر بالمــوارد والبيئة والمحيــط الحيوي؟ 

كيــف نحافظ على حقــوق األجيال المســتقبلية 

القادمة ونلبي احتياجات اإلنســان المعاصر في 

اآلن الواحد من دون اســتنزاف البيئة والموارد 

الطبيعة؟ 

في ضمن هذا الحقل من التفكير والبحث عن 

حلول شــاملة لالختناقات واألزمات والتحديات 

الكبرى اتجه المفكرون والعلماء الى البحث عن 

نمــط من التنمية ال تــؤدي مع مرور الزمن إلى 

تناقص الرأســمال البشــري والطبيعي والبيئي 

ســواء على الصعيــد المحلــي أم العالمي. عن 

تنميــة حقيقية متوازنة تقوم أساســا على وضع 

اســتراتيجيات تقلل من التلــوث وحجم النفايات 

والمخلفات واالستهالك الراهن للطاقة وتحد من 

اإلســراف في استهالك الماء والهواء والموارد 

الحيوية.

فاالقتصاد العالمي فــي صيروراته وآليات 

اشــتغاله ال يأخــذ صــورة اقتصاد غيــر عادل 

فحســب بل صــورة اقتصاد يهــدد  الحياة على 

الكوكب كله بما يشــتمل عليه من بشر وكائنات 

حيّة، ألنه ببســاطة اقتصاد يقوم على استنزاف 

البيئــة وتدميــر المــوارد الطبيعة التي تشــكل 

المصــدر الحيوي للبشــر  من أجــل البقاء على 

قيد الحيــاة، فالتنمية الكالســيكية الجائرة بدأت 

تشكل تهديدا للبيئة والطبيعة والموارد ومصدرا 
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لألوبئة والكــوارث الطبيعية التي تواترت بقوة 

تدميرية هائلة في اآلونة األخيرة. 

أن االقتصــاد العالمــي الضخــم بفعالياتــه 

المدمرة يولد أزمة بيئية هائلة، تهدد رفاه اإلنسان 

وبقائه، ويشمل هذا التهديد مختلف أنواع الكائنات 

الحية الموجودة على هذا ســطح الكوكب. وهذه 

المخاطــر البيئية الحيوية ترتد بدورها لتشــكل 

خطرا على الحياة اإلنسانية وغيرها من أشكال 

الحيــاة في عدة مســتويات واتجاهات وجبهات. 

الصناعيــة  ونشــاطاتها  بفعاليتهــا  فاإلنســانية 

والبيئية تحدث تغيرات ســلبية عميقة وجوهرية 

فــي منــاخ األرض؛ وتؤثر في مصــادر المياه 

العذبة؛ وتهدد  كيمياء المحيطات والبحار وغير 

ذلــك من مكونــات البيئــة التي تتعلق بالشــجر 

والمــاء والغذاء والنبات والحيوان. وقد عظمت 

هذه اآلثار الســلبية وتواترت بشكل مخيف يهدد 

الحياة على األرض ويعطــل دوراتها الطبيعية 

في تجديــد مواردها ومصادرهــا، مثل: المياه، 

والكربون ومختلف  والنيتروجين واألوكسجين 

المكونات الكبرى للطبيعة التي تشكل المصادر 

األساســية للحيــاة النباتيــة والحيوانيــة، ونحن 

بالتأكيــد ال نعرف بدقــة درجة هــذه التغيرات 

ومســتوياتها وتوقيتها وآثارها، ولكننا نعرف ما 

يكفي لكي نفهم أنها خطيرة جدا ومدمرة للغاية، 

وهي تغيرات مدمرة لم يسبق لها مثيل منذ بداية 

الحضارة اإلنســانية التي يؤرخ لها من عشــرة 

آالف عام.

وفــي غمــرة هــذه التحديــات والوضعيات 

اإلشــكالية التــي فرضــت نفســها علــى الحياة 

اإلنســانية المعاصرة بــدأ العلمــاء والمفكرون 

والباحثــون يبحثــون عن الســبل الكفيلــة بإنقاذ 

الكــوارث الكبــرى  مــن  المجتمــع اإلنســانية 

المحتملة  وعملوا على  طرح نســق من األسئلة 

اإلشــكالية في محاولــة منهجية لتقديــم إجابات 

موضوعية وتاريخية عنهــا ومنها: كيف يمكن 

للمجتمع اإلنســاني أن يرســم حــدود العالقات 

اآلمنــة بيــن الناتج العالمــي اإلجمالــي وتزايد 

ســكان األرض مــع مــرور الوقــت وحركــة 

الزمن؟ ما عوامل النمو االقتصادي ومتغيرات 

مســاراته اإلنمائية في إطار عالقاته مع التنمية 

المستدامة؟ لماذا يستمر الفقر ويتزايد في الوقت 

الذي تتزايد فيه الثروات اإلنسانية؟ كيف  يمكن 

للمجتمع اإلنساني أن يعمل في ضمن مؤسساته 

وسياساته على الحد من مفارقات التفاوت الحاد 

في الدخل والثروة والســلطة بين الدول والناس 

في المجتمــع اإلنســاني؟ هل يســتطيع الفقراء 

الهروب من مصيرهم؟ وهل يمكن للبشر التغلب 

على مفارقات الصراعات الطبقية والتفاوت في 

الموارد والمشــاركة في الســلطة؟ وكيف يمكن 

لإلنســانية أن تواجه تحديــات التصادم الكبرى 

بيــن االقتصــاد العالمي وبيــن البيئــة الطبيعية 

المادية؟ وهل هناك ثمة طريقة لتغيير مسارات 

هذا التصــادم وإيجاد الســبل المناســبة لتحقيق 

التوافــق بيــن التنميــة االقتصادية واالســتدامة 

البيئية؟ هذه هي األســئلة الحيوية التي تطرحها 

التنمية المستدامة بوصفها منهجا فكريا وإطارا 

نظريا يبحث في إشــكالية الماهية والوجود بين 

البشر ومكونات الطبيعة. 

إشكالية البحث وأسئلته: 
شــكل مفهوم التنمية بمشــتقاته ومضاعفات 

الزمــان  دائرتــي  فــي  وانشــطاراته  تطــوره 

والمــكان تحديا فكريا وإشــكاليا أمــام الباحثين 

المفاهيــم  والدارســين. ومــن يراقــب تطــور 

التنمويــة منذ نهايــة الحرب الثانيــة حتى اليوم 
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ســيجد تدفقا كبيرا في المفاهيم وتكاثفا أعظم في 

الدالالت والمعاني المتداخلــة بين هذه المفاهيم 

حتى أصبــح من الصعوبة بمــكان إدراك أبعاد 

هذه المفاهيم المشوشــة المتداخلة والســيما في 

مســتويات الداللة والمباني والمعاني. فالباحث 

يجد نفســه أمــام مفاهيم متعــددة للتنميــة مثل: 

النمو، والتنميــة، والتنمية االقتصادية، والتنمية 

اإلنسانية، والتنمية البشرية، ثم التنمية الشاملة، 

والتنمية المســتدامة، والتنميــة الثقافية والتنمية 

االجتماعية، والتنمية السياسية. وأمام هذا التدفق 

من المعانــي والدالالت لمفاهيــم التنمية يواجه 

الباحث والدارس حالة من الشــعور بالتشــويش 

والفوضى وعدم القدرة على إدراك هذا التضخم 

الكبير فــي المفاهيــم الدالة علــى التنمية بوجه 

عــام، هــذه المفاهيم مصابة بمتالزمــة التداخل 

والتشــابك والتجانس ومــن الصعوبة بمكان أن 

نفصل بينها وأن نحدد معالمها وحدودها. وهذه 

الفوضى في المفاهيم وهذا التداخل والتشــويش 

الحادث في معانيها يطرح نفســه برأينا إشكالية 

معرفيــة تحتــاج إلى مــن ينظر فيهــا ويجلوها 

ويتأمل في دالالتها وإســقاطاتها التاريخية. وإذا 

كان التداخــل عميقاً وشــامالً في هــذه المفاهيم 

فإن اكثرها تطورا هو مفهوم التنمية المســتدامة 

يطرح نفسه مفهوما عالميا شموليا لمعنى التقدم 

اذ أصبح الشــغل الشــاغل للمؤسســات العلمية 

والدوليــة، وهذه الشــمولية التي يتميــز بها هذا 

المفهــوم جعلته واحدا من أكثــر مفاهيم العصر 

تعقيــدا وتموجــا وجعلت من فهمه في ســياقات 

التاريخية والحضارية إشــكالية علمية ومعرفية 

بالغــة األهمية والخطورة لهــذا أن هذا المفهوم  

يتطلب تأويال وتحليال وتأمال في نشأته وتطوره 

كــي يصبح واضحا ومستســاغا وحيا في دائرة 

الوعي المعرفي واألكاديمي للطالب والباحثين 

والدارسين. 

هذا اإلشــكال الحضاري في مفهوم  التنمية 

المســتدامة ال يعني أن المفهوم لم يحظ بنصيبه 

من البحث والتحليــل والمقاربات األكاديمية بل  

يمكــن أن نرصــد مئــات الدراســات والبحوث 

والمقاربات العلمية، فالتنمية المســتدامة مفهوم 

العصر بامتياز، وما نعنيه أن المشــكلة ليســت 

في قلة البحوث والدراسات التي تناولت المفهوم 

بــل في كثرتهــا وتعددها وهي نــوع من الكثرة 

التــي زادت من التعقيد في إدراك ابعاد المفهوم 

نظرا للتعدد الهائــل في النظرة إلى المفهوم من 

منصــات إيديولوجية وفكريــة فائقة في تنوعها 

وتعددها وتشاكلها. 

وفــي الميــدان الجامعــي وجدنا في مســار 

تفاعالتنا األكاديمية أن مفهوم التنمية المستدامة 

يحتل مكانه الغامض في وعي أساتذتنا وطالبنا 

وباحثينــا وهــو الغمــوض يؤشــر على ضعف 

وتيــرة الوعــي األكاديمــي بطبيعــة المفهــوم 

ودالالته الســيما باألبعاد التاريخية واإلنســانية 

لهذا المفهوم. 

إزاء هذه الوضعية اإلشــكالية حول الوعي 

األكاديمــي بمفهــوم التنمية المســتدامة ودرجة 

تداخلــه مــع المفاهيــم التنموية األخــرى ومن 

منطلــق أهميتــه الحضاريــة والتاريخية وجدنا 

لزامــا علينا وفــي ضمن اهتماماتنــا األكاديمية 

أن ننظــر فــي المفهــوم مــن منطلــق رؤيــة 

سوســيولوجية تاريخية تضع هذا المفهوم وفي 

ضمــن الوضــوح العلمي بإســقاطاته ومداراته 

التاريخيــة وداللتــه الحضاريــة بطريقة تتســم 

بالوضوح والمرونة والســهولة، وقد راعينا في 

مقاربتنــا للمفهوم توخي البســاطة وابداع منهج 
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جديد يوضح بصورة ال تقبل التشويش الصورة 

العلميــة والتاريخيــة واألكاديميــة للمفهوم في 

إطار تغطيته للعصر في مسارات نمائه وتقدمه. 

وفــي ضمن هــذه اإلشــكالية راينــا أن هذا 

المفهــوم يكتنــز فــي أعماقــه رؤى ونظريات 

ذات طابــع فلســفي وكيــف ال يكــون ذلك وهو 

نتاج مخاض مخضرم من الممارســات العلمية 

االقتصادية والفلســفية على مدى خمســة عقود 

متعاقبــة ومتواتــرة عبــر الزمن  هــذه الرؤية 

اإلشــكالية توجب علينا أن نضــع مجموعة من 

التســاؤالت الهاديــة لنشــاطنا األكاديمــي وفي 

ضمن المعالجة المنهجية للمفهوم وهي: 

- ما حدود وابعاده مفهوم التنمية االجتماعية 

ضمن مسارات التطور التاريخي؟. 

- ما المضامين السوســيولوجية والفلســفية 

التــي أصلــت لمفهــوم التنميــة المســتدامة في 

مسارات تطوره؟

- مــا طبيعة العالقة التي تربــط بين مفهوم 

” التنميــة المســتدامة“ وبين المفاهيــم التنموية 

الكالســيكية مثل: ”التنمية البشــرية“ و“النمو“ 

و“التنمية االقتصادية“ و“التنمية الشاملة“؟ 

- ما الخصائص الفلســفية والسوسيولوجية 

للمفهــوم بوصفــه مفهومــا شــموليا للجوانــب 

الوجودية المختلفة في عالقة اإلنســان بالطبيعة 

والمجتمع؟. 

هذه هي األســئلة الموجهة للبحث والمحددة 

لمساراته األكاديمية. 

١- رؤية سوسيوتاريخية لمفهوم 
التنمية: 

لــم يولد مفهوم التنمية المســتدامة في فراغ 

ســديمي ولم ينبت كفطر بري في أرض قفراء، 

فللمفهــوم تاريخ وجذور تمتد إلــى حقبة ما بعد 

الحــرب العالمية الثانية حيث ظهر مفهوم النمو 

أوال، ثــم تاله مفهوم التنمية االقتصادية، فأعقبه 

مفهوم التنمية البشــرية أو التنمية اإلنســانية، ثم 

جــاء المفهوم التنميــة المســتدامة تتويجا علميا 

وتاريخيــا للمفاهيم الســابقة.  وبعبارة أخرى لم 

يكن مفهوم التنمية المســتدامة وليد ساعته» بل 

كان نتاج مخاض طويل في رحم الفكر التنموي، 

ويشكل هذا المٍفوم استجابة موضوعية للتحديات 

والمشــكالت التي يواجهها المجتمع اإلنســاني 

كما يأتي انعكاســا حقيقيا للخبرات الدولية التي 

تراكمت عبر الزمن في هذا المجال والتي سعت 

إليجــاد حلول عاجلة لالزمات البيئية وتحســين 

الظــروف االجتماعية للســكان من أجل ضمان 

استدامة التنمية (١).

