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:  ملخص

 الحماًت اا٣اهىهُت الح٤ اابُئي، ٢انضا بظا٥ جغظمت مبضأ خ٤ ؤلاوؿان هظه ااىع٢ت اابدشُتجىاو٫ 

يء  أ٢غجه اإلاإجمغاث والاجٟا٢ُاث ااضواُت في ااٗضًض مً أصواع او٣ٗاصها ئلى فااظيفي بِئت مالةمت وهُٟٓت، 

دؿنى المىاًَ بمىظبه ااضٞإ ًٖ اابِئت أمام اا٣ًاء اهُال٢ا  ملمىؽ في ااىا٢٘ اا٣اهىوي واا٣ًاتي، ٍو

خضاء ٖلى اابِئت بااخلىٍض وؤلاٞؿاص ال . مً خ٣ه في ااِٗل في اابِئت اإلاالةمت وااىُٟٓت اهُال٢ا مً أن الٖا

خضاء ٖلى ألاشخام أو ألامىا٫ مشال، وإهما ٩ًىن ٖضص ٚحر مدضوص مً اابكغ  ج٩ىن آزاعه مدضوصة، ٧ااٖل

ٖغيت اآلزاع وااخضاُٖاث ااؿلبُت اهظا ااخلىر وؤلاٞؿاص، هدُجت اهخ٣ا٫ اإلالىزاث ٖبر وؾاةِ اإلااء وااهىاء، 

٘ ااضٖىي صٞاٖا ًٖ اابِئت اهُال٢ا مً خ٣هم في ااِٗل في بِئت مالةمت  مما ٌُٗى اهإالء الح٤ في ٞع

  .وؾلُمت

ٗت : ولمات مفتاحية ٗاث ااضواُت، ااخلىرؤلاؾالمُت، اابِئت، الح٤ في بِئت هُٟٓت، اابِئت في ااكَغ   .اادكَغ

 .Q53؛ O44 ؛JEL : K32 اتثصييف

Abstract:  

This research paper dealt with the legal protection of the environmental right, with the 

intention of translating the principle of the human right to an adequate and clean 

environment, which was approved by international conferences and conventions in many of 

their sessions, into something tangible in the legal and judicial reality, whereby the citizen 

can defend the environment before the judiciary based on his right to Living in an 

appropriate and clean environment. Proceeding from the fact that the attack on the 

environment by pollution and corruption does not have limited effects, such as assaulting 
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people or money for example, but an unlimited number of people are subject to the negative 

effects and repercussions of this pollution and corruption, as a result of the transmission of 

pollutants through the mediums of water and air, which gives them the right to file a lawsuit 

In defense of the environment based on their right to live in an appropriate and sound 

environment. 

Keywords: Environment; The Right to a Clean Environment; Environment in Islamic law; 

International Legislation; Pollution. 
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 : ملدمة. 1

أنبدذ ٢ًُت اابِئت بمك٨التها اإلاخٗضصة بضءا مً جلىثها، واؾخجزاٝ مىاعصها، ونىال ئلى 

وا٣ض اهخم ااضًً ؤلاؾالمي باابِئت بمٟهىمها ااىاؾ٘ ومىاعصها  .ؤلازال٫ بخىاػجها، خضًض ااٗاام ٧له

حر الحُت، وأْهغ أؾـ ااخٗامل مٗها بدُض ًم٨ً خماًتها والحٟاّ ٖلحها وههى . املخخلٟت، الحُت ٚو

حر طا٪ مً اإلاىاعص  ؤلاؾالم ًٖ ؤلاؾغاٝ ب٩ل أق٩ااه ااؿلبُت ؾىاء أ٧ان في اإلاأ٧ل أم في اإلاكغب ٚو

      .ااُبُُٗت ألازغي 

 صازلي ًخم في أٖما١ ااىٟـ وزىاًا اا٣ٗل اظا ٞهى بُٗض ًٖ ؾُُغة أمغائن خ٤ ااخ٨ٟحر ٌٗض 

ت ااٗباصة أو اا٣ُٗضة ارأالح٩ام وؾلُان اا٣اهىن ئال ئن اه مٓاهغا زاعظُت و ت جخمشل بدٍغ عا ْاهٍغ

ت ااغأي وااخٗبحر وااصحاٞت وااخٗلُم   وحكمل ،وحؿسى الجُل ااشااض مً الح٣ى١ ٦ما حكمل خٍغ

خ٤ ااِٗل في بِئت هُٟٓت ومهىهت مً ااخضمحر والح٤ في ااخىمُت ااش٣اُٞت وااؿُاؾُت 

 اابِئت مخ٩املت . والا٢خهاصًت
ّ
اابِئت مجا٫ الحُاة ائلوؿان و٧اٞت اا٩اةىاث الحُت، و٢ض زل٤ ّللا

ااٗىانغ مخىاػهت اإلا٣اصًغ، نالحت الحُاة هىاؤها ه٣ي وخغاعتها مخىاؾبت ومُاهها َاهغة وزًغتها 

اباتها واٞغة، وا٨ً خهل الخلل في ج٩امل هظه ااٗىانغ وجىاػن هظه اإلا٣اصًغ وجلىر اإلااء  ًاوٗت ٚو
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واعجٟٗذ خغاعة ألاعى، وحٗغيذ الحُاة ٞحها الخُغ بؿبب ااخلىر وي٠ٗ َب٣ت  وااهىاء وااتربت،

وألامُاع الحمًُت ، وجسلخلذ صوعاث اإلاُغ، وهخج ًٖ طا٪ أمغاى مسخلٟت، وجضاُٖاث  ألاوػون،

 . مخٗضصة، وازخٟذ أٖضاص مً الحُىاهاث وااىباجاث، واػصاصث اإلاؿاخاث اإلاخصحغة صحُت

: ؤلاشيالية 1.1

ني أو ٖلى اؤلمًئن جضهىع اابِئت وجلىثها ٌك٩ل تهضًضا   اابُئي ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ااَى

خباعاث ٞحها ي جغإالاإلاؿخىي ااضولي، زانت في ْل ااٗملُاث ااخىمىٍت ااتي   ئلى ئياٞت ، اابُئُتالٖا

ااجزاٖاث اإلاؿلحت، ٞااىخاةج ااىزُمت اهظه ااجزاٖاث ٖلى اابِئت أزبدذ أن اإلاهاصع الح٣ُ٣ُت 

خضاء هى ألامً الوٗضام  مً ااِٗل في ؤلاوؿان اابُئي، ومً زمت خغمان ألامً ٖلى اابِئت وتهضًض الٖا