 وقد شـــهد مفهوم التنميـــة  ثالث مراحل 

تاريخية:

االقتصاديـــة  التنميـــة  مفهـــوم  تصـــدر 

المرحلــة   (Economic development)

  الزمنيــة األولــى وهــي المرحلة التــي امتدت 

مــن نهاية الحــرب العالمية الثانيــة حتى  نهاية 

 (Growth) ”الستينيات (٢).  وكان مفهوم “النمو

فــي البدايــة يركز في قياس مســتويات الدخول 

الماديــة وال ســيما النتــاج المحلــي اإلجمالــي 

ونصيــب الفــرد مــن هــذا الناتج، وقــد عّرف 

بأنــه ما يحققــه الناتج القومي مــن نمومن دون 

االهتمــام بالجوانــب االقتصاديــة االجتماعيــة 

للحياة اإلنســانية(٣)، وقد اتضــح القصور الكبير 
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فــي داللة هذا المفهوم الذي اتخــذ طابعا أحاديا 

فــي المجال االقتصادي، ومن ثم تطور المفهوم 

ليأخــذ صورة مفهــوم «التنميـــة االقتصادية»  

(Economic development)  حيث عرفت 

التنمية ” أنها العملية التي من خاللها نتحقق من 

متوســط نصيب الفرد مــن الدخل الحقيقي على 

مدار الزمن والتي تحدث من خالل تغيرات في 

كل من هيكل اإلنتاج ونوعية الســلع والخدمات 

المنتجــة, فضال علــى إحداث تغييــر في هيكل 

توزيــع الدخــل لصالــح األفــراد“ (٤). وهــذا 

التعريــف يدل على تطور جديــد لمفهوم التنمية 

الذي يراعي التحوالت األساســية في االقتصاد 

وبنيتــه التحتية.  ومن مزيــد من التوضيح  فإن 

التنمية االقتصادية تهــدف إلى تغيير بنيوي في 

االقتصاد من أجل توفير حياة اجتماعية أفضل، 

بينما يقتصر النمو على توزيع مكاســب التنمية 

علــى أفراد المجتمــع لرفع مســتوى الرفاهية، 

ومن هذا المنطلق فإن التنمية االقتصادية أشمل 

من النمــو، فهي تعني نمواً عــالوة إلى التغيير 

البنيوي في البنيــة التحتية لالقتصاد. ومن أجل 

توضيــح هذا التبايــن بين المفهوميــن يمكن أن 

نورد المثال االتي: يعود النمو الكبير في الدخل 

القومي فــي الدول المصدرة للنفــط إلى ارتفاع 

أســعاره في الســوق أو إلى زيــادة اإلنتاج، هذا 

ارتفاع في الدخل القومــي لكن بدون تنمية ألن 

هذا التغيير في الدخل القومي لم يأت نتيجة تغيير 

فــي األبعاد المختلفــة للمجتمع مــن اقتصادية، 

اجتماعية، سياسية وغيرها“ (٥ ).

حـــول  الثانيـــة  المرحلـــة  وتمحـــورت 

 Human) اإلنســـانية  التنميـــة  مفهـــوم 

الحقبـــة  غطـــت  التـــي   (development

الزمنيـــة الممتـــدة من بداية الســـبعينيات حتى 

نهايـــة الثمانينيات في القـــرن الماضي، حيث 

تطـــور مفهـــوم التنميـــة االقتصادية ليشـــمل 

أبعـــادا اجتماعية وثقافية فضـــال على مكوناته 

االقتصادية تحت عنوان “ التنمية اإلنسانية“  إذ 

تجاوز مفهوم التنمية بعده االقتصادي المحضه 

ليشــمل مختلــف القضايا االجتماعيــة والثقافية 

واإلنســانية حيث بــدأ يركز في تحقيــق الرفاه 

اإلنساني بمختلف تجلياته االجتماعية واإلنسانية 

وشكل منصة لمواجهة مشكالت الفقر، البطالة، 

واألمية،والتي سميت بالثالثي الخطير(٦) 

مفهــوم  ســاد  الثالثـــة  المرحلـــة  فـــي 

 S u s t a i n a b l e ) مة ا لمســتد ا لتنمية ا

غيــر  بصــورة  وانتشــر   (development

مســبوقة ويؤرخ لهذه المرحلة بداية التسعينات 

حتى أيامنــا هذه، ويأتي هذا المفهوم تعبيرا عن 

تطورات جديدة تتعلــق بمنظومة من التحديات 

البيئيــة واالجتماعية التي تتمثل في اســتنزاف 

المــوارد وغيــاب العدالة بين الــدول واألجيال 

المتالحقــة وتفاقم األوضاع البيئية واالقتصادية 

علــى نحو تراجيدي. فالتنميــة االقتصادية أدت 

إلى استنزاف كبير في مكونات المحيط الحيوي 

لإلنســان، وإلى تدمير الغــالف الجوي وتلوث 

الهواء والماء والفقر وتفاقم المشــكالت المتعلقة 

بالحــروب،  وفـــي مواجهـــة هـــذه الوضعية 

المأســـاوية التي تهدد البيئـــة والوجود، تبرز 

أهميـــة الحديث عـــن ”التنمية المســـتدامة“ 

بوصفها شـــرطا إنســـانيا لمواجهة التحديات 

والصعـــاب التـــي فرضها التطـــور الصناعي 

والبشـــري ضد الحياة.  وبعبـــارة أخرى هذه 

التحديات والمخاطر البشرية استوجبت البحث 

عن تنمية جديدة من طراز جديد إلى تنمية شاملة 

ولكنها تنمية متوازنة تقوم على مبدأ االســتدامة 

المستدامة تشكل  فالتنمية   .(Sustainability)

منظومة فكرية تعمــل على تحقيق التوازن بين 
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تفاعــالت ثالثة أنظمة كونية معقــدة: االقتصاد 

العالمــي، والمجتمع العالمــي، والبيئة الطبيعية 

لألرض. ومن منطلــق التقصي في هذه األزمة 

تحــاول التنميــة المســتدامة بوصفها منســجما 

للتفكيــر أن تبحــث فــي التغيــرات االقتصادية 

واالجتماعيــة وأن تعمــل على دراســة العالقة 

بين االنفجار السكاني لألرض ٧٫٢ مليار نسمة 

وبيــن الناتج العالمــي اإلجمالي الــذي بلغ وفقا 

آلخر اإلحصائيات ٩٠ تريليون دوالر. 

 وهنا تخضع العالقة بين التنمية المســتدامة 

والتنمية البشرية إلى منطق التضمين والتجاوز، 

فمفهوم التنمية المستدامة يتضمن مفهوم التنمية 

البشــرية ويتجاوزه إلــى آفاق إنســانية وثقافية 

أعمــق  وأرحــب. وعلى هذا األســاس ال يمكن 

أن نجــد أي تناقــض جوهري بيــن المفهومين، 

وهــذه القاعــدة تنطبق علــى مختلــف المفاهيم 

التنموية في مختلف مســتويات وتطورها.  وفي 

ضمن هذا التوجه المنهجي يمكن تأكيد على أن 

التنمية المستدامة تشتمل مفهوم التنمية البشرية 

وتؤســس عليه رؤية جديــدة للتنمية في منظور 

تكاملي شــمولي يؤكد أبعاد االستدامة والتوازن 

بيــن مختلــف مكونــات الوجود ضمــن معادلة 

حيوية تضمن تفاعال وتخاصبا ثرا بين اإلنسان 

والبيئة والطبيعية واالقتصاد  للحفاظ على معالم 

وجود اإلنســان في ضمن أطــر الحياة الطبيعية 

المتوازنــة. فالتنمية المســتدامة  تركز في البعد 

المستقبلي لألجيال القادمة وعلى البعد المستقبلي  

للمحافظة على البيئة والطبيعية واإلنسان. 

٢-مفهوم التنمية  المستدامة: 

يجمع مفهوم التنمية المســتدامة بين بعدين 

أساسيين هما التنمية كعملية للتغيير واالستدامة 

كبعد زمني. 

 وغالبــا مــا نجــد أن الباحثيــن يركــزون 

جوهريا فــي مفهــوم التنمية وأصولــه اللغوية 

مفهــوم  الغالــب  فــي  ويهملــون  والتاريخيــة 

االســتدامة الذي يشــكل عماد المفهوم وركيزته 

األساســية. ومن أجل التمهيد منهجيا في مفهوم 

التنمية المســتدامة يجــب علينا في جوهر األمر 

أن نأخــذ بعين طبيعة هــذا التزاوج الخالق بين 

لفظتي التنميــة Development واالســتدامة 

الركيزتيــن  بوصفهمــا   Sustainability

األساســيتين فــي مفهــوم ”التنمية المســتدامة“ 

(Sustainable development)، ومن أجل 

هذا الكشف عن طبيعة المفهوم يترتب أن نعرفه 

بوجهيــه ”التنمية“ من جهة و“االســتدامة“ من 

جهة أخرى. 

١/٤- فـــي أصـــل  االســـتدامة - نضوب 
الموارد: 

يجــب االعتــراف فــي البداية بــأن مفهوم 

االســتدامة ولد تحت ضغط ما يســمى بنضوب 

المــوارد الطبيعيــة واســتنزافها في المســتوى 

االقتصــادي حيــث أدرك الباحثــون وتحديــداً 

االقتصاديــون منهــم أن المجتمعات اإلنســانية 

تتفاعــل مع البيئة بطرق جائــرة مما يؤدي إلى 

تدمير المــوارد الطبيعية فــي الكوكب بصورة 

كلية.  وهنا يتوجب علينا أن نســتعرض العالقة 

بين النضوب واالســتدامة من خالل الدراسات 

والنظريات االجتماعية واالقتصادية. 

 Sustainability  “انبثق مفهوم ” االستدامة

فــي جوهره من صلب مشــكالت قطع أشــجار 

الغابات التي واجهت المجتمعات األوروبية في 

القرنين الثامن عشــر والتاسع عشر، حيث كان 
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االقتصاد األوروبي يعتمد على الخشــب كمادة 

أولية في بناء المساكن والتدفئة وإنشاء المصانع 

واألثــاث. وكنتيجة طبيعية للتحطيب المســتمر 

تراجعت مســاحة الغابات وأصبح ما تبقى منها 

غيــر قادر علــى  تلبية االحتياجــات الصناعية 

في أوروبــا، ومن صلب هذه اإلشــكالية ولدت 

فكرة الغابات المستدامة وذلك في عملية البحث 

عــن حلــول جديدة للخــروج من هــذه األزمة، 

وكان الحّل األمثل الذي فرض نفســه هو العمل 

علــى إعادة انتاج الغابات عن طريق اســتنبات 

األشجار في المساحات المقطوعة من الغابات، 

وغرس األراضي المنكشــفة باألشجار لتعويض 

النقــص فــي الشــجر المقطوع وذلــك من أجل 

المحافظة على ديمومة الغابات واستمرارها. 

 وقد ســجل مفهــوم االســتدامة أول ظهور 

له فــي اللغــة اإلنجليزية في مرســوم برونوي 

(Ordonnance de Brunoy) عام ١٣٤٦، 

وهو المرسوم الذي أصدره ملك بريطانيا فيليب 

الســادس (Philippe VI) لحماية الغابات من 

التحطيب الجائر الذي كانت تتعرض له غابات 

المملكــة في ذلك الحين وذلك مــن أجل الحفاظ 

على الثروة الشجرية كقوة إنتاجية اقتصادية.  

وفــي ألمانيــا اســتخدم مفهــوم االســتدامة 

(Nachhaltig) ألول مــرة باللغــة األلمانيــة 

في عام ١٧١٣ من هانــز كارل فون كارلويتز 

(Hans Carl von Carlowitz) فــي كتابــه 

 Sylvicultura) المشــهور اقتصــاد الغابــات

oeconomica) ومــن ثــم اســتخدم فــي أول 

منظومة قانونية وضعت من أجل حماية للغابات 

والحفــاظ علــى الغطــاء الحيــوي النباتــي في 

ألمانيا(٧). وقد اعتمد هذا المفهوم وأصبح واســع 

االنتشــار واالســتخدام بين العلماء البريطانيين 

والفرنسيين في علم الغابات مشيرين إل--ى أن 

االستمرار في قطع أشجار الغابات، سيؤدي في 

النهاية إلى افناء الغابات وتدمير الغطاء النباتي 

وهــذا بــدوره يهدد مــوارد الحيــاة االقتصادية 

واالجتماعية (٨). 

وإذا كانــت التنمية المســتدامة فكــرة تؤكد 

أهميــة الوفاء باحتياجات الحاضر والمســتقبل، 

فــإن لهــذا المفهوم جــذور فكريــة تضرب في 

مضاميــن الفكر المالتوســي في أواخــر القرن 

 Thomas لمالتـــوس كان  إذ  الثامــن عشــر 

Malthus (٩) قصب الســـبق بين المفكرين في 

تناول قضية العالقة التناكســـية بين الســـكان 

والموارد بطريقة عبقريـــة مبتكرة، في مقاله 

 Principle of) «المشـــهور ”مبدأ الســـكان

population) الذي نشــر فــي عام ١٧٩٨ ثم 

أعيد نشــره بعــد تعديالت مهمة عليــه في عام 

١٨٠٣، وقد أحدثت هــذه المقالة دويا اجتماعيا 

وفكريــا هائال فــي مختلف القطاعــات الفكرية 

الدينية والسياســية واالجتماعيــة ما زال صداه 

يضرب بقوة في مسامع المعاصرين. 

 ويكمن  جوهــر المعضلة عند مالتوس في 

التناقض بين قدرة الســكان علــى التزايد وقدرة 

األرض علــى إنتاج الغذاء، فالســكان يتزايدون 

وفقا للمتوالية الهندســية التضاعفية (١، ٢، ٤، 

٨، ١٦، ٣٢...الخ)، بينا تزداد الموارد على وفقا 

للمتوالية الحسابية التراكمية(١-٢-٣-٤-٥-٦...

الــخ ) وبالمقارنة بيــن عدد الســكان والموارد 

سيكون الوضع كارثيا بامتياز، وقد بين مالتوس 

وبناء على معادلة التزايد التضاعفي للسكان أن 

عدد سكان الكرة األرضية سيتضاعف كل ربع 

قرن، وهذا التضاعف سيســتمر إلى ما النهاية 

ما لــم يعرقل هذا النمو موانــع معينة. ويوضح 
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مالتــوس فــي نظريته هــذه أن هــذا التزايد في 

أعداد السكان لن يواكبه تزايد مماثل في الموارد 

الغذائية كما اسلفنا، ألن قدرة األرض على إنتاج 

الغذاء محــدودة للغاية؛ وذلك بالنظر إلى قانون 

الغلة المتناقصة الذي يجعــل من إنتاج الموارد 

الزراعية بطيئا، وهذا يعني مّما يعني أن الفجوة 

بين عدد السكان والمواد الغذائية ستزداد اتساعا 

وســتكون النســبة بينهمــا (٢٥٦ إلــى ٩) بعــد 

قرنيــن من بداية زمنية مفترضة، وفي مثل هذا 

الوضع الذي يختل فيه التوازن بين عدد السكان 

وموارد العيــش، فإن النتيجــة الحتمية في ذلك 

ستكون الزيادة في مآسي البشرية وآالمها وتعقد 

المشــكالت االقتصاديــة واالجتماعية، كالجوع 

والبطالة والفقر وســوء أحــوال الصحة العامة 

وانتشار الرذيلة وفساد األخالق. 

ومن أجل تجنــب المخاطر الكبيــرة لزيادة 

السكان، الناجمة عن تناقضات النمو بين معادلة 

نمو الســكان الهندســية ونمو المــوارد الغذائية 

الحســابية ومن ثــم تحقيق التــوازن بينهما، أكد 

مالتــوس أن هذا الوضعية ســتجد لهــا مخرجا 

عبر ما يســميه «الموانع أو الحدود» التي تكبح 

نمو الســكان وتُنقص أعدادهــم، وهي ما أطلق 

عليهــا الموانــع األخالقية والموانــع اإليجابية. 

تقوم األولى على إرادة اإلنســان في منع الشــر 

قبل وقوعه، وذلك بتعقل اإلنسان وتبصره وبعد 

نظره مثل العفة والزهد والرهبنة وإرجاء ســن 

الزواج وكبــح جماح النفس في أثنــاء الزواج، 

غير أن هــذه الموانع ال تكفــي وحدها لموازنة 

أعداد السكان مع الموارد ألن كثيراً من األفراد 

ال يملكــون النظرة الثاقبة والبصيرة النافذة، وال 

تتوافر عنــد الجميع قوة العزيمــة والقدرة على 

كبح جماح الشــهوات وخاصــة الطبقات الدنيا، 

متمثلة بالفقراء، لعدم وصولهم إلى تلك الدرجة 

مــن العلم والثقافة التــي تمكنهم من ذلك، ولذلك 

البــد من تدخــل العوامــل الخارجيــة الطبيعية 

التي يســميها الموانع اإليجابية مثل الفقر المدقع 

واألمراض واألوبئة والعمل في المهن الضارة 

بالصحة والقحــط والمجاعات والحروب وغير 

ذلك، مما يمكن القــول عنه عوامل البؤس كلها 

والتي تزيد نسب الوفيات وتنقص أعداد السكان.

وقــد نظر مالتوس إلى هاتيــن المجموعتين 
مــن الموانــع علــى أنهــا أمــور حتميــة ينبغي 
تحقيقها إلعادة التناسب بين حجم السكان وحجم 
المــوارد، ونظــر إلــى الموانــع اإليجابية على 
أنهــا رد فعل من الطبيعة تقــوم به إلحداث هذا 
التناســب إذا لم يعمل اإلنســان بوعي منه للحدّ 
من الزيادة الســكانية. وقد نصح الدولة بأال تقدم 
أي معونة للســكان أو مساعدة لهم؛ ألن التحسن 
في مســتوى معيشتهم سيعمل على ارتفاع نسبة 
الزواج عندهــم ومن ثم على زيادة عدد األوالد 
علــى نحو ال يتناســب مع اإلمكانــات المتاحة؛ 

فيعيدون الدور األول من الشقاء والبؤس(١٠). 

وهــذه الرؤية التــي يقدمها مالتــوس حول 

نضوب الموارد نجد صداها     عند عالم االجتماع 

 John  ) المعــروف جون ســيتوارت ميل مــن

”المــوارد  أن  يــرى  إذ    (١١)  (Stuart Mill

الناضبة أو المحــدودة يمكن أن تمثل حاجزا أو 

قيدا على زيادة اإلنتاج في المســتقبل“ (١٢). وقد 

اســتند ميل في مبادئه الى التنمية المستقبلية في 

قطاع الزراعة والى دور المؤسسات في تحقيق 

الرفاه االقتصادي. ويذهب في هذا الســياق إلى 

أنــه حتما عندما تســتغل مــوارد البيئة بصورة 

كاملــة، أي عندما يتم اســتنفاذها في األغراض 

الصناعيــة وغيرهــا، فإن هذا العالــم لن يكون 

مثاليا.
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وفــي هذا الســياق يقــّر تيـــودور روزفلت 

( Theo dore resevelte) (١٣)بوجود بوجود 

نســق من القيود التي من الصعوبة تجنبها حتى 

مــع التقــدم التكنولوجي، وإن اإلســراع الكبير 

في اســتغالل المــوارد الطبيعيــة الناضبة، يعدّ 

تهديــدا لحقــوق األجيــال القادمــة، وأيضا أنه 

كلما تم اســتغالل هذه المــوارد بمعدل أقل كان 

أفضل والسيما إذا كان ذلك التحكم يتم باشراف 

حكومي(١٤). 

 Harold) ويعــد    هارولــد   هوتلينــج  

Hoteling)  أحــد أوائــل االقتصادييــن الذين 

وضعوا األسس العامة لنظرية نضوب الموارد 

 The Economic of Exhaustible)

Resources) فــي عــام ١٩٣١، إذ قام بنشــر 

دراسة  له حول ” اقتصاديات الموارد الناضبة 

(١٥) وقــد بيــن وضع في هذه الدراســة أنموذجا 

تحليليــا نظريا حــول كيفية االســتخدام الكفء 

للمــوارد الطبيعية الناضبة، وكيفية اســتغاللها 

واالســتفادة منهــا على المدى الطويل، ويشــير 

هوتلينج بوضوح في هذه الدراسة إلى ضرورة 

مراعــاة األجيال القادمة فــي هذه الموارد داعيا 

إلى تنميتها والمحافظة  عليها عند القيام بعمليات 

استثمارها واســتغاللها، وهو األساس النظري 

الــذي أنطلقت منــه فيما بعد األمــم المتحدة في 

العقد األخير من القرن( ٢٠ )عندما تبنت مفهوم 

التنمية المســتدامة (١٦). ويعد هوتلينج  مؤســس 

النظريــة اقتصاديات الموارد الناضبة (البترول 

والغــاز والفحم والمعادن النفيســة) في العصر 

الحديــث(١٧)،  وهــي نظريــة التــي حّولت علم 

االقتصــاد من علم وصفي الــى علم تجريبي ال 

يقل مكانة عن بقية العلوم كالفيزياء وغيرها من 

العلوم الدقيقة، حيث تمرس في استخدام النماذج 

الرياضيــة إلثبــات القوانين العلميــة في مجال 

االقتصاد وحسابات الموارد الطبيعية واستطاع  

هوتلينج  أن يوظــف اإلحصاء كمعمل تجارب 

لمعرفة على مــدى انطباق النظرية االقتصادية 

على الواقــع وقدرتها على القياس واالســتقراء 

والتنبؤ(١٨). 

٢/٤- من االســـتدامة إلـــى مفهوم التنمية 

المستدامة: 

يعتقد كثير من المفكرين والباحثين أن مفهوم 
 Développement)  «التنميــة المســتدامة»
durable ) قــد ظهــر ألول مرة فــي مضمار 
المناقشات العلمية التي كانت تدور بين أعضاء 
نــادي رومــا The Club of Rome(١٩) فــي 
عــام ١٩٦٨، حيــث شــكلت هــذه المناقشــات 
مخــاض االنطالق في التفكير التنموي بمنهجية 
االســتدامة. وتبلورت صورة المفهوم وصيغته 
بوضــوح الحقا في التقرير الشــهير للنادي في 
 The   عام ١٩٧٢ تحــت عنوان ”حــدود النمو
نقطــة  شــكل  الــذي   “Limits to Growth
االنطــالق فــي التفكيــر التنموي حــول طبيعة 
العالقة الجائرة بين اإلنســان والمحيط الحيوي 
الذي يحتضنه. وقد استوحي عنوان هذا التقرير 
وتطابــق مــع عنوان البحــث  الــذي قدمه جاي 
فورســتر Jay Forrester(٢٠) بعنــوان ”حدود 
النمو“ وهــو يتضمن تصورا علميــا للتحديات 
التــي تواجه التنمية المتوازنة عالميا وتأخذ هذه 
التحديات صورة أنمــوذج رياضي للعالقة بين 
خمســة تحديات أساســية معطلة للنمــو ومعيقة 
لحركتــه هــي: اســتنزاف المــوارد الطبيعية، 
النمو الســكاني، التصنيع، سوء التغذية، تدهور 
البيئة. وبيّن فوســتر في دراســته هذه تأثير هذه 
المتغيرات الخمســة وأثرها السلبي في الكوكب 

خالل ثالثة عقود قادمة. 

ويتضــح أن التقريــر ”حــدود النمو“ يتبنى 
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رؤية متشــائمة لمسارات المســتقبل اإلنساني، 

وأن هذه الرؤية تنذر باحتضار المحيط الحيوي 

للبشــرية على وفق معادلــة التناقض بين زيادة 

السكان ونقص الموارد المستمرين. وقد افترض 

التقرير أن استنزاف الموارد الحيوية الناضبة، 

مثــل الماء والنفط الخام والغابات، ســيؤدي في 

نهاية األمــر إلى كوارث طبيعية وإنســانية في 

آن واحد. فالموارد الطبيعية تُستنزف باستمرار 

وبســرعة ويقابل ذلك حركة نمو سكانية واسعة 

مضطــردة، وهذا التناقض العدمي ســيؤدي في 

النهاية الى تدمير البيئة والســكان في آن واحد، 

وهذا يعني أن اإلنســانية ستصل في ضمن هذه 

المعادلة إلى طريق مسدود تنمويا وستجد نفسها 

في حصار عدد هائل من األزمات واالختناقات 

على صــورة النزاعات والحــروب والكوارث 

الطبيعية والبشرية(٢١). 

وفي النهاية اســتطاع هــذا التقرير المخيف 

أن يحظــى باهتمــام العلمــاء وأن يثيــر حفيظة 

المفكريــن في مجال االقتصــاد وعلم االجتماع 

التنموي وأن يحفزهم على البحث في التفاعالت 

الموجودة بين البيئة واإلنسان والنمو االقتصادي 

فــي مختلف أنحــاء العالم. وضمن هذا الســياق 

أقــر بعض العلمــاء بخطــورة النمو الســكاني 

المتســارع المترافق بتناقص الموارد، وأشــار 

عــدد منهم إلى إمكانية إيجــاد الحلول من خالل 

بنــاء اســتراتيجيات تنموية مؤسســة على مبدأ 

الديمومة واالستدامة ويمكنها أن تحقق التوازن 

الخالق بين البعدين االقتصادي واالجتماعي في 

ضمــن معادلة المحافظة علــى البيئة ومكوناتها 

الطبيعية“ (٢٢). 

٣/٤-التنمية المستدامة  في سياق أممي: 
فــي حزيران مــن عــام ١٩٧٢ عقدت قمة 

األمم المتحدة حول البيئة في ســتوكهولم، وهي 

القمــة التــي احتضنــت فعاليات فكريــة عالمية 

حــول التنميــة والبيئــة والعالقة بيــن االقتصاد 

والتنمية المستدامة وضرورة الترابط بين البيئة 

والمشــكالت االقتصادية االجتماعية. وفي هذا 

المؤتمــر طالبت الدول النامية بحقوقها التنموية 

وشددت على أهمية تضييق الفجوة ما بين الدول 

الغنيــة والفقيــرة. وانتهى هذا المؤتمر بإنشــاء 

برنامــج األمم المتحدة للبيئــة وهو توجه أصيل 

فــي ميدان العمــل التنمــوي(٢٣). وقــد مهد هذا 

المؤتمر فعليا لظهور مفهوم التنمية المســتدامة 

في ســياقه األممي في أثر المناقشات والداوالت 

الهامة في فعاليات هذا المؤتمر.  

 فــي عــام ١٩٨٠، قــام االتحــاد العالمــي 

 Internationalالطبيعــة علــى  للمحافظــة 

 Union for the Conservation of

Nature (IUCN)، بالتعاون مع برنامج األمم 

المتحدة للبيئة، والصندوق العالمي للحياة البرية 

 United Nations Environnemental

Program (UNEP) بصياغة االســتراتيجية 

العالميــة لحفظ الطبيعة وحماية البيئة. وفي هذه 

االستراتيجية ظهر مفهوم «التنمية المستدامة» 

رسميا للمرة األولى، وبدا أن هذه االستراتيجية 

أخــذت بعيــن االعتبــار تناقص قــدرة الكوكب 

على دعم الحياة اإلنســانية والوفاء باحتياجاتها 

تدريجيا تحت تأثير اســتنزاف الموارد الطبيعية 

واالفــراط في تدميرهــا، واعترفت بــأن الفقر 

المدقع يجبر الناس على تدمير الموارد من أجل 

البقاء على قيد الحياة. وتأسيسا على هذه الرؤية 

تم اإلعالن عن تأســيس   اللجنة العالمية المعنية 

 World Commission on بالبيئة والتنميــة

         Environnement and Development

WCED تحــت رعايــة الســيدة غــرو هارلــم 
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 (Gro  Harlem Brundtland) برونتالنــد 

في عام ١٩٨٣. 

 وفــي عــام ١٩٨٢ اصــدر برنامــج األمم 

المتحــدة للبيئة تقريرا عن حالــة البيئة العالمية 

وأوضاعها المتردية، وقد بني هذا التقرير علي 

دراســات علميــة وبيانات إحصائيــة تبين حالة 

التدهــور البيئي والخطــر الذي يحيــط بالعالم. 

وأشــار هــذا التقرير إلى أن أكثــر من ٢٥ ألف 

نــوع من الخاليــا النباتيــة والحيوانية كانت في 

طريقها إلى االنقراض، وأن ألوفا غير معروفة 

يمكن أن تكون قد اختفت نهائيا. كما أفاد التقرير 

أن األنشــطة البشــرية أطلقت عــام ١٩٨١ في 

الهــواء ٩٩٠ مليــون طن من أكســيد الكبريت 

و٦٨ مليــون طــن من أكســيد النتروجين و٥٧ 

مليــون طن مــن المواد الدقيقــة العالقة، و١٧٧ 

مليون طن من أول أكسيد الكربون من مصادر 

ثابتة ومتنقلة(٢٤). وفي العام نفسه ١٩٨٢ أقرت 

الجمعية العامة لألمــم المتحدة، الميثاق العالمي 

للطبيعــة، الــذي يهــدف إلى توجيه النشــاطات 

والفعاليات البشــرية نحــو المحافظة على البيئة 

وحمايــه الطبيعــة والــزام الــدول والشــركات 

بوضــع الخطط الكفيلة بحمايــة النظام الطبيعي 

عند وضع الخطط التنموية.

وفي عام ١٩٨٣   قامت الجمعية العامة لألمم 

المتحدة بتشــكيل لجنة أممية برئاســة برونتالند 

(Gro Harlem Brundtland) (٢٥) وعضوية 

٢٢ شــخصية من النخب السياسية واالقتصادية 

وخبــراء التنميــة والتخطيط فــي العالم وكلفت 

هذه اللجنة بدراســة تأثير السياسات التصنيعية 

واالقتصادية لدول العالم فــي الموارد الطبيعية 

واالســتراتيجيات  الخطــط  ووضــع  والبيئيــة 

المناســبة لحمايــة البيئــة بمواردهــا الحيويــة 

وتطويــر إمكانياتهــا من أجل ضمان مســتقبل 

األجيال المستقبلية وتلبية احتياجاتها. 

اللجنــة  هــذه  نشــرت  عــام ١٩٨٧،  فــي 

 Our” “تقريرها الشــهير ”مســتقبلنا المشترك  

التقريــر  وهــو   (٢٦) “Common Future

الشــهير الذي عــرف باســم تقريــر برونتالند 

  «”Brundtland Report نســبة إلى رئيســة 

 Gro Harlem )    اللجنــة الســيدة برونتالنــد

Brundtland) رئيسة وزراء النرويج السابقة. 

وفي هــذا التقرير، تم إقــرار مصطلح «التنمية 

 Sustainable development «المســتدامة

واعتمد فــي االســتخدامات الرســمية للمنظمة 

الدولية(٢٧). وعّرفت اللجنة العالمية للتنمية بأن“ 

التنمية المستدامة هي هذه التي تلبي   احتياجات 

الحاضرمـــن  دون المســـاس بقـــدرة األجيال 

المقبلة على تلبية احتياجاتهم الخاصة“  (٢٨).