 .بِئت ؾلُمت مً ااخلىر وااخضهىع 

: في يىء ما ج٣ضم ًم٨ً َغح ؤلاق٩ااُت ااغةِؿُت ااخااُت

هل ًمىً ألي إوسان الحم في بيئة سليمة وفلا للتشريعات الدولية وحتى التشريعات 

ؤلاسالمية؟ 

ُت ااخااُت ٖلى ؤلاظابت يغوعة ًدبحن ظىاهبه مسخل٠ مً ااىع٢ت اابدشُت وإلاٗالجت : ألاؾئلت ااٟٖغ

 ما هي هٓغة ؤلاؾالم الح٤ في بِئت ؾلُمت؟  -

 ما هى ٢اهىن اابِئت في اإلاىاز٤ُ ااضواُت؟ -

 : الفرضيات 2.1

٣ا  : ااخااُت ااٟغيُاث نُاٚت ًم٨ً ؾب٤ إلاا ٞو

 ؤلاؾالم بىٓغة أٖم٤ وأوؾ٘ البِئت، خُض َااب ؤلاوؿان أن ًخٗامل م٘ اابِئت مً مىُل٤ ًخمخ٘-    

 أجها مل٨ُت ٖامت ًجب املحاٞٓت ٖلحها ختى ٌؿخمغ ااىظىص؛

ْهغ ٢اهىن اابِئت هدُجت ااخُىعاث ااتي ظغث في ااىا٢٘ في مجا٫ اابِئت وجلىٍثها خُض أْهغث  -  

 .بىيىح أهمُت ئ٢غاع خ٤ ؤلاوؿان في خماًت بُئُت ؾلُمت ومىاؾبت

:  ألاهمية3.1

ج٨مً أهمُت هظا اإلاىيٕى في ٧ىهه ٌٗض مً ألابدار اا٣اهىهُت اإلاخٗم٣ت بالح٤ في بِئت 

اث ااتي اها أهمُت بااٛت في ااٗهغ الحالي ال ؾُما بٗض اعجٟإ ْاهغة  ؾلُمت، وهى مً اإلاىيٖى
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٦ما ًخم اابدض في هٓغة ؤلاؾالم الح٤ ، ااخلىر، ظغاء ااجهًت الا٢خهاصًت في مسخل٠ أهداء ااٗاام

 .في بِئت ؾلُمت

 :   ألاهداف4.1

 :ًما ًلي ٝااىع٢ت اابدشُت أهضاٝ هظه ًخجلى

  حؿلُِ ااًىء ٖلى مهُلح الح٤ في بِئت ؾلُمت؛ -

ٗاث في هٓغة ؤلاؾالم لحماًت الح٤ في بِئت ؾلُمت؛ -   ئبغاػ صوع اادكَغ

  .جدضًض اإلاؿإواُت ااىاقئت ًٖ ااخلىر اابُئي في اا٣اهىن ااضولي  - 

 : الىركة البحثية  ثلسيمات 5.1

 ظىاهبه بمسخل٠ وؤلاخاَت اإلا٣ضم ااُغح ٖلى ائلظابت و٦مداوات اإلاىيٕى َبُٗت ئلى بااىٓغ

ت زلُٟت ابىاء ااىنٟي اإلاىهج اٖخمضها اإلاىخٓغة مىه، ألاهضاٝ وجد٤ُ٣ ، خى٫  هٍٓغ  واإلاىهج اإلاىيٕى

 خُض جم ج٣ؿُم اإلاىيٕى ئلى .الح٤ في بِئت ؾلُمت مً مىٓىع ؤلاؾالم جدلُل زال٫ مً ااخدلُلي

، ، هظرة الشريعة ؤلاسالمية للبيئةللحم في بيئة سليمة الىظري ثأطيرال: ةوع عةِس يامذزالزت 

 .كاهىن البيئة في اإلاىاثيم الدولية
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 :للحم في بيئة سليمة الىظري ثأطيرال  2.

: Ecology وعلم التبّيؤ Environmentالبيئة  1.2

 ؤلاوؿان واا٩اةىاث ،ٌكحر مٟهىم اابِئت في ااٗهغ الحضًض ئلى ااُبُٗت بم٩ىهاتها ظمُٗا

 أي ٧ل ما ًدُِ بىا في ااُبُٗت وما هغاه مً ،ومىاةلها في ااُبُٗت الحُت ألازغي، الحُىاهُت وااىباجُت

. خىاىا وما ٣ً٘ في املجا٫ الحُىي اؤلعى مً هىاء وماء وجغاب و٧اةىاث خُت

 ٞهى ما ًدُِ بؿُذ ألاعى مً ٚالٝ ظىي، Biosphereأما املجا٫ الحُىي أو ااٛالٝ الحُىي 

كمل ااتربت واإلاُاه ااؿُدُت ااتي جدخىي ٖلى ااٗىانغ الحُىٍت الحُت في ااُبُٗت  .َو

  : Environmental Scienceأما علم البيئة  -

ٞهى ااٗلم ااظي ًضعؽ ألاهٓمت وااُغاة٤ وألاصواث ااتي حؿاٖض ٖلى عنض اإلاك٨الث اابُئُت 

حرها ومً  وجدلُلها، وج٣ص ي جبٗاتها الاظخماُٖت وااصحُت والجمااُت والا٢خهاصًت وؤلاؾتراجُجُت ٚو

ًىُل٤ ٖلم اابِئت مً ظم٘ اإلاٗلىماث وجهيُٟها وجدلُلها، ومً  .زم ئًجاص الحلى٫ اإلاىاؾبت إلاىاظهتها

زم ٖمل هماطط مبؿُت مجها وإزًاٖها المالخٓت وااخجغبت في يىء جدضًض ألاهضاٝ اإلايكىصة، زم 

جدضًض اإلاإزغاث ااىا٢ٗت ٖلى اآاهغة ٢ُض ااضعاؾت، ومداوات ئخضار حُٛحراث ٞحها الىنى٫ ئلى 

. ألاهضاٝ الاًجابُت اإلايكىصة

 : Ecologyأما علم التبّيؤ  -

٣ي  ٍغ لٟٔ Oikosٞهى طا٪ ااٗلم ااظي اؾخمض اؾمه مً اإلاهُلح  ؤلٚا ًُ ، وبااٗغبُت 

، وهى اإلا٩ان ااظي حؿ٨ً ُٞه ألاؾغة وجخىاظض ُٞه Householdااظي ٌٗني اإلاؿ٨ً " ئ٩ًىؽ"

. اإلاؿخلؼماث املخخلٟت اؤلؾغة مً ٚظاء وأمخٗت وأمان وخماًت مً سخِ ااُبُٗت

٤ هي ٍغ اإلااء وااهىاء وااتراب وااىاع، و٢ض : ٧اهذ ااٗىانغ ألاؾاؾُت ألاعبٗت اإلا٩ىهت الحُاة ٖىض ؤلٚا