 يبحث تقرير برونتالند جوهريا عن الكيفية 

التي يمكن فيها للتنمية اإلنســانية المنشــودة أن 

تلبي احتياجات األلفيــة القادمة في مواجهة هذا 

التضاعف البشري الهائل في عدد السكان الذين 

يعتمــدون على المــوارد البيئية الحيوية نفســها 

على كوكب واحد مشــترك (٢٩) وانتهى التقرير 

بإقــرار الحاجة إلــى نمط جديد إنســاني للتنمية 

المستدامة من شأنه اإلبقاء على التقدم اإلنساني 

والمحافظــة علــى حيوية االقتصــاد والبيئة من 

أجــل األجيــال التي لم تولد بعــد، ولم تغفل هذه 

اللجنة عن تنامي ظاهرة الفقر فوضعت مســألة 

تلبيــة احتياجات الفقــراء في العالــم في ضمن 

أولوياتها أيضا وجعلت من هذه المســألة أولوية 

فــي توصياتها فاحتياجات الفقــراء وفقا للتقرير 
يجب أن تأخذ األولوية القصوى، واســتطاعت 
هذه اللجنة أن ترســم نسقا من القيود والضوابط 
التي يجب على الدول والمنظمات البيئية أن تأخذ 
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بها لتلبية تلك االحتياجات. وقد أثار هذا التقرير 
مناقشــات دولية غير مسبوقة حول اإلشكاليات 
الكبرى للعالقة بين االقتصاد والبيئة في مختلف 
أنحاء العالم، وهذه المناقشات أسهمت في توليد 
عدد كبير من الــرؤى والنظريات واالتجاهات 

الفكرية في مجال التنمية المستدامة. 

وفي عام ١٩٩٠ أٌنشئ  المعهد الدولي للتنمية 

 International Institute for المســتدامة 

 .(Sustainable Development (IISD

وفــي اثره في عــام ١٩٩٢ تم تأســيس مجلس 

 World األعمــال العالمــي للتنمية المســتدامة

 Business Council for Sustainable

 .Development (WBCSD) in 1992

وفي العام نفســه ١٩٩٢، عقد مؤتمر األمم 
المتحــدة الشــهير المعنــي بالبيئــة والتنمية في 
  ريــو دي جانيرو وقد أطلق علــى هذا المؤتمر 
«قمة األرض“ (٣٠). وقد عقد هذا المؤتمر على 
خلفية األصوات والصرخات المدوية للمفكرين 
والمنظمــات وبعــض السياســيين والمؤتمرات 
المحلية والعالميــة التي تنادي بوضع إجراءات 
فعالة لحماية كوكب األرض من مخاطر التهور 
البيئــي وضــرورة إعــادة النظر فــي اتجاهات 
التنمية الحالية لما يشــهده العالم من تدمير ذاتي 

ألسس بقائه واستمراره. 

 وانطلــق هذا المؤتمــر كما ورد في إعالنه 

المعروف بـ ”إعالن ريو“ من مركزية شــعار 

قوامه ” أن البشــر هم صميم التنمية المستدامة، 

ومركزهــا وأن من حقهم أن يحيوا حياة صحية 

ومنتجة في وئام مع الطبيعة“.

وخالل أعمال هذه القمة كان مفهوم ”التنمية 

المســتدامة“ حاضــرا فــي مختلــف نشــاطات 

المفتــاح  الكلمــة  المؤتمــر وفعالياتــه وشــكل 

والمفهــوم الرئيس في أعمالــه. وكانت التنمية 

المستدامة هي الموضوع االساس في الوثائق 

الصادرة كافة عـــن «مؤتمر ريو»، حيث ركز 

اثنا عشـــر مبدأ من المبادئ السبعة والعشرين 

األولى في «إعالن ريـــو» في  مفهوم التنمية 

المســـتدامة بعدّها محور االهتمام األساســـي. 

واستطاع المؤتمر في النهاية أن يصدر وثيقتين 

مهمتين(٣١):

 Rio إعــالن ريو بشــأن البيئــة والتنمية -
 Declaration on Environment and
Development: وهو بيان يتكون من ســبعة 
وعشــرين مبدأً وضعت لتحديد األســاس الذي 
يتعيــن على الدول واألفــراد أن تتعاون فيه من 
أجل تطويــر القانون الدولي فــي مجال تطوير 

التنمية المستدامة. 

- جــدول أعمال القرن الحادي والعشــرين 
Agenda ٢١: وهــو مخطــط أو خطــة عمل 
لتحقيق التنمية المستدامة وتطبيقها حيث تتضمن 
مختلــف المعاييــر االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والبيئية الكفيلة بتحقيق التنمية المســتدامة كبديل 
تنموي للبشــرية لمواجهــة احتياجات وتحديات 

القرن الحادي والعشرين. 

واســتطاع المؤتمــر أن يؤكــد أهمية العمل 
على تطويــر القانون البيئي الدولي الذي يعكس 
المبادئ التي تعدّ التزامات أساســية للدول. وقد 
اســفرت نتائــج هــذا المؤتمر أيضا عن إنشــاء 
مجلــس األرض Earth Council فــي العــام 

نفســه ١٩٩٢. وقــد خــرج المؤتمــر بعدد من 

النتائــج المهمــة التي تمثلت فــي وضع معاهدة 

للمناخ وأخــرى للتنــوع البيولوجــي، وإعالن 

ميثاق األرض. 

 ومن األمور المهمة التي أقرها المؤتمر مبدأ 
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الحق في التنمية اذ نص المبدأ الثالث في إعالن 

ريــو على «ضرورة إنجاز الحــق في التنمية» 

وهــذا الحق المتكافئ يشــمل الحاجات التنموية 

والبيئيــة ألجيال الحاضر والمســتقبل. ووجدت 

المسألة البيئية أهميتها الكبيرة في المؤتمر حيث 

أشــار المبــدأأن الرابع الذي أقــره المؤتمر إلى 

أنــه»: لكي تتحقق التنمية المســتدامة ينبغي أن 

تمثــل الحماية البيئية جــزءاً ال يتجزأ من عملية 

التنمية وال يمكن التفكير بمعزل عنها». وهذان 

المبدآن اللذان تقررا بوصفهما جزءا من جدول 

أعمال مؤتمر األمم المتحدة الحادي والعشرين، 

ينطويــان على بعض الدالالت الدقيقة بالنســبة 

الســتخدام وإدارة المــوارد الطبيعيــة والنظــام 

اإليكولوجي والبيئة وادارتها (٣٢). 

وهنا تجدر اإلشــارة الى أن هذا المؤتمر قد 

رّسخ مفهوم « التنمية المستدامة» في مختلف 

جلســاته ومناقشــاته وفي الوثائق التي صدرت 

عنــه، وأصبــح ”هذا المفهــوم منذ انعقــاد تلك 

القمة مرجعاً للمؤتمرات الدولية كلها المنضوية 

تحت رعاية األمم المتحدة، مثل مؤتمر الســكان 

في القاهــرة، ومؤتمر كوبنهاجــن حول التنمية 

االجتماعيــة ومؤتمر بكين حول المرأة ومؤتمر 

اســتانبول حــول الســكن والتجمعات البشــرية 

والمــدن“ (٣٣). ومنذ تلــك القمة “قمة األرض” 

اســتحوذ مفهوم التنمية المســتدامة على اهتمام 

العالم، حيث أحدثت القمة نقلة نوعية في مفهوم 

العالقة بين التنمية. يزداد على ذلك أن المؤتمر 

أكــد قيــم التنمية المســتدامة ومعاييرهــا، واكد 

أهميــة العالقــة الجوهرية بين التنميــة والبيئة، 

وكــرس أعماله من أجل حمايــة البيئة بمختلف 

مكوناتهــا الحيويــة والطبيعيــة، ويتميــز هــذا 

المؤتمــر بأهميته الدوليــة إذ وافقت عليه الدول 

المشــاركة في المؤتمر من خالل الموافقة وثيقة 

ما يسمى بأجندة القرن ٢١، وهو برنامج حيوي 

يقــوم على تعزيز مســارات التنمية المســتدامة 

وتطبيقها ما أمكن ذلك. 

ولم تتوقف المسيرة التنموية لنشاطات هيأة 

األمــم المتحدة حيث عقد مؤتمــر القمة العالمي 

للتنميــة االجتماعية وفي عــام ١٩٩٥ كما عقد 

االجتمــاع األول للجنــة التنمية المســتدامة في 

الســنة نفســها. وتم االتفاق أيضا في هذه الحقبة 

الزمنيــة على بروتوكوالت دوليــة مختلفة فيما 

يتعلق بالتنمية المستدامة والقضايا البيئية. 

وفي ديســمبر ١٩٩٧ تم إقــرار بروتوكول 

”كيوتــو“ الــذي يهدف إلــى الحد مــن انبعاث 

الغــازات الدفيئة، والتحكم في مقدرة اســتخدام 

الطاقــة فــي القطاعــات االقتصاديــة المختلفة 

وزيادة استخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، 

فضال على زيادة المصبات المتاحة المتصاص 

الغازات الدفيئة (٣٤).

 وفي عام ١٩٩٩، تم بناء المؤشــر العالمي 

للقدرة على االســتدامة، وفي عام ٢٠٠٠، عقد 

 United مؤتمــر قمــة األمم المتحــدة لأللفيــة

الــذي   Nations Millennium Summit

أبــرز أهمية إقامة اقتصــاد عالمي أكثر إنصافا 

في عصر العولمة.

وفــي إبريــل ٢٠٠٢ عقــد مؤتمــر القمــة 

العالمــي للتنمية المســتدامة في جوهانســبورغ 

بجنوب إفريقيا، من أجــل تأكيد االلتزام الدولي 

بتحقيق التنمية المســتدامة(٣٥). وفي الوقت الذي 

رجح فيــه كثير من المراقبيــن أن هذه القمة قد 

نجحــت إلى حــدّ كبير فــي وضع اســتراتيجية 

مستقبلية للتنمية المستدامة على الصعيد العالمي 

فإن آخريــن وجهوا النقد لهذه القمة ويرون أنها 
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أخفقت تنفيذ المقررات والتوصيات في مختلف 

القضايا التي طرحها المؤتمر. 

وفي أغســطس ٢٠٠٢، عقــد مؤتمر القمة 

 World Summit العالمي للتنمية المســتدامة

 on Sustainable Development

WSSD)) في جوهانســبرغ لدراســة التغيير 

العالمــي الحاصــل في الســنوات العشــر التي 

تلــت قمة ريو دي جانيـــرو (١٩٩٢). وقد عقد 

هــذا المؤتمــر تحت شــعار ”النــاس والكوكب 

 People, planet and” واالزدهــار“ 

prosperity“ وركز فــي خمس قضايا مثيرة 

للقلق: الميــاه والصرف الصحــي، والزراعة، 

والصحة، والطاقة، والتنوع البيولوجي.

وفي عــام ٢٠١٢ عقد مؤتمر األمم المتحدة 

للتنميــة المســتدامة في ريــو دي جانيــرو وقد 

عرف باســم ريو + ٢٠. وخــرج بوثيقة مهمة 

جدا تحت عنوان ”المستقبل الذي نصبو إليه“ 

وفيه مناقشات حيوية للمستجدات الحيوية في 

مجال التنمية المستدامة. وقد ركز هذا المؤتمر 

في االقتصاد األخضر واهميته في سياق التنمية 

المســتدامة والقضــاء على الفقــر(٣٦). ويعد هذا 

المؤتمــر خالصــة جهود هيــأة األمــم المتحدة 

خالل ثالثة قرون من النشــاط في مجال العمل 

على تأصيل مفهوم التنمية وتطور نظريتها إلى 

مستوى التنمية المستدامة.

٤/٤- البعـــد االكاديمـــي لمفهـــوم التنمية 
المستدامة: 

إذا كان الحقــل األكاديمــي غالبــا مــا يعنى 

بالجانــب المعرفي في بنيــة المفاهيم فإن مفهوم 

التنميــة المســتدامة يحظــى بأهميــة فارقة في 

المستويات األكاديمية، فالمفهوم يحمل في نفسه 

طاقة معرفية منهجية ويشكل أداة معرفية تساعد 

في فهم العالقة الجدلية ما بين اإلنسان واإلنسان 

مــن جهة ومــا بين اإلنســان والطبيعة من جهة 

أخرى، كما يســاعد في إيجــاد افضل الطرائق 

لحل المشــكالت المصيرية التي تواجه البشرية 

اليــوم. ومن هــذا المنطلــق المعرفــي للمفهوم 

يأتي تناول المفكريــن والباحثين للمفهوم كحقل 

معرفي يوظف في عملية فهم أبعاد واستطاالت 

العملية الحضارية في المجتمع. ومن هنا كرس 

الباحثون والدارسون أعمالهم في عملية الكشف 

عن طبيعة المفهوم ودالالتــه وإمكانياته كطاقة 

معرفيــة يمكــن توظيفها في استكشــاف مناحي 

التطــور الفكــري في مجــال العمليــة التنموية 

المعاصرة.  

وفي ضمن هــذه التوجهات المعرفية، يرى 

كثير من الباحثين، في المســتوى األكاديمي، أن 

األصل في والدة مفهوم التنمية المستدامة يكمن 

في حالة الشــعور بالقلق الوجودي الكبير الذي 

داهــم المفكرين والباحثيــن إزاء التدهور البيئي 

الناجم عــن أنموذج التنميــة ذات البعد الواحد، 

بوصفهــا تنميــة جائــرة تفرضها بالقــوة الدول 

المالية واالقتصادية  الرأســمالية والمؤسســات 

المهيمنــة في المجتمع الدولي، وقد شــكلت هذه 

المخاوف المنصة األساســية التــي انطلق منها 

المفكرون والسياســيون بحثا عن أنظمة تنموية 

جديــدة مرنة وفعالة فــي مواجهة هذه التحديات 

البيئية للنمو االقتصادي، وفي نهاية المطاف وفي 

خضم العراك والنضال ضــد األنظمة التنموية 

الجائــرة والبحث عن البديل أثمرت هذه الجهود 

فــي تحقيق الــوالدة الصعبــة لمفهــوم ”التنمية 

 Sustainable development “المســتدامة

بوصفهــا المنهج التنمــوي األمثل واألقدر على 

مواجهة التحديات وترســيخ أســاليب وطرائق 

جديدة في ميدان العمل اإلنمائي يمكنها أن تحقق 
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التوازن بين اإلنســان والطبيعية فال يكون هناك 

إال الوئام واالنسجام والتوازن الخالق. 

والتحذيــرات  والبحــوث  فالدراســات   -  
األكاديمية التــي أطلعها الباحثــون والمفكرون 
حــول إشــكالية التنمية ضمن معادلــة التناقض 
القاتــل بيــن اإلنســان والبيئة هي التي أسســت 
فعليا لوالدة مفهوم التنمية المســتدامة وهي التي 
فرضت على المجتمع الدولي االهتمام بالمسألة 
في  ضمن مؤسســاته الدولية، وقد أدركنا كيف 
تمت عمليــة احتضان المفهــوم الجديد في هيأة 
األمم المتحدة وبرامجهــا اإلنمائية التي أضفت 
الشــرعية الكاملــة علــى المفهــوم منــذ تقرير 

برنتالند في عام ١٩٨٧. 

ومــع أهمية الثقل الذي طرحتــه المنظمات 

الدولية في هذا الميدان فإن الباحثين األكاديميين 

خــارج المنظمات قد انهمكوا في دراســة ابعاد 

التنمية المســتدامة وفي تقديــم تعريفات متنوعة 

حول أبعادها ومكوناتها ونظرياتها. ومن المهم 

جدا في حقل تناولنا للمفهوم أن نستعرض بعض 

التصورات والتعريفات األكاديمية حول مفهوم 

التنمية المســتدامة، وهذا األمــر يبدو ضروريا 

للتفكير المنهجي في نظرية التنمية المستدامة ألن 

هــذه التصورات األكاديمية من شــأنها أن تغني 

الفكــر التنموي الجديد وتدفع به نحو آفاق أعمق 

وأشــمل. وفي كل األحوال فــإن هذه التعريفات 

األكاديمية قد تكون انعكاســا أو تطويرا لصورة 

المفهــوم في وعي الباحثين والدارســين في هذا 

الميــدان. وتشــهد الســاحة الفكريــة حاليا عددا 

كبيــرا جدا من التعريفــات التي أعطيت لمفهوم 

 John التنمية المستدامة، وقد أورد جون بيزي

Pezzy أكثــر من أربعين تعريفاً لمفهوم التنمية 

المستدامة (٣٧).

لننطلق بداية من التعريف الذي قدمه قاموس 

ويبســتر Webster حيــث يعــرف ”التنميــة 

المســتدامة علــى أنها تلك التنمية التي تســتخدم 

المــوارد الطبيعية دون أن تســمح باســتنزافها 

أو تدميرها جزئيــاً أو كلياً(٣٨). ويالحظ في هذا 

المســتوى القاموســي للمفهوم أن وبستر يركز 

بوضــوح فــي أهميــة االســتدامة فــي الموارد 

الطبيعيــة، وهذه االســتدامة هي جوهر المفهوم 

وهــو األصل الموضوعي الــذي انطلق منه في 

مســار حضوره األكاديمي واألممــي. فالتنمية 

المســتدامة كمــا يعرب عنهــا وليــدة التحديات 

البيئيــة التي تواجه اإلنســان في ضمن مســار 

تفاعله المجحف بحق الطبيعة والبيئة. 

 W.Ruckelshaus ويركز وليم رولكز هاوس

مديــر حمايــة البيئــة األمريكيــة- فــي تعريفه 

للتنميــة المســتدامة فــي التــوازن الخالق في 

عالقة اإلنســان بالطبيعة والبيئــة وذلك عندما 

يعرف التنمية المســتدامة- بأنها ” تلك العملية 

التي تقّر بضرورة تحقيق نمو اقتصادي يتالءم 

مــع قدرات البيئة وذلك مــن منطلق أن التنمية 

االقتصاديــة والمحافظــة على البيئــة عمليتان 

التنمويــة  الضــرورة  بمقتضــى  متكاملتــان 

المســتدامة(٣٩). ومــن الواضــح أن جوهر هذا 

التعريــف كمــا هو ســابقه يركز فــي التوازن 

الخالق بين اإلنســان والفضــاء الطبيعي الذي 

يعيش فيه. 

ويمكــن فــي هــذا الســياق اإلشــارة إلــى 

التعريــف الذي يقدمه المديــر  التنفيذي لبرنامج 

األمم المتحــدة اإلنمائي،  حيث يعــرف التنمية 

البشــرية المستدامة ”بأنها التنمية التي ال تكتفي 

بتوليد النمو وحســب، بل توزع عائداته بشــكل 

عــادل أيضا، وهــي تجدد البيئة بــدل تدميرها، 
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وتمكن الناس بدل تهميشــهم، وتوسع خياراتهم 

وفرصهــم، وتؤهلهم للمشــاركة فــي القرارات 

التــي تؤثــر في حياتهــم“(٤٠). ونالحــظ أن هذا 

التعريف هنا يركز في العدالة االجتماعية وهي 

أحد أركان مفهوم التنمية المستدامة. 

فمفهــوم التنميــة المســتدامة بيــن بعديــن 

أساسيين هما التنمية كعملية للتغيير، واالستدامة 

كبعــد زمني، ونجد تأكيــد هذين البعدين لمفهوم 

ألقتهــا  فــي محاضــرة   المســتدامة   التنميــة 

  Gro Harlem Brundtland برونتالنــد 

فــي أكتوبر عــام ١٩٨٦ بينت فيها ” أن التنمية 

المســتدامة لهــا أبعــاد متعــددة وتتطلــب: أوال 

مكافحة الفقر، وثانيا الحفاظ على قاعدة الموارد 

وتحســينها، وتتطلب ثالثا توسيع مفهوم التنمية 

ليشــمل النمو االقتصادي والتنميــة االجتماعية 

والثقافيــة، ورابعا تتطلــب تضمين االعتبارات 

البيئيــة واالقتصاديــة فــي عملية صنــع القرار 

على المستويات كافة“(٤١).  وهنا تتضح النزعة 

الشــمولية التي رسختها برونتالند في نشاطاتها 

وفعالياتهــا من أجل تقديم تصور واضح لمفهوم 

التنمية المستدامة. 

ومــن التعريفات التي أكــدت الطابع الغائي 

االســتراتيجي العادل للتنمية المستدامة تعريف 

 Marie Claude ســموتث  كلــود  مــاري 

Smouts, التي تعرف التنمية المســتدامة بأنها 

” التأسيس لمنظومة من األهداف االستراتيجية 

فــي ضمــن التخطيــط البعيــد المــدى لتحقيق 

التــوازن التنمــوي فــي توزيع المــوارد وتلبية 

الحاجات اإلنســانية بعدالة بيــن أجيال الحاضر 

واألجيال المقبلة على كوكب األرض بكامله في 

مختلف أنحــاء المعمورة مــن دون التمييز بين 

الدول والمجتمعات اإلنسانية والتأكيد في ضمن 

هــذه الرؤية علــى المناطق والشــعوب الفقيرة 

بمواردها وإمكانياتها“ (٤٢) وهذا التعريف يؤكد 

علــى مبــدأ عدالة التوزيــع بين األجيــال وبين 

مختلف المجتمعات اإلنسانية. 

وتقتضــي الضــرورة اإلشــارة إلى ســهام 

االقتصادي األمريكــي المعروف هيرمان دالي  

(Herman daly)( ٤٣)الــذي يعــرف التنميــة 

المستدامة بأنها)»(٤٤)العملية التي يتم بمقتضاها 

الحفــاظ على التنمية النوعية في الحفبة الطويلة 

والتــي يصبــح فيهــا النمــو االقتصــادي مقيداً 

بدرجــة متزايدة بطاقة النظام البيئي االقتصادي 

االجتماعي ألداء وظيفتين رئيســتين في األجل 

الطويل وهما إعــادة توفير الموارد االقتصادية 

والبيئية واستيعاب فضالت النشاط البشري“(٤٥). 

وهو في منظوره هــذا يركز في أهمية التوازن 

بين الفعالية االقتصادية واالســتدامة البيئية عبر 

وظيفتــي توفير المــوارد االقتصاديــة وتدوير 

السلع المستهلكة. 

ويمكن أن نختتم االسهام األجنبية بالتعريف 
المميــز الــذي قدمــه المجلــس العالمــي للبيئة 
والتنميــة التابــع لألمــم المتحــدة الــذي عرف 
التنمية المســتدامة بأنها ”اإلجراءات والعمليات 
المتناســقة والمتجانســة الالزمــة كلهــا لتغيير 
اســتغالل الموارد باتجاه االستثمارات وتوجيه 
التنميــة التكنولوجية والثغرات المؤسســية، بما 
يضمــن إشــباع الحاجات األنشــطة اإلنســانية 
الحالية والمحتملة مستقبال (٤٦) يركز في الفعالية 
اإلنســانية وفي النشــاطات المنظمة التي يمكن 
لإلنســانية أن تمارســها فــي اتجاه االســتدامة 
هــذا  أن  ويبــدو  واالجتماعيــة،  االقتصاديــة 
التعريف يتسع من حيث شموله ألغلب عناصر 

االســتدامة والتنمية على االستدامة التي نجدها 

في مختلف التعريفات السابقة. 
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٥/٤- مفهوم التنمية المستدامة في سياق 
البحوث العربية: 

ومن الواضح أن الباحثين العرب قد قاربوا 

هــذا المفهوم وتناولوه في دراســاتهم وأبحاثهم، 

من دون أن يكــون لهم تأثير واضح في تطوير 

النظرية الخاصة بالمفهــوم، فالتطوير النظري 

للمفهوم بقي خارج األطــر األكاديمية العربية، 

ومع ذلك ال يســتطيع أحد أن ينكر الجهود التي 

بذلهــا الباحثــون العرب في هــذا المضمار وال 

ســيما في مســتوى مقاربة المفهــوم في ضمن 

ســياقات بحوثهــم االقتصاديــة والتنموية. ومن 

يتأمل في الساحة األكاديمية العربية سيجد فيضا 

من المالمســات والمقاربات للمفهوم وردت في 

ضمن األبحاث والدراســات الجارية في ميدان 

الفكــر التنمــوي المعاصــر. ومــن الواجب أن 

نســتعرض عينة من هــذه المقاربــات الفكرية 

للمفهوم في الساحة العربية. 

لقــد اتفق الباحثون العرب المشــاركون في 

ندوة التنمية المســـتقلة التي عقدت في عمان 

عام ١٩٨٦، على تعريف التنمية بأنها: «عملية 

تاريخيــة مجتمعية مســتمرة، قوامهــا االعتماد 

على النفس بشكل متصاعد، وتهدف إلى إشباع 

الحاجات األساسية للمواطنين جميعاً، ثم إشباع 

متــدّرج للحاجــات الثانوية، ووســيلتها في ذلك 

تنمية القدرات البشــرية الوطنية وإشــراكها في 

النشاط المجتمعي االقتصادي والتكنولوجي كما 

في النشاط السياسي والثقافي» (٤٧). ويتضح أن 

هذا التعريف الــذي ينظر إلى التنمية من زاوية 

تاريخيــة بوصفه عملية مجتمعية يســتجمع في 

نفســه ثالثة عناصر أساســية تتمثل في إشــباع 

الحاجــات البشـــرية أوال ثـــم تنميـــة القدرات 

البشرية ثانيا وتحقيق المشاركة المجتمعية ثالثا. 

 ويقــع تعريــف كمــال رزيــق فــي نســق 

التعريفات الشمولية إذ يعرف التنمية المستدامة 

بأنها « الجهــود التي توظف في تلبية الحاجات 

األساســية والصحية لإلنســان(...) وتسعى إلى 

تحقيق االنسجام االجتماعي في المجتمع بغض 

النظر عن االختالفــات الثقافية اللغوية والدينية 

لألشــخاص ومــن دون رهن مســتقبل األجيال 

القادمــة علــى تلبيــة حاجياهــا(٤٨). ويتضح أن 

هــذا المفهوم يركز على تلبيــة احتياجات الناس 

األساســية وفي أهمية تلبيــة احتياجات األجيال 

القادمة تنمويا. 

ويعــرف الباحــث حــر قــدوري الرفاعي 

التنمية المســتدامة بأنها ”عملية مجتمعية واعية 

ودائمــة موجهة على وفق إرادة وطنية مســتقلة 

من أجل إيجاد تحوالت هيكلية وإحداث تغيرات 

سياســية واجتماعية واقتصادية تســمح بتحقيق 

نمو مطــرد لقدرات المجتمع المعني وتحســين 

مســتمر لنوعيــة الحياة فيــه(٤٩). والحق أن هذا 

التعريــف يأخذ طابعــا سياســيا اجتماعيا حيث 

يركــز في البعــد الوطني في التنميــة كما يؤكد 

أهمية التحوالت البنيوية في الهيكلة االقتصادية 

والسياسية في المجتمع. 

 ويعد التعريف الــذي أورده كل من عثمان 

محمــد غنيــم  وماجــدة   أبــو زنط، في دراســة 

مشــتركة لهما حول التنمية المســتدامة في ظل 

الثقافــة االقتصاديــة الســائدة مــن التعريفــات 

الشــمولية، حيث يعرفان التنمية المستدامة بأنها 

”تعبيــر عن التنميــة التي تتصف باالســتقرار 

وتمتلك عوامــل االســتمرار والتواصل، وهي 

ليســت واحدة من تلك األنماط التنمية التي درج 

العلمــاء على إبرازها، مثل التنمية االقتصادية، 

أو التنمية االجتماعية، أو الثقافية، بل هي تشمل 
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هذه األنماط كافة، فهــي تنمية تنهض باألرض 

ومواردهــا، وتنهض بالموارد البشــرية وتقوم 

بها، فهي تنمية تأخذ بنظر االعتبار البعد الزمني 

وحــق األجيــال القادمــة فــي التمتــع بالموارد 

األرضيــة(٥٠). وكمــا نالحظ أن هــذا التعريف 

يؤكد الطابع الشمولي للتنمية المستدامة. 

 ومن األهمية بمكان في هذا الســياق التأمل 

فــي تعريــف الباحــث االقتصادي علــي خليفة 

الكواري، الذي يعرف التنمية المســتدامة بأنها 

”العملية المجتمعية الواعية المتوجهة نحو إيجاد 

تحوالت في البناء االقتصادي-االجتماعي تكون 

قــادرة على تنميــة طاقة إنتاجيــة مدعمة ذاتيا، 

وتؤدي إلــى تحقيق زيادة منتظمة في متوســط 

الدخــل الحقيقــي للفرد-على المــدى المنظور- 

وفــي الوقت نفســه تكــون موجهة نحــو تنمية 

عالقات اجتماعية-سياسية تكفل زيادة االرتباط 

بيــن المكافأة وبيــن كل من الجهــد واإلنتاجية، 

كما تســتهدف توفير الحاجات األساســية للفرد 

وضمــان حقه في المشــاركة وتعميق متطلبات 

أمنه واستقراره في المدى الطويل“(٥١). ونعتقد 

أن هذا التعريف من التعريفات المنهجية المميزة 

التــي قدمت للتنميــة اذ تبرز منهجيــة التوازن 

بين العوامــل االقتصاديــة والعوامل البشــرية 

مــن دون أن يتجاهل المبدأ األساســي للتعريف 

وهو ضمان تلبية الحاجات األساســية للفرد في 

مستويات الحياة االقتصادية واالجتماعية.

وأخيرا يناســبنا في هذا المقام المرور على 

تعريــف الباحثيــن الجزائريين كنــزة الوزاني 

وتلعيــش خالد فــي بحثهما المميّز حــول ( أثر 

الفساد اإلداري على أبعاد التنمية المستدامة في 

الجزائر) حيــث يوردان تعريفا شــامال للتنمية 

المســتدامة ويعرفانهــا بأنها ” عملية اســتغالل 

المــوارد المتاحة بطريقة عقالنية كونها تتصف 

بالندرة ومهددة بالفناء إلشباع حاجياتنا وتحقيق 

إشباعنا بســالمة البيئة وتوازنها ومع المحافظة 

على حق األجيال القادمة في اســتغالل الموارد 

نفســها والعيــش فــي البيئــة الســليمة والنقيــة 

نفســها“(٥٢). ويــال حظ أيضا في هــذا التعريف 

التركيز على العقلنة في عملية التنمية المستدامة 

اذ يمكــن للعقالنية أن تمكننا من تلبية احتياجات 

الحاضر لنا والمســتقبل لألجيال القادمة. ونريد 

قبل أغالق هذا الجانب أن أغلب التعريفات التي 

وقعنا عند الكتاب العرب هي تعريفات إنشــائية 

ونعنــي بذلــك أنهــا تعريفــات رافقــت بحوثهم 

الميدانية تارة والنظرية تارة أخرى، وبمعني أن 

أغلب هذه التعريفات لم يولد من صميم نظريات 

فكرية معمقة في ميدان التربية المســتدامة. وال 

توجد لدينا حتى اآلن ربما أسماء مفكرين عرب 

اسهموا فعليا في التنظير العالمي لقضايا التنمية 

المستدامة. 