ال٢اتها اإلادكاب٨ت ااتي ٧ىهذ ٖىانغ ااُبُٗت ٧اٞت، وهي " ئ٩ًىؽ"اوسجمذ م٘ آٟت  بخضازالتها ٖو

اِؿذ بُٗضة ًٖ هٓغجىا اإلاٗانغة ئلى اابِئت، ئط ٣ًابل طا٪ في االٛت ااٗغبُت ما ظاء في اإلاعجم 

 .أما اابِئت ٞهي اإلاجز٫ . هؼاه وأ٢ام به: وجبّىأ اإلا٩ان، وبه. أباء ٞالها مجزال، أي هُـأه اه وأهؼاه: ااىؾُِ

إ  ُّ  في ااٗهغ الحضًض، ٞٛضا ٖلما مً ٞغٕو ٖلم ألاخُاء؛ ٌٗنى Ecologyو٢ض جُىع مٟهىم ٖلم ااخب

اةٟها وااٗال٢اث اإلاخضازلت ُٞما بُجها في  بضعاؾت ااتر٦ُبت اابُىاىظُت اٗىانغ ااُبُٗت املخخلٟت وْو

. هُا٢ها ااٟؿُذ
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بُت ئبضاُٖت ال٦دكاٝ ٢ىاهحن ااُبُٗت وااخد٤٣ مً اؾخجابتها  ٣ت ٣ٖلُت ججٍغ وااٗلم هى ٍَغ

أما اإلاىهج ااٗلسي ُٞىُل٤ مً اإلاالخٓت وجىُٓم اإلاٗلىماث وإَال١ ااٟغيُاث . الٓىاهغ املخخلٟت

بُا، ئما اخضُٖمها اخهبذ أ٦ثر ص٢ت وقمىاُت أو اخ٨ظًبها وخضها، ومً زم  وااخد٤٣ مجها ججٍغ

بي ئبضاعي مٟخىح صوما. اؾدبضااها أو جُىٍغها وجدضًض مجا٫ ٖملها اال٢تراب  ٞااٗلم ٖمل ٣ٖلي ججٍغ

. مً الح٣ُ٣ت

:  مفهىم حم ؤلاوسان فـي البيئة الىظيفة  2.2

٠ الح٤ في اابِئت ااىُٟٓت، مغظٗها اؤلؾباب ااخااُت   : ًجض ااباخض نٗىبت في حٍٗغ

ٟها في اابِئت : البيئة ذاتها1- ٟها، خُض ًدهغ اابٌٗ حٍٗغ  وطا٪ االزخالٝ الحانل في حٍٗغ

ىانغ ٚحر خُت  ااُبُُٗت، بما حكخمل ٖلُه مً ٖىانغ خُت مشل ؤلاوؿان والحُىان وااىباث، ٖو

ت ااتي هي مً نى٘  وأهمها ااهىاء وااتربت واإلااء، بِىما ٠ًًُ آزغون ٖلى طا٪ اابِئت الحًٍغ

 . ؤلاوؿان

 :معيار التعريف  2-

ٟه الح٤ في اابِئت وهىا٥ مً ٌٗخمض مُٗاع  ُا في حٍٗغ هىا٥ مً ٌٗخمض مُٗاعا مىيٖى

  .شخهُا

٣ا المُٗاع اإلاىيىعي بأهه الح٤ في وظىص وؾِ َبُعي نالح و ٌٗٝغ الح٤ في اابِئت ااىُٟٓت ٞو

ٞحها ؤلاوؿان باٖخباعه أخض م٩ىهاث اابِئت، أما اإلاُٗاع ااصخص ي ٞاهه  اضوام وجىمُت ٧ل ألاخُاء بما

ٟه اهظا الح٤ ٖلى ؤلاوؿان باٖخباعه اإلاؿخُٟض مً املحاٞٓت ٖلى اابِئت، أي ًجٗل اهظا  ٣ًُم حٍٗغ

٩ُٞىن الح٤ في اابِئت هى خ٤ ؤلاوؿان في أن ٌِٗل في بِئت مخىاػهت حؿمذ اه  الح٤ ٚاًاث ئوؿاهُت،

مت ومؼصهغة ومخُىع ة . بدُاة ٦ٍغ

 :  اإلافهىم ؤلاسالمي للبيئة3.2

ئن مٟهىم اابِئت في ؤلاؾالم هى مٟهىم قامل، ٞهي حٗني ألاعى وااؿماء والجبا٫ وما ٞحها مً 

غاةؼ ىا٠َ ٚو .  مسلى٢اث بما ٞحها ؤلاوؿان وما ًدُِ به مً صواٞ٘ ٖو

خمحز مٟهىم اابِئت في ؤلاؾالم بكمىاُخه ٞهى ًًم ٧ل مسلى٢اث هللا مً ئوـ وظان واابداع  ٍو

وألاجهاع والجبا٫ وااىباث والحُىاهاث والحكغاث، وإن هظه املخلى٢اث سخغها هللا ؾبداهه وحٗالى 

.  ائلوؿان 
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خمخ٘ ؤلاؾالم بىٓغة أٖم٤ وأوؾ٘ البِئت، خُض َااب ؤلاوؿان أن ًخٗامل م٘ اابِئت مً مىُل٤  ٍو

َض  :حٗالىأجها مل٨ُت ٖامت ًجب املحاٞٓت ٖلحها ختى ٌؿخمغ ااىظىص، ٢ا٫  ْٗ ْعِى َب
َ ْ
ِؿُضوا ِفي ألا ْٟ

ُ
َوال ج

ْىُخْم ُمْإِمِىحَن 
ُ
ْم ِئْن ٦

ُ
٨
َ
ْحرٌر ا

َ
ْم ز

ُ
ِا٨
َ
غاٝ" 85"آلاًت )  . ِئْنالِخَها ط  (مً ؾىعة ألٖا

ْل :  وام ج٣خهغ هٓغة ؤلاؾالم البِئت ٖلى اابٗض اإلا٩اوي اها، بل قملذ اابٗض ااؼماوي، ٢ا٫ حٗالى
ُ
٢

 ٤َ
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
َ
 َبَضأ

َ
٠ ُْ ُغوا ٦َ

ُ
ٓ
ْ
اه
َ
ْعِى ٞ

َ ْ
 (20العىىبىت، آلاًة )  .ِؾحُروا ِفي ألا

 
ً
و٢ض صٖا ؤلاؾالم اإلاؿلم ئلى ااىٓغ في م٩ىهاث اابِئت، وااخأمل في مسلى٢اث هللا، وظٗل طا٪ صاُال