ومن الواضح أن أغلب هذه التعريفات التي 

أوردناها ال تأتي بجديد بل هي نوع من التركيز 

فــي بعــض الجوانــب األساســية التي شــملتها 

التعريفات األمميــة وكانت صدى لها. أن هناك 

توافقــا كبيرا فــي مختلف هــذه التعريفات على 

أهداف التنمية المســتدامة ومبادئها األساســية، 

يقابلــه اختالف في التركيز على جانب من دون 

اآلخر مــن جوانــب المفهوم  كمــا يوجد هناك 

اختالف فــي التفاصيل وهــي تتعلق بالظروف 

االجتماعية لــكل بلد وباالهتمامــات األكاديمية 

لكل باحث. 
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٣- االنتقـــادات التي وجهـــت  إلى مفهوم 
التنمية المستدامة:

ال يمكن لمفهوم التنمية المستدامة وما تفرع 

عنــه من تعريفــات أن ينجــو من ســهام النقد، 

فالنقــد روح فكرية متوثبة تثور دائما في عقول 

المفكرين من البشــر وهو يشــكل طاقة التجاوز 

التي يعرف فيها الفكر النقدي األصيل. فالمفهوم 

تعبير سياســي في جوهره نشأ في ظل أوضاع 

سياسية واجتماعية متقلبة، وهو أيضا تعبير عن 

كينونة من المشــكالت والتحديات التي تواجهها 

المجتمعات اإلنسانية المتقدمة منها والنامية. 

فالمســافة كبيرة بيــن ما ترســمه تعريفات 

التنميــة المســتدامة وبيــن الواقع الفعلــي لحياة 

المجتمعات اإلنسانية، وال سيما هذه التي تعيش 

أوضاعــا مترديــة موغلة في مضــارب الجهل 

والتخلــف والحــروب والتعصــب والكــوارث 

البشرية. فالمؤتمرات األممية تقدم لنا تصورات 

تغــري بالرفاهية اإلنســانية، وتوحــي بالقضاء 

على الفقر والجوع، وتلبية الحاجات اإلنســانية، 

ولكن أين هي هذه التصورات الطوباوية الحالمة 

من الواقع التراجيدي للبلدان الفقيرة المصدومة 

أنواع الجهل والتخلف والفاقة والمرض كلها؟ 

يجــب أن نعترف بوجود التناقض الحاد بين 

النظريــة التي تقوم عليها التصــورات التنموية 

وبيــن الواقــع االجتماعــي المتــردي وأن هذا 

التناقض يأخذ صورة مروعــة ومخيفة، فالفقر 

والمــرض والجهــل يتزايــد وهــذه التصورات 

التنمويــة الحالمــة بقيت فــي أبراجهــا األممية 

العاجيــة ال تضــر وال تنفــع. فالعالــم المتقــدم 

بسياساته الرعناء ما زال ينشر الخوف والحرب 

ويفتعل األزمات في سبيل إنجاز تنميته الجائرة 

القائمــة على بيع الســالح ونشــر الفتــن وقهر 

الشعوب المظلومة بصورة مستمرة ودائمة(٥٣). 

وفي ضمن هذا التوجه هناك من يرى أن مفهوم 

التنمية المســتدامة ”يأخذ بعدا فلســفيا أكثر منه 

مفهوما قابال للتطبيــق ولكي يصل هذا المفهوم 

إلــى صيغته القابلة للتطبيــق فإنه يجب عليه أن 

يكون أحــد مكونات ثقافة المجتمــع وجزءاً من 

تركيبتــه المعرفية“(٥٤). ومــن الواضح أن هذا 

النقــد يغمــز من طــرف الــدول الشــمالية التي 

تريــد جذب البلــدان النامية في ضمــن دورتها 

االقتصادية التنموية على وفق شروطها الثقافية 

الخاصة من دون اعتبار أهمية الثقافات الوطنية 

للبلدان الجنوبية في المعادلة التنموية. 

التنمويــة،  والتصــورات  التعريفــات  أن 

الســابقة التــي  قدمت في ضمن مفهــوم التنمية 

المســتدامة، تختــزن في نفســها هــذه الصورة 

المثاليــة الطوباوية الرائعة، ولكن أدوات التنفيذ 

غائبة وضعيفة، والدول الكبرى تصول وتجول 

في العالــم الفقير فتدمر أركانه وتهد بنيانه ومن 

ثم تســتنزفه حتى آخر قطــرة من دم تجري في 

عروقه.هذه الصورة النقدية تمثل الطابع النقدي 

األساســي لمفهوم التنمية المســتدامة بوضعياته 

المثالية والطوباوية.

لقد شــكل تعريف برونتالند دريئة للســهام 

النقديــة العنيفة وتعــد االنتقادات التــي أوردها 

أمارتيــن صن Amartyn Sen في تناوله لهذا 

المفهوم من أكثرها شــدة وقوة حيث يرى صن 

أن تعريف برونتالند لمفهوم التنمية المســتدامة 

تعريــف متقن وجيد، ومع ذلــك فإنه يعاني من 

بعض أوجه الضعف والسيما في ارتكازه على 

مفهــوم تلبية االحتياجــات ”Need“. (٥٥) وفي 

معــرض النقد الذي يوجهه صن يرى بأنه يجب 

علينــا أن ننظر إلى األفــراد بوصفهم ” كائنات 
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مبدعة تفكر وتتصــرف وتنتج، وليس بوصفهم 

مجرد كائنات تحتاج إلى تلبية احتياجاتها“. (٥٦) 

وهــذا يعني على  وفق صن أنه يجب النظر إلى 

النــاس والتعامــل معهم بوصفهم أناســا قادرين 

علــى ”التفكيــر، والتقييــم، والحــل، واإللهام، 
والفعل، والقدرة على تشكيل العالم.(٥٧) 

 ومن هذا المنطلق أعاد سين تعريف التنمية 

المســتدامة على أنها ”التنمية التي تعزز قدرات 

الناس الحاليين من دون المساس بقدرات األجيال 

المقبلة“، وهــذا المنظور الذي ينطلق منه صن 

يعــزز فكــرة ”القدرة اإلنســانية“ بديــال لفكرة 

الحاجة، كما يعزز فكرة الدمج في مفهوم التنمية 

المســتدامة ويوائــم بقوة بين فكرتي االســتدامة 

والحريــة، فالبشــر وفقا لهــذا المنظور ليســوا 

مجــرد مخلوقات لهم احتياجات تســد وتلبى بل 

أشخاص يتمتعون بالحريات والقدرات قادرون 

على الفعل واإلنتاج في المقام األول»(٨٥).

وقد لقي هذا التوجه النقدي صداه في موقف 

تشــوماخر Schumacher حيــث يقول:“ إن 

التنمية ال تبدأ مع الســلع واألشياء بل مع الناس 

فيمــا يتعلــق بتعليمهــم، وقدرتهم علــى التنظيم 

واالنضباط. وبدون هذه العوامل الثالثة ســتبقى 

الموارد جميعها مجــرد إمكانية مفترضة ”.(٥٩) 

وهو هنــا يفترض كمــا فعل صــن أن التركيز 

يجب أن يكون على الجوانب الفعالة في اإلنسان 

فاإلنســان كيــان فاعل ومنتــج أكثر منــه كياناً 

منفعالً مستلباً. 

ومــن االنتقــادات الكبيرة التــي وجهت إلى 

تعريف بورنتالند أن التعريف يفتقر إلى األساس 

العلمــي والفكري ومثل هذا التعريف كان يجب 

أن يعطــى فرصة أكبــر للبحــث والتقصي من 

العلماء والمفكرين أي أنه ”مادام علماء االقتصاد 

لم يســهموا جيدا في بنــاء هذا المفهوم بناء على 

رؤية اقتصادية وإنسانية معمقة فإنى المفهوم ال 

يرقى إلى مستوى المفهوم العلمي الرصين(٦٠). 

لــذا أصبح مــن الضروري علــى االقتصاديين 

المعاصرين الشروع في التفكير في بناء نظرية 
اقتصادية جديدة للتنمية المستدامة(٦١)

لقــد ذهب عــدد مــن الباحثين إلــى إضفاء 

بعــد أيديولوجي على مفهوم التنمية المســتدامة 

فالمفهوم برأيهم تعبير عن إيديولوجية رأسمالية 

تــم صوغها بإحكام فــي دهاليز األمــم المتحدة 

وكواليســها الرأســمالية المظلمــة، وهــي تمثل 

في جوهرها نوعا من الدهاء السياســي المغلف 

بأيديولوجيا استعمارية الستقطاب الدول النامية 

ودفعهــا لالنخراط فــي البرنامــج البيئي لدول 

الشمال. ومن صلب هذه الرؤية ولد تيار تنموي 

يمثلــه مفكــرو البلــدان النامية يدعــون فيه إلى 

تنمية مختلفة اطلقوا عليها التنمية المستقلة تارة 

أو التنميــة الذاتية تارة ثانيــة أو التنمية الداخلية 

تارة أخرى، وهي أنماط من التنمية التي ترفض 

النظــام التنمــوي الجديــد للهيئات الرأســمالية 

التي تســود وتهيمن فــي هيئات األمــم المتحدة 

ومنظماتها الدولية. 

٤- المرتكزات السوسيولوجية في مفهوم 
التنمية المستدامة :

ال يمكن النظر إلى مفهوم التنمية المستدامة 

بوصفــه مفهومــا عتياديــا، إنه مفهــوم ريادي 

شــديد التعقيــد، لقد فــرض هذا المفهــوم بقوته 

الدالليــة نفســه مفهومــا للعصر فاســتقطب في 

مداراتــه الســخية العلــوم اإلنســانية برمتهــا، 
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وأصبــح بــال منــازع مفهــوم العصــر كما أن 

العصــر بتجلياتــه الحضاريــة أصبــح عصرا 

حاضنــا للمفهــوم.  أن المفهــوم كمــا أوضحنا 

يســتقطب في أفالكه مدارات الحياة االقتصادية 

واالجتماعيــة والثقافيــة، وفــي الوقــت نفســه 

اســتقطب العلوم اإلنســانية توليدا لنفســه حيث 

تجســد في علوم كفلســفة التنمية، وعلم اجتماع 

التنمية، واقتصاديات التنمية، والتربية التنموية، 

والتنمية السياسية، وأنتروبولوجيا التنمية وقد ال 

نجــد حقال مــن الحقول المعرفيــة ال يحفل بعلم 

يختــص بدراســة التنمية في المجتمــع والحياة. 

ويــزداد إلــى ذلــك أن الجامعات والمؤسســات 

األكاديمية بدأت تؤســس فروعا وعلوما مستقلة 

للتنمية في مختلف التخصصات العلمية. 

ومهمــا يكن األمر فالمفهوم يحمل في طياته 

طاقة معرفية فلســفية في مدارات التأسيس وفي 

مسارات التوظيف. لقد الحظنا أن المفهوم جاء 

تتويجا للتطور المعرفي في العصر واســتجابة 

تاريخية للتحديات التي تواجه اإلنسانية برمتها، 

ومــن ثــم فــإن المفهوم الذي تشــكل فــي بوتقة 

التفاعل ما بين العقل البشري وما بين التحديات 

الكونيــة قد تحول إلــى طاقة معرفية وفلســفية 

وأصبح أداة تحليل فائقة في االستكشاف والبحث 

والتقصي والفهــم العلمي للحقائــق االجتماعية 

ضمن ســياقاتها التنموية. ومن هنا يمكن القول 

إن المفهوم يحمل في طياته طاقة فلسفية معرفية 

ومنهجية في آن واحد. 

فمفهوم التنمية المستدامة يشكل اليوم منهجا 

ووســيلة لفهــم العالــم وإدراك التفاعــل المعقد 

بين مكوناته االقتصاديــة واالجتماعية والبيئية 

والسياســية.  ويــزاد على ذلك أنه يشــكل البعد 

الجوهري لنظرية التنمية المستدامة التي تشكل 

بدورها رؤية فلســفية معياريــة وأخالقية للعالم 

الذي نعيش فيه، ومن صلب هذه الفلســفة يمكن 

تحديــد أهــداف المجتمع المنشــود الــذي يعمل 

علــى توفيــر الرفاهيــة لمواطنيه فــي الحاضر 

والمستقبل.  وتؤســس نظرية التنمية المستدامة 

األســس المعيارية لرؤية شاملة  تحدد ما ينبغي 

أن يكــون عليــه المجتمع في صورتــه التنموية 

الجديدة. 

١/٦- البعد المنهجي - تحليل النظم:
فرضت العالقة بيــن النمو من جهة والبيئة 

من جهة أخرى نســقا من التصورات واألفكار 

والمبادئ التي تؤســس للمنهجيــة الفعالة مجال 

التنمية المستدامة. وقد عرفت التنمية المستدامة 

بقدرتهــا على توظيف أســلوب النظم في إعداد 

الخطــط التنمويــة المســتدامة، وتنفيذهــا ويعد 

هــذا األســلوب من أكثــر األســاليب فعالية في 

إعــداد خطط التنمية المســتدامة وتنفيذها، وهذا 

المنهج يتســم بمالمح الضرورة التنموية وذلك 

ألن البيئــة اإلنســانية هي نظــام فرعي ألنظمة 

حيوية أكثر شــموال، وهذا يتطلــب فعليا تحقيق 

التــوازن الحيوي بيــن البيئة اإلنســانية والبيئة 

الطبيعية التي تشملها. وهذه المنهجية تسعى إلى 

الحفاظ على حياة المجتمعات اإلنسانية وتكاملها 

مــع مختلــف األنظمــة االقتصاديــة والبيئيــة 

واالجتماعيــة وذلــك مــن أجل إضفــاء الطابع 

الحيــوي على هــذه األنظمة وربطهــا بمختلف 

أشــكال التنميــة االقتصاديــة االجتماعية. وفي 

ضمــن هذه المنهجيــة يمكن للتنمية المســتدامة 

المحافظة على البيئة بمختلف تنوعاتها الطبيعية 

وتحقيق ديمومتها الوجودية مع إشــباع عقالني 

متــوازن للحاجــات اإلنســانية والمحافظة على 
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مياه الشــرب، ومحاربة التلوث، المحافظة على 

التربة، المحافظة علــى الغطاء النباتي الحيوي 

لألرض، المحافظة على الكائنات البحرية غير 

ذلك. 

وتأسيســا علــى هــذه الرؤية يمكــن النظر 

إلى التنمية المســتدامة بوصفها علما في مجال 

النظم المعقـــدة. فالنظام عبارة عــن مجموعة 

مــن العناصر المتفاعلة، التي تشــمل في الوقت 

نفســه القواعد الخاصة بتفاعلها لتشــكل تكوينا 

متفاعال مترابطا. فالدماغ في ســبيل المثال هو 

نظام مــن الخاليا العصبية المتفاعلة. والجســم 

البشري هو نظام يتكون من حوالي ١٠ تريليون 

خليــة منفردة، والخلية هــي نظام من العصيّات 

المتفاعلــة. وعلى هذا المنــوال يمكن النظر إلى 

االقتصاد بوصفه نظامــا يتكون من ماليين من 

األفــراد والشــركات والعمليات والممارســات 

والقوانين واالنتهاكات التي تترابط معا وتتفاعل 

عبر األسواق والعقود والقوانين واللوائح.