ْىٍم ال : ٖلى ؤلاًمان، ٢ا٫ حٗالى
َ
٢ ًْ َٖ ُع 

ُ
ظ ًاُث َوااىُّ

ْ
ِني آلا

ْ
ٛ
ُ
ْعِى َوَما ح

َ ْ
َماَواِث َوألا ا ِفي ااؿَّ

َ
ُغوا َماط

ُ
ٓ
ْ
ِل اه

ُ
٢

ْإِمُىىَن  ًُ  . ( 101ًىوس، آلاًة) 

م باا٨شحر مً آلاًاث ااتي جإ٦ض ٖلى أن هللا هى وخضه زاا٤ اابِئت  دٟل اا٣غآن اا٨ٍغ ٍو

ُم : ومىٓمها، وهى ااظي وي٘ ااىىامِـ ااتي ج٨ٟل خٟٔ ااخىاػن اابُئي ، ٢ا٫ حٗالى 
ُ
٨
َ
َل ا َٗ ِظي َظ

َّ
اا

 ِ
َّ
ىا ّلِِل

ُ
ل َٗ ْج

َ
ال ج
َ
ْم ٞ

ُ
٨
َ
 ا
ً
َمَغاِث ِعْػ٢ا

َّ
ًَ ااش َغَط ِبِه ِم

ْ
ز
َ
أ
َ
َماِء َماًء ٞ ًَ ااؿَّ َؼ٫َ ِم

ْ
ه
َ
َماَء ِبَىاًء َوأ  َوااؿَّ

ً
َغاقا ِٞ ْعَى 

َ ْ
ألا

ُمىَن 
َ
ل ْٗ
َ
ُخْم ح

ْ
ه
َ
 َوأ
ً
َضاصا

ْ
ه
َ
 : ، و٢ا٫ حٗالى (22البلرة، آلاًة )، أ

َ
٠ ُْ ُهْم ٦َ

َ
ْى٢
َ
َماِء ٞ ى ااؿَّ

َ
ُغوا ِئل

ُ
ْىٓ ًَ ْم 

َ
ل
َ
ٞ
َ
أ

ُغوٍط 
ُ
ٞ ًْ َها ِم

َ
اَها َوَما ا ىَّ َىاَها َوَػٍَّ ِْ ّلِ َػْوٍط َ ِهٍُج * َبَى

ُ
٧ ًْ حَها ِم ِٞ َىا 

ْ
َبد
ْ
ه
َ
َي َوأ حَها َعَواا ِ ِٞ َىا 

ُْ َ٣
ْ
ا
َ
اَها َوأ

َ
ْعَى َمَضْصه

َ ْ
* َوألا

ْبٍض ُمِىٍِب  َٖ ّلِ 
ُ
َغي ِا٩

ْ
 َوِط٦

ً
ْبِهَغة

َ
َحِهُِض * ج

ْ
اٍث َوَخبَّ ال َىا ِبِه َظىَّ

ْ
َبد
ْ
ه
َ
أ
َ
ٞ 
ً
َماِء َماًء ُمَباَع٧ا ًَ ااؿَّ َىا ِم

ْ
ا ؼَّ
َ
* َوه

ُضٌر  ًِ
َ
ٌ٘ر ه
ْ
ل
َ
َها َ

َ
اٍث ا

َ
َل َباِؾ٣

ْ
س ُغوُط * َوااىَّ

ُ
خ
ْ
ِاَ٪ ال

َ
ظ
َ
٦ 
ً
خا ُْ  َم

ً
َضة
ْ
َىا ِبِه َبل ِْ َُ ْخ

َ
َباِص َوأ ِٗ

ْ
 ِال
ً
 - 6ق، آلاًات )، ِعْػ٢ا

حَها  ):و٢ا٫ حٗالى  ، (11 ِٞ  
َّ
ْم َوَبض

ُ
ِمَُض ِب٨

َ
ْن ج
َ
َي أ ْعِى َعَواا ِ

َ ْ
ى ِفي ألا

َ
٣
ْ
ا
َ
َغْوَجَها َوأ

َ
َمٍض ج َٖ ْحِر 

َ
َماَواِث ِبٛ ٤َ ااؿَّ

َ
ل
َ
ز

ِغٍٍم 
َ
ّلِ َػْوٍط ٦

ُ
٧ ًْ حَها ِم ِٞ َىا 

ْ
َبد
ْ
ه
َ
أ
َ
َماِء َماًء ٞ ًَ ااؿَّ َىا ِم

ْ
َؼا
ْ
ه
َ
ٍت َوأ ّلِ َصابَّ

ُ
٧ ًْ    .ِم

اؾخسضاما انُالخُا مىظ اا٣غن ااشااض " اابِئت "  و٢ض اؾخسضم ٖلماء اإلاؿلمحن ٧لمت 

ض ـ هى أ٢ضم مً هجض ٖىضه اإلاٗنى الانُــــــالحي  ااهجغي ، وعبما ٧ان ابً ٖبض عبه ـ ناخب اا٣ٗض ااٍٟغ

ااظي  (الجٛغافي واإلا٩اوي وألاخُاتي)، أي ائلقــــــاعة ئلى ااىؾــِـ ااُبُعي "الجماهت " ال٩لمت في ٦خاب 

ااؿُاا ي وألازالقي )ٌِٗل ُٞه اا٩اةً ااحي، بما في طا٪ ؤلاوؿان، وائلقاعة ئلى اإلاىار الاظخماعي 

.  املحُِ باإلوؿان (واا٨ٟغي 

ا أوائ٪ اابكغ ااظي ٌؿ٨ىىن ٞحها أو ٣ًُمىن، وأًًا ًم٨ً أن حٗني اابِئت  و٢ض ًغاص باابِئت مجاٍػ

ً اإلاىاي٘ ااتي وِٗل ٞحها ٧الحُىاهاث   ٧اٞت املخلى٢اث واإلاىظىصاث ااتي جدل مٗىا وحؿخَى
ً
ا مجاٍػ
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ٞاابِئت حكــــمل ٧ل ما ًدُِ باإلوؿان مً ماء وهىاء وأعى ٞهى   .عوألاشجاع واإلاُاه وااهىاء وااصخى

خأزغ  ها   .ًإزغ ٞحها ٍو

خ٤ٟ ااٗلماء في ااى٢ذ الحايغ ٖلى أن مٟهىم اابِئت ٌكمل ظمُ٘ اآغٝو وااٗىامل   ٍو

الخاعظُت ااتي حِٗل ٞحها اا٩اةىاث الحُت وجإزغ في ااٗملُاث ااتي ج٣ىم  ها، ٞاابِئت باايؿبت ائلوؿان 

اع ااظي ٌِٗل ُٞه وااظي ًدخىي ٖلى ااتربت واإلااء وااهىاء وما ًخًمىه ٧ل ٖىهغ مً هظه " ؤلَا

اع مً مٓاهغ  ااٗىانغ ااشالزت مً م٩ىهاث ظماصًت، و٧اةىاث جيبٌ بالحُاة ، وما ٌؿىص هظا ؤلَا

اح وأمُاع وظاطبُت ومٛىاَِؿُت الخ ومً ٖال٢اث مخباصات بحن هظه ..قتى مً ٣َـ ومىار وٍع

 .ااٗىانغ

: هظرة الشريعة ؤلاسالمية للبيئة  3.

ٟت وما بِىه اا٣ٟهاء مً أخ٩ام  م وااؿىت ااىبىٍت ااكٍغ مً زال٫ اا٣غآن اا٨ٍغ

:  في اللرآن الىريم1.3 

م ٢ض وي٘ مبضأ ٖاًما بم٣خًاه ًجب ٖلى ؤلاوؿان أن ًجىب هٟؿه املخاَغ  ئن اا٣غآن اا٨ٍغ

  : ااتي ًم٨ً أن ًخٗغى اها، هظا اإلابضأ ًخجلى في ٢ىاه حٗالى
ْ
ْخِؿُىَىا

َ
ِت َوأ

َ
٨
ُ
ْهل ى ااتَّ

َ
ْم ِئل

ُ
ِض٨ً ًْ

َ
 ِبأ
ْ
٣ُىا
ْ
ل
ُ
 ج
َ
 َوال

ْحِؿِىحَن 
ُ ْ
ِدبُّ امل ًُ  َ

ّ
وهظا ًىُب٤ جماما ٖلى ما هدً ُٞه ٞاطا ما أعصها أن  ،(195البلرة، آًة ) ِئنَّ ّللا

 ئجبإه٣ي أهٟؿىا املخاَغ ااتي جٟترؽ ؤلاوؿان ئن هى اىر اإلاُاه ااظي أو أؾاؽ خُاجه ًجب ٖلُه 

ضم ؾالمتها أمغ ا  أو ههياحٗااُم ااضًً ؤلاؾالمي وإعقاصاجه ؾىاء ٧ان أمغ زانت وأن ؾالمت اابِئت ٖو

ًغظ٘ ئلى ٞٗل ؤلاوؿان ئطا أن ما ًإصي ئلى ااخلىر اِـ واُض ااهضٞت أو واُض ااُبُٗت ئهما هى هخاط 

ئن هللا ههى ًٖ ؤلاا٣اء بأًضًىا إلاا ُٞه » : ٞٗل ؤلاوؿان واظا٪ ٣ًى٫ ااُبري في جٟؿحره اهظه آلاًت

هل٨ت وهي ااٗظاب بتر٥ ما اؼمىا مً ٞغاةًه، ٞٛحر ظاةـؼ ألخـض مىـا ااضزـى٫ ثهال٦ىا والاؾدؿالم ال

. ((2/294)الطبري، ) ، ٞـي قـيء ٨ًغهـه هللا مىـا مما ٌؿخىظـب بضزىاىا ُٞه ٖظابه

 ئن بُئخىا ااتي أوٗم هللا ٖلُىا  ها ومىدىا ئًاها، ًخٗحن ٖلُىا أن وؿعى لحماًتها واملحاٞٓت 

 ًبضاها ٖلحها اخإصي صوعها ٦ما أعاص هللا حٗالى، و٢ض خظع ظل قأهه ٧ل مً ٌس يء ئاحها أو ًٟؿض ٞحها أو 

اِب : ٢ا٫ حٗالى. باا٣ٗاب ااكضًض
َ
٣ ِٗ
ْ
ِضًُض اا

َ
َ قـ

ّ
ِانَّ ّللا

َ
ُه ٞ
ْ
ِض َما َظاءج ْٗ ِ ِمً َب

ّ
 ّللا

َ
َمت ْٗ ٫ْ ِو َبّضِ

ًُ     َوَمً 

ِخَها ،((211)البلرة، آًة )
َ
َض ِئْنال ْٗ ْعِى َب

َ
 ِفي ألا

ْ
ؿـــــُِضوا

ْٟ  جُ
َ
َؿاُص  ،((56)ألاعراف، آًة )  َوال

َ
ٟ
ْ
َهَغ اا

َ
ْ
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ىَن  ُٗ ْغِظ ًَ ُهْم 
َّ
ل َٗ
َ
ىا ا
ُ
ِمل َٖ ِظي 

َّ
ٌَ اا ْٗ ُهم َب

َ
ِظ٣ً ُُ اِؽ ِا ِضي ااىَّ ًْ

َ
َؿَبْذ أ

َ
َبْدِغ ِبَما ٦

ْ
َبّرِ َواا

ْ
ألاعراف، آًة ) ِفي اا

اابكغ وبُئخه ٞاإلؾالم زاجم ااغؾاالث ااغباهُت ئلى اابكغ جًمً ٢ىاٖض ويىابِ ااؿلى٦ُاث  .((56)

غٌّ : ادؿخمغ الحُاة ٦ما ٢ضع هللا وختى ًغر هللا ألاعى ما ٖلحها ٢ا٫ حٗالى
َ
ْعِى ُمْؿَخ٣

َ
ْم ِفي ألا

ُ
٨
َ
َوا

ى ِخحن
َ
ٌٕر ِئل  .((36)البلرة، آًة )َوَمَخا

ٞاإلوؿان مؿخسل٠ واِـ ماا٩ا البِئت ومىاعصها ختى ًخهٝغ ٞحها ٖلى هىاه صون يىابِ، 

ا 
ً
ٞاإلوؿان وص ى ٖلى هظه اإلاىاعص اابُئُت ال ماا٪ اها مشلما هى مؿخسل٠ ٖلى هٟؿه واِـ ماا٩

و٧ىن ؤلاوؿان مؿخسلٟا ٖلى ئصاعة واؾدشماع مدُُه ااظي ٌِٗل ُٞه  .ٞاإلوؿان مل٪ لخاا٣ه

ب ٞأي ق٩ل مً أق٩ا٫ ااًغع ؾىاء البكغ أو  ٞٗلُه نُاهخه والحٟاّ ٖلُه مً أي جضمحر أو جسٍغ

. اٛحرهم مً املخلى٢اث ٢ض ههى ٖىه ؤلاؾالم

ض،   ٞاابِئت بمىاعصها ااُبُُٗت ال حٗخبر مل٩ا زااها لجُل مً ألاظُا٫ ًخهٝغ  ها ٦ُٟما ًٍغ

ت ال ٌؿخُُ٘ أي ظُل أن ًضعى اىٟؿه مل٪ هظا الح٤ : ٢ا٫ حٗالى. ئهما هي مل٪ ومحرار صاةما البكٍغ