ونحــن إذ نتحــدث عــن هذه النظــم المعقدة 

فذلك ألن تفاعالتها العميقة تؤدي إلى سلوكيات 

وأنماط سلوكية مختلفة عن المكونات األساسية 

لهذه األنظمة نفسها. إذ ال يمكننا في سبيل المثال 

اختزال الدماغ اإلنســاني إلــى مجموع مكوناته 

مــن الخاليــا والناقــالت. وكذلك تكــون الخلية 

الحيــة أكثر من مجموع مكوناتها النووية. وتلك 

هي الصورة نفسها تتجلى في النظام االقتصادي 

الــذي ال يمكــن أن يســاوي مجمــوع مكوناته 

وفعالياتــه، وعلى هــذا النحو يمكــن القول مع 

علمــاء التعقيد بأن خصائــص الظواهر المعقدة 

هــي أكثر من مجمــوع أجزائها. وهنــاك دائما 

صعوبــة كبيرة في إخضــاع األنظمــة المعقدة 

للتوقعات ألنهــا صعبة على الرصــد والتحليل 

ولديهــا العديــد مــن الخصائــص التــي تخرج 

عــن دائــرة التوقع. ومثــل هذه األنظمــة غالبا 

ما تســتجيب بطريقة غير خطيــة للصدمات أو 

التغييرات، وهذا يعني أنه حتى التغيير الطفيف 

في البيئة يمكن أن يســـبب تغيـــرا كبيرا ربما 

كارثيا في أداء النظام كلـــه. فتغيير طفيف في 

كيميــاء الخلية في الجســم يمكــن أن يؤدي إلى 

وفاة اإلنســان، وقد يحدث تغير طفيف في البيئة 

الفيزيائية تغيرات كبيرة ومهمة تتعلق بالوضع 

البيئــي ويهدد حياة األنواع فــي الطبيعية. وهذا 

يحــدث في مجــال االقتصاد والمــال فقد يؤدي 

فشــل في مجال واحد من المجاالت االقتصادية 

إلــى حدوث حالة من الذعــر المالي واالنكماش 

االقتصادي في المســتوى العالمي، مثلما حدث 

عندما فشــل مصرف االســتثمار لألخوة ليمان 

 The Lehman Brothers investment)

bank) في أيلول/ سبتمبر ٢٠٠٨.

فالتنمية المســتدامة كما أشرنا سابقاً تنطوي 
على أربعــة نظم معقدة، وهي تباشــر بالتحليل 
والدراســة أبعاد االقتصاد العالمي ومكوناته في 
مختلــف أطــراف الكوكب، ومــن الطبيعي أن 
تركز هذه التنمية في التفاعالت االجتماعية آلية 
تتعلق بمختلف الظاهر االجتماعية مثل المساواة 

والفقر والتفاعــل االجتماعي وثورة المعلومات 

واالتصــاالت. كما تتجه التنمية المســتدامة إلى 

تحليــل التغيرات في المناخ وفــي مجال التنوع 

البيولوجي؛ وتدرس مشــاكل الحوكمة والتنظيم 

وأداء الحكومات والشركات. 

وتتطلب النظــم المعقدة تعقيدا أكبر في نظم 

التفكيــر أيضا، إذ إنه لمن الخطــأ االعتقاد بأنه 

يمكن التغلب على مشاكل التنمية المستدامة في 

العالم بحل واحد، أو حتى مجموعات كبيرة من 

الحلــول، إذ يبدو من الصعوبة بمــكان أن نفهم 
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ظاهرة الفقر في خضــم عالم الوفرة، فمثل هذه 

الظاهرة وغيرها كثير تكون معقدة في أســبابها 

كمــا هو الحال في مكوناتها، وهي ال يمكنها أن 

تخضع لمجرد تشــخيص أحــادي االتجاه وذلك 

هو الحال مع المشــكالت البيئية أو المجتمعات 

اإلنســانية الممزقــة بعوامــل العنــف واإلكراه 

واالستغالل وغياب التعاون والثقة.

ففــي مجال الطب يتــم تدريب األطباء على 

فهــم األنظمــة المعقدة للجســد، وهــم يتعلمون 

أن أســباب المــرض أو األلم كثيــرة جدا ويبقى 

علــى الطبيــب في ضمن إطار عملــه ووظيفته 

أن يجــري التشــخيص المناســب فــي ضمــن 

مجموعة واســعة من الخيارات المعقدة. وعلى 

هذه الصورة يحتــاج المتخصصون في التنمية 

المســتدامة إلى خبــرة معقدة وكبيــرة جدا لفهم 

النظــم المعقدة بالطريقة نفســها التي نجدها عند 

الطبيب، حيث يجب االعتراف ببنية التعقيد في 

القضايا واألنظمة التي يعالجونها وبناء على ذلك 

يمكــن وضع حلول كثيرة ضمن ســيناريوهات 

متعددة ومعقدة لكل حالة من األوضاع التنموية 

المدروسة لرسم التشــخيص المحدد والمناسب 

لكل حالة بعينها.

٢/٦- البعد  الغائي: 
تأخذ التنمية المستدامة صورة رؤية معيارية 

للعالم ســعيا إلى تحقيــق مجموعة من األهداف 

التي تمثل طموحا إنســانيا، ومــن هذا المنطلق 

المعياري (أو األخالقي) تنشد التنمية المستدامة 

عالمــا يفيض بالتقــدم االقتصــادي واالزدهار 

االجتماعــي بالقضاء على الفقــر المدقع؛ وبناء 

التوافق االجتماعي من خالل سياســات ساعية 

إلى تحقيق منعة المجتمع وتكامله ترســيخا للقيم 

التــي تؤدي إلى حماية البيئــة من التدهور الذي 

يسببه اإلنسان. وهذا يعني أن التنمية المستدامة 

تتصف بالكلية والشــمول في سعيها إلى تحقيق 

أهدافهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. 

ويمكــن التعبيــر عــن هــذا التصــور اختزاليا 

بالقول: إن التنمية المســتدامة تسعى إلى تحقيق 

نمو اقتصادي شامل اجتماعيا ومستدام بيئيا.

٣/٦- البعد السياسي: 
وغنــي عــن البيــان أن تحقيــق األهــداف 

للتنميــة  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

المســتدامة يتطلــب بالضرورة تدخال سياســيا 

توجهــه حكومــات نشــطة فاعلة وعادلة تتســم 

بالرشــد والعقالنية، أو مــا يمكن أن نطلق عليه 

الحكــم الرشــيد. وهنا يجــب علــى الحكومات 

الرشيدة أن تضطلع بمهام أساسية عديدة لتمكين 

المجتمعــات من تحقيــق التكامــل واالزدهار، 

ومن بين هذه الوظائف األساسية للحكومة يمكن 

اإلشــارة إلى أهمية توفير الخدمات االجتماعية 

فــي المجتمع: مثل الرعايــة الصحية، والتعليم؛ 

وهــذا يقتضــي أيضــا تطويــر البنيــة التحتية 

مثل الطــرق والموانئ والمنشــآت االقتصادية 

واالجتماعــي؛ وال بــد لنــا في هذا الســياق من 

اإلشــارة إلى أهمية حماية المجتمع من الجريمة 

والعنــف والمخــدرات وتجــارة الســالح؛ كما 

يبــدو ضروريا اإلشــارة إلــى أهميــة أن تقوم 

هذه الحكومات الرشــيدة أيضــا بتطوير العلوم 

األساســية والمعارف والتكنولوجيات الجديدة؛ 

وتنفيــذ اللوائح الخاصة بحمايــة البيئة ورعاية 

الطبيعة. وبطبيعة الحال، فإن هذه القائمة تطول 

وتطول وما ذكر منهــا ال يعدو أن يكون مجرد 

مجموعــة فرعية قصيرة من هــذه األمور التي 

يأملهــا الناس مــن حكوماتهم في أنحــاء العالم. 

وما يؤسف له في حقيقة األمر أن الرياح تجري 
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بما ال تشــتهي السفن، فالشعوب تعاني األمرين 

مــن نتائج السياســات الحكوميــة لبلدانهم وهي 

سياســات تقود في أغلــب األحيان إلى الفوضى 

والعدميــة والســلب والنهــب وانتشــار الفســاد 

وانــدالع الحــروب وغيــاب الخدمــات العامة 

األساسية.

وال بد لنا من اإلشارة في هذا السياق الى أن 

الحكم الجيد الرشيد ال يقف عند حدود الحكومات 

المحلية فحســب، بل كثيرا ما تكون الشــركات 

المتعددة الجنسيات في العالم هي أقوى الجهات 

الفاعلــة في المجتمع. ومــن أجل تحقيق رفاهية 

المجتمــع وتقدمــه يتوجب على هذه الشــركات 

القوية أن تتعاون مع الحكومات لتحقيق التكامل 

واالزدهار في المجتمع وذلك من خالل امتثالها 

للقانــون، ورعايتها للبيئة الطبيعية، ومســاعدة 

الحكومات والمجتمعات المحلية في مغالبة الفقر 

وتطوير ســبل الحياة وتعزيز التعليم والمساعدة 

في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. ولكن ومن 

جديد وكما هو حــال الحكومات في واقع األمر 

فإن هذه الشــركات العالمية غالبا ما تؤدي دورا 

معكوســا فهي تشكل في الواقع من أكثر عوامل 

الفساد والتدمير في المجتمعات المحلية إذ تكرس 

الفساد وتعزز القيم السلبية في المجتمع فهي التي 

تقوم غالبا برشــوة المسؤولين الحكوميين وفيهم 

من خرق األنظمــة القانونية بهدف التملص من 

الواجبات والتهرب الضرائبي وغســل األموال 

وإلحــاق الضــرر بالبيئــة والطبيعــة والصحة 

العامة لإلنسان من أجل تحقيق المزيد من الربح 

والثراء.

وهكــذا، فــإن الجانــب المعيــاري للتنميــة 

المســتدامة يتوخى أربع ركائز أساسية من أجل 

مجتمع متطور: الرخاء االقتصادي؛ واالندماج 

االجتماعــي؛ واالســتدامة البيئيــة؛ والحوكمــة 

الرشــيدة. وإنــه ليقيــن أن تحقيق هــذه الغايات 

األربعة مســألة شــاقة وصعبــة وتتطلب الكثير 

من الجهد والعمل، فالتحديــات كثيرة والعقبات 

التــي تواجــه تحقيق التنميــة المســتدامة عمليا 

هائلة وكبيــرة، ومع ذلك كلــه ورغم التحديات 

والصعوبات كلها فإن تحقيق التنمية المســتدامة 

على كوكبنا المزدحم والمتدهور هو المسؤولية 

الكبرى التــي يجب على جيلنا واألجيال القادمة 

أن تواجه تحدياته ومسؤولياته. 

٤/٦- البعد التكنولوجي: 
يــرى بعض الباحثين بــأن الحل األمثل في 

مواجهــة نضــوب المــوارد الحاليــة يكمن في 

البحث عن حلول تكنولوجية لمشــاكل من قبيل 

نفاد الموارد والتلوث، حيث يرى روبرت سولو 

R.Sollow  بــأن رأس المــال الطبيعي القابل 

للفناء يمكن اســتبداله كليا بمرور الزمن برأس 

المــال التكنولوجــي أو المالي  لتحقيــق التنمية 

االقتصادية المســتدامة (٦٢). ففي ســبيل المثال، 

يعد القطار ”ماجليف» الذي يربط بين شنغهاي 

ومطارهــا الدولي نمطاُ من اإلنتاج التكنولوجي 

المذهــل إذ ينطلق لينقل الركاب بســرعة تصل 

إلــى أكثــر مــن ٢٠٠ ميال فــي الســاعة. وهذا 

القطار المذهل نتاج عمل مشــترك بين شركات 

الهندســة فــي أوروبــا والصين، وقد تــم العمل 

علــى إنجازه على مــدى العقــد الماضي. وهو 

مثال مميــز للكيفية التي يمكن بهــا للتكنولوجيا 

الجديدة أن تســاعد في تحقيق التنمية المستدامة. 

و»ماجليــف» مزود بالكهرباء بدال من الفحم أو 

النفط المســتخدم عادة في الصين والســيما في 

األجيال الســابقة من قطارات السكك الحديدية. 

وإذا ما تم إنتاج الكهرباء التي تولد طاقة ماجليف 
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في نهاية المطاف بمصــدر نظيف للطاقة (بدال 

من الفحم المســتخدم في الصيــن حاليا)، يمكن 

أن يكون الســفر بين المدن الــذي تعمل بالطاقة 

الكهربائيــة جــزءا ال يتجــزأ من حلــول التغير 

المناخي الذي يســببه اإلنســان. ويمكننا في هذا 

السياق التحدث عن ثالثة جوانب للتكنولوجيا 

في مجال التنمية المستدامة: 

 أوال، التقـــدم التكنولوجي: يشـــكل التقدم 

التكنولوجي المحرك الرئيس للنمو االقتصادي 

العالمــي على المــدى الزمني الطويــل، فالنمو 

المتســارع فــي مجــال االقتصــاد العالمي هو 

حصــاد فعاليــة اقتصاديــة مســتمرة على مدى 

٢٥٠ عامــا مــن التقــدم التكنولوجــي، أي منذ 

بدايــة الثــورة الصناعية في عــام ١٧٥٠ حتى 

اليــوم، وقــد شــمل هــذا التطــور اختراعــات 

صناعيــة كثيرة بــدأت بالمحــرك البخاري، ثم 

محــركات االحتــراق اآللــي الذاتــي، وكهربة 

المدن، وتطور الصناعــات الكيميائية، كما هو 

الحال في مجال الهندسة الزراعية، والطيران، 

والطاقة النووية، ونحن اليوم شــهود على ثورة 

المعلومات واالتصاالت. وبدون هذه التطورات 

التكنولوجية، كان من المستحيل على االقتصاد 

العالمي أن يحقق ما نراه اليوم من عبقرية التقدم 

في مختلف مجاالت الحياة.

ثانيـــا، اآلثـــار الجانبية : غالبـــا ما يكون 

للتقدم التكنولوجي آثار جانبية ســـلبية، حتى 

عندمــا تكون آثــاره المباشــرة إيجابيــة للغاية. 

فالفحم الحجــري كان بمثابة الثــورة الصناعية 

وشــعارها ولكنــه كان مــا زال يشــكل تهديــدا 

للبيئة وســببا رئيســا في أزمتها، ورغم التهديد 

الــذي يمثلــه فقــد كان ســببا مكــن الحضــارة 

الحديثــة من خالل اختراع المحــرك البخاري. 

وهــو اآلن يســتخدم على أوســع نطــاق ويهدد 

الحضارة اإلنســانية برمتها. ففــي عام ٢٠١٠ 

بلغــت انبعاثات ثاني أكســيد الكربــون الناجمة 

عــن إحراق الفحم ١٤ مليــار، أي ما يقرب من 

نصف إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في 

العالم (CO٢) وبالنتيجة فإنه ما لم يتم التخلص 

من الفحم بســرعة، أو يستخدم بطريقة آمنة مع 

التكنولوجيــات الجديدة التــي يمكنها حبس ثاني 

أكســيد الكربون واحتجازه، فإن األضرار التي 

ســتلحق بالكوكب واالقتصاد العالمي ســتكون 

ساحقة مدمرة.