 ى ِخحن
َ
ٌٕر ِئل غٌّ َوَمَخا

َ
ْعِى ُمْؿَخ٣

َ
ْم ِفي ألا

ُ
٨
َ
 (36)البلرة، آًة )  َوا

: السىة الىبىية اإلاطهرة2.3  

ىانغها و٢ض وعصث في هظا ااهضص أخاصًض   ا٣ض اهخمذ ااؿىت ااىبىٍت اإلاُهغة باابِئت ٖو

.  مجها٦شحرة

 نض٢ت، وما ؾغ١ مىه اه نض٢ت وما  ما مً مؿلم ٌٛغؽ ٚغؾا ئال ٧ان ما أ٧ل مىه اه»: ٢ا٫ عؾى٫ هللا

و٢ا٫  «أ٧ل ااؿب٘ مىه ٞهى اه نض٢ت وما أ٧لذ ااُحر ٞهى اه نض٢ت وال ًغػؤه أخض ئال ٧ان اه نض٢ت

٢ُل ًا « ما مً ئوؿان ٣ًخل ٖهٟىًعا ٞما ٞى٢ها بٛحر خ٣ها ئال ؾأاه هللا ٖجها ًىم اا٣ُامت » : عؾى٫ هللا

اإلاستدرن، )  «خ٣ها أن ًظبدها ُٞأ٧لها وال ٣ًُ٘ عأؾها ٞحرمي به»: ٢ا٫، عؾـــى٫ هللا وما خ٣ها؟

ا  ج ئلى هللا ًىم اا٣ُامت ٣ًى٫ » : و٢ا٫ عؾى٫ هللا .((4/261)
ً
ا : مً ٢خل ٖهٟىًعا ٖبش

ً
ًا عب ئن ٞاله

 .((4/389)أحمد، )« وام ٣ًخلني إلاىٟٗت ٖبشا،٢خلي 

ئن ٢امذ ااؿاٖت وفي ًض أخض مى٨م ٞؿُلت ٞلُٛغؾها ٞان اؾخُإ أن ال ج٣ىم » : و٢ا٫ عؾى٫ هللا

 .(( 489)اإلافرد، ركم )«  ختى ٌٛغؾها 
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ا٣ض ويٗذ ااؿىت  ((2/826)ماجه، ) «اإلااء واا٨ؤل وااىاع: ااىاؽ قغ٧اء في زالزت»: و٢ا٫ عؾى٫ هللا

ااىبىٍت أًًا ألاؾاؽ لحماًت اإلاُاه مً ااخلىر خٟاْا ٖلى ؤلاوؿان ااظي اؾخسلٟه هللا في هظا 

. اا٩ىن 

غة  ٣ًى٫  ُٞما عواه ٖىه أبى وفي أٟ « ال ًبىاً أخض٦م في اإلااء ااضاةم وال ٌٛدؿل ُٞه مً الجىابت»: هٍغ

«ال ٌٛدؿل أخض٦م في اإلااء ااضاةم وهى ظىب»مؿلم   .(1412ٌالبخاري، ) 

ُض الحمحري خضر ًٖ مٗاط بً ظبل ٢ا٫ اأًٌ اج٣ىا اإلاالًٖ » : ٢ا٫ عؾى٫ هللا:   عوي أن أبا ؾـــٗـ

٤ واآل : ااشالر ت ااٍُغ .  ((1/204)أحمد، ) «اابراػ في اإلاىاعص و٢اٖع

ً أقٗض بً ٖبض ال ًبىاً أخض٦م »:  ٢ا٫ عؾى٫ هللا: هللا بً مٟٛل ٢ا٫ هللا بً الحؿً بً ٖبض ٖو

للحاهم، )، «زم ًخىيأ ُٞه ٞاهه ٖامت ااىؾىاؽ مىه» : ٢ا٫ أخمض« في مؿخدمه زم ٌٛدؿل ُٞه

(1/185)). 

:  كىاعد وضىابط حماًة البيئة3.3  

ُت ٖملُت، ومً : اا٣اٖضة اا٣ٟهُت  ُت ٖملُت ظؼةُاتها ٢ًاًــــا ٧لُت قـــــٖغ ٢ًُت ٧لُت قٖغ

مجمٕى اا٣ىاٖض اا٣ٟهُت ااتي جضاواها اا٣ٟهاء أم٨ً ااى٢ىٝ ٖلى ٦شحر مً اا٣ىاٖض وااًىابِ 

: اإلاخٗل٣ت بدماًت اابِئت، ومجها ٖلى ؾبُل اإلاشا٫

ااًغع ئلحا١ مٟؿضة بااٛحر، وااًغاع م٣ابلت ااًغع : (54الباحسين، ص) ال يغع وال يغاع- 1

 . بااًغع 
ً
وهظه اا٣اٖضة هو خضًض في عجبت الحؿً، واها قىاهض مً اا٨خاب وااؿىت، وحٗخبر أؾاؾا

ال٢خه بدماًت اابِئت واضحت ٩ٞل ما ًترجب ٖلُه  ٌؿدىض ئاُه في ظلب اإلاهالح وصعء اإلاٟاؾض، ٖو

ا، و٧ل ما ًإصي ئلى ازخال٫ في  يغع م٩ىهاث اابِئت مً جغبت وماء وهباث وخُىان وهىاء ممىٕى قٖغ

ا . ااخىػان اابُئي ممىٕى قٖغ

 ،
ً
ا خٟٕغ ًٖ هظه اا٣اٖضة ٖضة ٢ىاٖض جإصي مٗاوي أزو، و٧لها ًضوع في ٞل٪ مى٘ ؤلايغاع قٖغ ٍو

: مً طا٪

٘ ااًغع وإنالح ما ًترجب ٖلُه مً آزاع، : (120السيىطي، ص) ااًغع ًؼا٫-  أ أي أهه ًجب ٞع

 ؛ؾىاء ٧ان ااًغع ٖاما أو زانا

 ٞال ًجىػ اعج٩اب ما ًإصي ئلى يغع :(123السيىطي، اإلارجع هفسه، ص ) ااًغع ال ًؼا٫ بمشله- ب

لى طا٪ ًيبغي ئػاات ااًغع مً ٚحر ئ٣ًإ يغع : بٟاٖل ااًغع أو بٛحره في ؾبُل ئػاات ألايغاع، ٖو
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 ؛مشله أو أٖٓم مىه

ٞٗىض حٗاعى خ٤ : (124السيىطي، اإلارجع هفسه، ص ) ًخدمل ااًغع الخام اضٞ٘ يغع ٖام- ط

ًحى بد٤ ااٟغص في ؾبُل الحٟاّ ٖلى الجماٖت  ؛ااٟغص وخ٤ الجماٖت ٣ًضم خ٤ الجماٖت ٍو

ها، ًجىػ ئػاات : ااًغع ألاقض ًؼا٫ بااًغع ألاز٠- ص ٞٗىض اإلاىاػهت بحن ٖضة أيغاع البض مً و٢ٖى