ثالثا، يمكـــن لنا في حقيقـــة األمر توجيه 

التقـــدم التكنولوجي في مســارات عديدة، ففي 

بعــض األحيان يتم تصوير التقــدم التكنولوجي 

بعــدّه فــوزا في قرعــة اليانصيــب للمخترعين 

التقــدم  يوصــف  أخــرى  وأحيانــا  والعلمــاء. 

التكنولوجــي بأنــه يلبــي حركــة الســوق عبر 

االســتثمار في البحث والتطوير من أجل تحقيق 

األربــاح. ومع ذلــك هناك جانب آخــر للتغيير 

التكنولوجي وذلك عندما يتم توظيفه نحو تحقيق 

األهداف اإلنسانية.

لقد اعتدنا على التفكير بأن الحكومات توجه 

التكنولوجيا « ألغراض الدولة » أي ألغراض 

عســكرية، حيث اســتعانت الحكومات منذ مدة 

طويلــة بالمهندســين والمخترعيــن لتصميــم، 

وبناء، أســلحة وأجهزة ودفاعات جديدة، وكثير 

من هــذه االختراعــات ينطوي علــى إبداعات 

مهمــة رائدة في مجــال التكنولوجيــا. وقد أدت 

الحرب العالمية األولى إلى تقدم كبير في مجال 

تكنولوجيــا الطيران، وحققت الحــرب العالمية 

الثانيــة تقدما فــي مجــال الكمبيوتــر والرادار 

والموصالت والصواريخ والمضادات الحيوية 
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واالتصــاالت، وعدد ال يحصى من أوجه التقدم 

واالختراعــات الرائدة في ميدانها والتي تجري 

بدعم الحكومات لألبحــاث العلمية؛ وخير مثال 

علــى ذلك مشــروع مانهاتن في أميــركا، الذي 

جمع بين كبار الرواد في مجال الفيزياء لتصميم 

وبنائها أولى القنابل الذرية.

ومــن المعــروف أن الصناعــة العســكرية 
أدت إلــى تقدم العلــم والمعرفــة والتكنولوجيا، 
ومن المؤكــد أن هذه الصناعة قد حظيت بأوفر 
حــظ من الدعــم الحكومــي المخصــص للتقدم 
التكنولوجي المدني في العقود األخيرة، ويالحظ 
اليــوم بأن كثيــرا من هــذا التقــدم التكنولوجي 
السلمي يدين بوجوده إلى الدعم المالي الحكومي 
المســتمر في مختلف المجاالت العلمية كما هو 
الحــال في مجال شــبكة التواصــل االجتماعي 
المعلومات والطيران وتكنولوجيا الفضاء (مثل 
أنظمة تحديــد المواقع العالمية)، وعلم الجينوم، 
وتكنولوجيا النانو، وعدد ال يحصى من مجاالت 

التقدم التكنولوجي. 

ونحــن في عصر التنمية المســتدامة نحتاج 
فــي حقيقــة األمر إلى هــذا النمط مــن التطور 
التكنولوجــي أمال فــي اســتحداث تكنولوجيات 
جديدة للطاقة المســتدامة والنقــل والبناء وإنتاج 
األغذيــة وتقديــم الخدمــات الصحيــة وتطوير 
التعليــم، وغير ذلــك من االحتياجــات الخاصة 
بالتنميــة. ومــن المؤكــد أننا في أمــس الحاجة 
لتوجيــه االبتــكارات التكنولوجية نحــو التنمية 
ولخدمــة أغراضها، بما في ذلــك التمويل العام 
للبحث العلمــي والتطوير في المختبرات العامة 
وفي مجــال االختراعــات الجديــدة التي يمكن 

توظيفها فعليا في مجــال الصحة والمياه والنقل 

والزراعة وغيرها. 

٥-الخصائص الفلسفية  في مفهوم التنمية 

المستدامة: 
ولد مفهــوم التنمية المســتدامة في أحضان 

رؤيــة فلســفية إلــى العالــم والوجــود، رؤيــة 

تتكامــل فيها صورة اإلنســان على إســقاطات 

الوجــود الطبيعــي فهــي رؤيــة تحــاول هــدم 

الهــوة االنفصامية بين اإلنســان والطبيعية كما 

بيــن اإلنســانية والمحيط الحيــوي للوجود. لقد 

تميــز المفهــوم بشــموليته التاريخيــة  لمختلف 

جوانب الحياة اإلنســانية الثقافيــة واالجتماعية 

واالقتصادية في نســق وشائج عالقات التوازن 

الخــالق بين اإلنســان والطبيعية في ما تشــمل 

عليــه من فضاءات البحار واليابســة واألعماق 

فــي األرض بثرواتهــا ومــا تشــتمل عليه من 

غطــاء نباتي وثروة حيوية. تلــك هي الجوانب 

التي يغطيها مفهوم التنمية المستدامة وهي على 

هذه الصورة ترتدي حلتها الفلســفية الشــمولية 

التي تتميز بها الفلســفة من ســائر العلوم. وهذه 

الرؤية الفلسفية للمفهوم تتجسد فعليا في الظهور 

األكاديمي لفلســفة التنميــة كعلم أو فرع معرفي 

يدرس فــي الجامعات واألكاديميات في مختلف 

أنحــاء العالــم. ويمكــن للباحــث أن يقــع على 

مئات أطروحــات الدكتوراه في مجــال التنمية 

واالقتصــاد والتربيــة والفلســفة التنمويــة. وقد 

تطــور األمر إلى الحد الــذي اتخذ فيه كل فرع 

معرفــي فلســفة تنموية تغطي مجالــه الخاص. 

وأصبحــت هذه الفلســفة التنموية متجســدة في 

مختلف المشــاريع الدولية والحكومية واألممية 

حيث توجب على كل مشروع أو فعالية سياسية 

كانت أو اجتماعية أن ترتســم في فلسفة تنموية 

محددة األبعــاد واالتجاهات لتحديد المســارات 

األساســية للتنمية المســتدامة ضمن مشاريعها 

وقوانينها. 

والمفهــوم كما أوضحنا في كثير من مقاطع 



٣٩ تقصيات  نقدية في المرتكزات السوسيولوجية لمفهوم التنمية المستدامة

هــذا العمل يتجلى في صــورة معرفية، فالتنمية 

العلــوم  المســتدامة  نهضــت علــى رافعــات 

االقتصاديــة والسياســية واالجتماعية وكنتيجة 

طبيعيــة لهــذا التفاعــل الخــالق مــع المعرفة 

اإلنســانية تحول مفهوم التنمية المستدامة نفسه 

إلــى قوة معرفية إذ يحمل في نفســه القدرة على 

أن يكــون أداة فاعلــة في فهم مكونــات الوجود 

اإلنســاني في عالقته مع الطبيعــة وما تنطوي 

عليه من مكونــات الوجود وادراكها. لقد تحول 

مفهوم التنمية المستدامة بصورته المعرفية إلى 

أداة تحليــل ومنهــج فعال في دراســة الظواهر 

وتحليل مكوناتها والكشــف عن مبانيها وجوهر 

وجودهــا. وتتجلى صــورة المفهــوم على نحو 

معرفي في اســتقطابه لمختلف العلوم اإلنسانية 

والطبيعية وتحوله إلى معرفة علمية وشــمولية 

فــي اآلن الواحــد. ويكفي أن نشــير إلى بعض 

منها مثل: فلســفة التنمية، سوسيولوجيا التنمية، 

انتربولوجيا التنمية، تاريخ التنمية، اقتصاديات 

التنمية.وغيرها

الغائية  اإلنسانية: يمثل البعد اإلنساني في 

غائيته الفلسفية جوهر التنمية المستدامة فالتنمية 

في جوهرها ومظهرها فعالية إنسانية جعلت من 

اإلنســان هدفا لها وغاية.  وقــد بدا واضحا في 

مختلف تضاريس المفهوم وتعرجاته أن التنمية 

المســتدامة  هي ســعي للمحافظة على اإلنسان 

والحيــاة اإلنســانية والمحافظــة علــى توازنــه 

الخالق مع المحيط الحيوي لوجوده، إنها إعالن 

ضد الفقر والظلم والجوع والقهر إنها بحث عن 

الحيــاة والحب وعشــق للجمال وحــب للطبيعة 

هدفها غذئي سعادة اإلنسان ورفاهيته. 

الغائيـــة األخالقية -  وإذا كانــت األخالق  

تتجــذر فــي الفلســفة روحــا وقيمــا فــإن البعد 

األخالقي حاضر ومكين في فلســفة التنمية فهي 

سعي إلى تحقيق العدالة والقيم والحق والمساواة، 

فالتنميــة في مختلف تجلياتها نداء إلى العدالة ما 

بيــن األجيال الحاضرة والقادمة، إلى عدالة بين 

األمم والشــعوب، إلى رفض الظلم والقهر، إنها 

نــداء للتوازن الخالق، حــرب على الفقر، تلبية 

لحاجات اإلنسان، وهذا غيض من فيض من قيم 

أخالقية تسعى التنمية المستدامة الى تحقيقها في 

مختلف مشــاريعها وتجلياتها اإلنسانية. فالتنمية 

المســتدامة في أكثر مظاهر عدالتها أنها ســعي 

للتوفيق بين حاجات األجيال الحالية والمستقبلية 

وهو مفهــوم العدالة الذي يشــكل عماد المفهوم 

المركزي للتنمية المســتدامة وذلــك بالمحافظة 

على مكونات المحيط الحيوي والطبيعي ويشمل 

ذلك معظم ما تنطوي عليه األرض من أنســاق 

حيوية تتعلق بالطيور والنبات والماء والثروة.

أنسنة التنمية: 
فالتنميــة المســتدامة فعــل مشــاركة حيوية 

ال تكون إال بمشــاركة أفــراد المجتمع كلهم في 

مســيرتها ونهضتهــا وتؤكد التنمية المســتدامة 

األهميــة الكبيرة لمشــاركة أبنــاء المجتمع عبر 

التنميــة  تنفيــذ اســتراتيجيات  منظماتهــم فــي 

المســتدامة والســيما في مجال الحد من الزيادة 
في ارتفاع درجة حرارة األرض. وفي معالجة 
النفايــات البيئيــة التجاريــة والصناعيــة. وفي 
تقليــص انبعاث الغــازات التي تؤثــر في طبقة 
األوزون. والعمــل علــى تخفيض االســتهالك 
البيئــي فــي ضمــن إطــار التوظيــف األمثــل 
للمــوارد االقتصادية. والمســتفاد  الضــروري 
من هذه المشــاركة أن التنمية المســتدامة تؤمن 
باإلنســان والمجتمع والفرد في آن واحد وترى 
أن التنمية حقل اجتماعي ال تتفرد به الحكومات 
والشــركات، وهــذا يعنــي أن أبنــاء والمجتمع 
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هــم المعنيون في نهايــة األمر بتحقيــق التنمية 

والحصول على نتائجها وثمرات تحققها.

الطابع النقدي للمفهوم: 

غنــي عن البيان أن المفهوم يختص بســمته 

النقدية وقدرته التحليلية في ذات الطابع النقدي، 

وال يخفى أبدا أن الباحثين والدارســين يوظفون 

هذا المفهوم في رصــد التحوالت التنموية وفي 

نقدهــا بناء علــى معطيــات المفهــوم وقدراته 

التحليلية  إذ غالبا ما يتم توجيه النقد للمجتمعات 

اإلنســانية والســيما الممارســات االســتنزافية 

للثروة  من خالل الصيغة الشمولية لهذا المفهوم 

بجوانبه اإلنسانية واألخالقية. 

وباختصــار   نقول بأن هذا الفلســفة التنموية 

بخصائصها اإلنســانية والمعرفية والنقدية تبدو 

اليوم ضرورية وملحة لحياة ٧٫٥ مليار إنســان 

يعيشــون فــي األرض بحثا عن الرفــاه والحياة 

الحرة الكريمة. وهم جميعهم يعيشون في حقيقة 

األمر في ضمن منظومة اقتصادية عالمية واحدة 

متكاملــة تتعمــق روابطها بصــورة مضطردة 

من خــالل التجــارة والتمويــل والتكنولوجيات 

وتدفقــات األمــوال واإلنتــاج وإعــادة اإلنتــاج 

والهجرة والشبكات االجتماعية. 

خاتمة: ورؤية إجمالية: 
حاولنــا في هذه الدراســة استكشــاف معالم 

مفهوم التنمية المســتدامة وتضاريسه التاريخية 

واإلنســانية بوصفه رؤية فلسفية سوسيولوجية 

والطبيعــة  اإلنســان  بيــن  التــوازن  لتحقيــق 

والمجتمــع وقــد عملنــا فــي ضمــن مســارات 

التحليــل واالستكشــاف علــى ترســيخ منهجية 

واضحة في تناول المفهــوم في مختلف تجلياته 

اللغوية والتاريخية واإلنسانية. وقد أدركنا عبر 

التحليل والبحث أن مفهوم التنمية المســتدامة قد 

وظــف في التجاوب مــع متطلبات العصر وفي 

االســتجابة لمختلف تحديات الوجود اإلنســاني 

هوال وخطرا. 

فالمفهوم يشــكل كما أوضحنا في دراســتنا 

رؤية اســتراتيجية تبنتها اإلنســانية في مواجهة 

التحديــات وهــو المفهــوم الذي بلــور وما زال 

صــورة التقــدم اإلنســاني فــي أشــمل تجلياته 

وأعمق معانيه ودالالته. وما المفهوم إال تتويجا 

علميــا تبلورت فيــه مختلف المعانــي للدالالت 

التي ارتســمت تاريخيا في أعرق مفاهيم التقدم 

اإلنساني عبر التاريخ. وقد أوضحنا في عريكة 

التفاعــل مع المفهــوم هذه الطاقــة الخالقة التي 

مكنــت المفهــوم مــن التجــاوب مع مشــكالت 

العالم على وفق منظور شــمولي يضمن تحقيق 

التــوازن الخــالق بيــن اإلنســان والطبيعة إنه 

باختصار اســتجابة تاريخيــة لوضعية تاريخية 

إنســانية متأزمة في ضمــن فيض من التحديات 

التي تتعلق بالبيئة واالقتصاد والتنمية. 

وفي مسارات هذه الدراسة حاولنا أن نهتدي 

باألسئلة التي رسمناها في متن اإلشكالية وعلى 

هــدي هــذه التســاؤالت التوجيهيــة نظرنا في 

المفهوم نشــأته وتطوره تاريخيا ولغويا وبحثنا 

في مضامينــه االجتماعية ومســوغات وجوده 

التاريخيــة، وحددنــا المراحل التي تشــكل فيها 

علميــا وأكاديميا وأمميا، وشــمل ذلــك التناول 

البحــث فــي الخصائص اإلنســانية والفلســفية 

بالتكنولوجيــا والحضــارة  للمفهــوم وعالقتــه 

واإلنسان. 

ونأمــل في النهايــة أن تكون دراســتنا هذه 

ومضة حية في مسارات المعرفة العلمية الباحثة 
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