 ؛ااًغع ألاقض بًغع آزغ أز٠ مىه

ا   ئطا حٗاعى مٟؿضجان عوعي أٖٓمهما يغع »: مً املجلت (28)وفي مٗنى هظه اا٣اٖضة ما ظاء في اإلااصة 

ً»: مجها (29)، وما ظاء في اإلااصة «باعج٩اب أزٟهما  . «ًسخاع أهىن ااكٍغ

ه؛ ألن ااى٢اًت زحر مً ااٗالط: ااًغع ًضٞ٘ ب٣ضع ؤلام٩ان- هـ وإطا و٢٘ . ُٞجب صٞ٘ ااًغع ٢بل و٢ٖى

. ااًغع ٞاهه ًضٞ٘ بدؿب الاؾخُاٖت

ألن المٟاؾض »: (87السيىطي، مجلة ألاحيام العدلية، ص) صعء اإلاٟاؾض أولى مً ظلب اإلاهالح- 2

٤، ٞمً الح٨مت والحؼم اا٣ًاء ٖلحها في مهضها، واى جغجب ٖلى طا٪  اها وجىؾٗا ٧ااىباء والحٍغ ؾٍغ

. (2/996السركا، )«خغمان مً مىاٞ٘ أو جأزحر اها 

ٞاطا جغجب ٖلى مغاٖاة ججىب املحٓىع أمغ أٖٓم مدٓىعا، عزو : ااًغوعاث جبُذ املحٓىعاث- 3

. نُاهت ااىٟـ ًٖ ااهال٥ أٖٓم مً اخترام خ٤ ااٛحر في مااه: المًُغ في ؤلاجُان باملحٓىع مشااه

خٟٕغ ًٖ هظه اا٣اٖضة ٢ىاٖض أزغي جإصي مٗاوي أزو، مجها : ٍو

وهظه اا٣اٖضة ٢ُض ال٣اٖضة ااؿاب٣ت، ٞال ًباح بااًغوعة ئال ما ًضٞ٘ : ااًغوعاث ج٣ضع ب٣ضعها- أ

 ؛الخُغ، وإطا ػا٫ الخُغ ٖاص اإلاى٘

ُٗت الاؾخصىاةُت ال »أي : الحاظت ججز٫ مجزات ااًغوعة، ٖامت ٧اهذ أو زانت- ب أن اادؿهُالث اادكَغ

ج٣خهغ ٖلى خاالث ااًغوعة اإلالجئت، بل خاظاث الجماٖت مما صون ااًغوعة جىظب اادؿهُالث 

 ؛(1006-2/1005السركا، اإلادخل الفلهي العام، ) « الاؾخصىاةُت أًًا

طا٪ أن اإلاًُغ : (ااؿُىَي، مجلت ألاخ٩ام ااٗضاُت، مغظ٘ ؾاب٤) الايُغاع ال ًبُل خ٤ ااٛحر- ط

ٟٗى مً اإلاؿإواُت ًٖ ااخجاوػ وااخٗضي ٖلى خ٤ ااٛحر ظىاةُا، أما زبىث خ٤  ٌؿ٣ِ ٖىه ؤلازم َو

 .ااٛحر في اإلاشل أو اا٣ُمت ٞال ًبُله الايُغاع، وال ٌؿ٣ِ
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 :اإلاىكف ؤلاسالمي مً الاثفاكيات الدولية4.3  

ئن مً واظب الح٩ام اإلاؿلمحن وصواهم أن ًداٞٓىا ٖلى اابِئت وأن ًلتزمىا بجمُ٘ الاجٟا٢ُاث 

ُت واا٣ىاٖض اا٩لُت في  ااضواُت ااتي أقغث ئاحها ؾاب٣ا ئطا ام ٨ًً ٞحها ما ًخٗاعى م٘ ااىهىم ااكٖغ

بت اا٨غبىن مً مضزغاث ااضو٫ اإلاهضعة  ٗخىا ؤلاؾالمُت وام ٨ًً ٞحها يغع ٖلى مىاعص أمخىا ٦ضٞ٘ يٍغ قَغ

ُت وال ًسلى مً اا٣ى٫ به  الىِٟ ومى٘ ااضو٫ ااٛابُت مً ٢ُ٘ ألاشجاع، وهظا مً ااٗمل بااؿُاؾت ااكٖغ

ما ٧ان ٞٗال ٩ًىن مٗه ااىاؽ أ٢غب ئلى » : ئمام ٦ما ط٦غ ابً اا٣ُم في ااُغ١ الح٨مُت ٞااؿُاؾت هي

الطرق الحىمية في السياسة ) «ااهالح وأبٗض ًٖ ااٟؿاص وإن ام ًًٗه ااغؾى٫ وال هؼ٫ به وحي

 .(22هـ، ص1427-م2006الشرعية، 

ٞان هللا أعؾل عؾله وأهؼ٫ ٦خبه ا٣ُىم ااىاؽ باا٣ؿِ وهى ااٗض٫ ااظي ٢امذ به ألاعى 

٤ ٧ان ٞشم قٕغ هللا وصًىه الطرق )، وااؿماواث، ٞان ْهغث أماعاث ااٗض٫ وأؾٟغ وظهه بأي ٍَغ

. (23الحىمية، مرجع سابم، ص

ا ًً ٤ اؾخسغط  ها ااٗض٫ واا٣ؿِ ٞهي مً ااضًً، اِؿذ مسااٟه اه»: و٢ا٫ ابً اا٣ُم أً . «ٞأي ٍَغ

ُت بأهه ٝغ أؾخاطها ااض٦خىع دمحم بً ٖبضهللا اا٣اض ي عخمه هللا ٖلم ااؿُاؾت ااكٖغ  : ٖو

ااٗلم ااظي ًبدض ُٞه ٖما جضبغ ُٞه قئىن ااضوات ؤلاؾالمُت مً اا٣ىاهحن وااىٓم ااتي جخ٤ٟ »

وأنى٫ ؤلاؾالم وإن ام ٣ًم ٖلى ٧ل جضبحر صاُل زام أو ٞٗل ش يء مً ناخب ااىالًت ااٗامت 

بل . إلاهلحت ًغاها ُٞما ام ًغص ُٞه هو زام وفي ألامىع ااتي مً قأجها أال جب٣ى ٖلى وظه واخض

-36، ص1989-1410الشرعية، ) ،«جخٛحر وجدبض٫ وجسخل٠ بازخالٝ اإلاهالح وااٗهىع وألاخىا٫

35). 

ُت هى جل٪ ألاخ٩ام ااتي مً قأجها : وزالنت اا٣ى٫ أن مجا٫ ٖمل ااؿُاؾت ااكٖغ

لى خؿب ما ًترجب ٖلحها مً - أ  أال جب٣ى ٖلى وظه واخض، بل جسخل٠ بازخالٝ ااٗهىع وألاخىا٫ ٖو

 ؛ااىخاةج وآلازاع

و٦ظا٪ ألاخ٩ام ااتي ال هجض اها صاُال زانا مً اا٨خاب أو ااؿىت أو ؤلاظمإ، وال ملحلها هٓحر - ب

 ٘ ه٣ِؿه ٖلُه مما ؾب٤ ُٞه خ٨م ٌٗخبر مً اا٣ٟه ااٗام وبااخالي ألاخ٩ام ااتي جغظ٘ ئلى ٢ىاٖض ٞع

. الحغط وصٞ٘ ااًغع 
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والح٨م بااٗض٫ وااٗمل بمباصب ؾض ااظعات٘ والاؾخصحاب والاؾخدؿان ومغاٖاة ااٗٝغ واإلاهالح 

. (961الشرعية، هفس اإلارجع، ص) ،اإلاغؾلت

في خماًت اابِئت، ومً  (الحا٦م)هىا البض مً مىا٢كت ٢ًُت مهمت وهي مضي نالخُت ؤلامام  و

. طا٪ الااتزام باا٣غاعاث ألاممُت ااتي ال جخٗاعى م٘ صًيىا وال جًغ بىا وؾً

:   اللىاهين التي ثحمي البيئة5.3 

ٗاث وااخىُٓماث ااتي ج٨ٟل خماًت اابِئت مً  ئن ااٗاام اإلاٗانغ ال ًؼا٫ ًبدض ًٖ اادكَغ

ً ٖاما ٣ٞض ٧ان هىا٥ 1977ااخلىر وإ٣ًاٝ اؾخٟدا٫ اإلاك٩لت وختى ٖام  م أي مىظ أ٢ل مً ٖكٍغ

٘ صٖىي ٢ًاةُت يض مً ًدؿبب في  ُاء الح٤ ألي ٞغص بٞغ مكغٕو ٢اهىن في ااىالًاث اإلاخدضة إٖل

-هـ1418غاهم، ) ،ئخضار جلىر بُئي أو مً ٣ًىم بأي ٖمل مً قأهه أن حهضص بدضور ااخلىر

.  (228م، ص1997

ُت مىىٍ باإلاهلحت»ومً اا٣ىاٖض اا٣ٟهُت اإلاهمت ٢اٖضة  ابً هجيم، )، «جهٝغ ؤلامام ٖلى ااٖغ

ُت مجزات ااىلي مً ااُدُم»: هظه اا٣اٖضة هو ٖلحها ااكاٞعي و٢ا٫. (212ص  «مجزات ؤلامام مً ااٖغ

ُت ،  (121ابً هجيم، ص) هظه اا٣اٖضة مهمت ظضا وأؾاؾُت، ألجها طاث مؿاؽ بااؿُاؾت ااكٖغ

ا ا٩ل مً ًخىلى أمًغا مً أمىع  ًً اجه، وأً وجىُٓم ااضوات ؤلاؾالمُت ئط جً٘ خًضا الحا٦م في ٧اٞت جهٞغ

. اإلاؿلمحن

اِث   : واهظه اا٣اٖضة ؾىض في ٦خاب هللا وؾىت عؾىاه  ٣ًى٫ حٗالى
َ
َماه
َ
 ألا
ْ
وا إصُّ

ُ
ن ج
َ
ْم أ
ُ
ُمُغ٦

ْ
أ ًَ  َ
ّ
ِئنَّ ّللا

ْض٫ َٗ
ْ
 ِباا
ْ
ُمىا

ُ
ْد٨
َ
ن ج
َ
اِؽ أ ْمُخم َبْحَن ااىَّ

َ
ا َخ٨

َ
ْهِلَها َوِإط

َ
ى أ
َ
ً ٖبضهللا بً ٖمغ  ِئل ؾمٗذ » : ٢ا٫- امهنع هللا يضر-، ٖو

ُخه ) :عؾى٫ هللا  ٣ًى٫  ُخه، وااغظل عإ : ٧ل٨م عإ و٧ل٨م مؿئى٫ ًٖ ٖع ؤلامام عإ ومؿئى٫ ًٖ ٖع

ُتها، والخاصم عإ في  ُخه، واإلاغأة عاُٖت في بِذ ػوظها ومؿئىات ًٖ ٖع في أهله وهى مؿئى٫ ًٖ ٖع

ُخه . ((853)البخاري، )  « (ما٫ ؾُضه ومؿئى٫ ًٖ ٖع

ً م٣ٗل بً ٌؿاع ُت ٞلم ًدُها بىصحه ام  ): ؾمٗذ عؾى٫ هللا   ٣ًى٫ » : ٖو ُه هللا ٖع ما مً ٖبض ٌؿتٖر

ىه في عواًت أزغي ، ((127، 13/126عبد الباقي، )ٖبضااباقي، )« (ًجض عاةدت الجىت ما مً وا٫ ٖلى »  ٖو

ُت مً اإلاؿلمحن ُٞمىث وهى ٚاف اهم ئال خغم هللا ٖلُه . ((58)اليساء، آًة ) « الجىتٖع
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واهظه اا٣اٖضة جُب٣ُاث ٖضًضة في مجاالث الحُاة الاظخماُٖت وااؿُاؾُت، واها ٞاةضة ٦بحرة في 

مجا٫ ااخٗامل م٘ اابِئت ااُبُُٗت لحماًت مىاعصها مً ااخلىر ئط ٩ًىن ائلمام ٖىض ااترزُو 

با٢امت مكغٕو ما زانا ٧ان أو ٖاما، ػعاٖا أو نىاُٖا أو ٖلمُا أن ًً٘ الاقتراَاث وااًماهاث 

. ااتي ًغي أجها ٦ُٟلت بدماًت اابِئت مً ااخلىر واؾخجزاٝ مىاعصها

ئن مً واظب ؤلامام أن ٣ًُض اإلاىا٣ٞت ٖلى اؾخٛال٫ اإلاىاعص ااىباجُت والحُىاهُت بما ًغاه مً 

ت المداٞٓت ٖلحها مى٘ مماعؾت ااهُض : ومً هظه ااكغٍو ٖلى ؾبُل اإلاشا٫. ااكغٍو ااًغوٍع

باايؿبت ابٌٗ الحُىاهاث أو ااُُىع أو ٢ُ٘ ألاشجاع أو مى٘ ااهُض في أما٦ً مُٗىت أو ٖضم ٢ُ٘ 

غى ٢ُىص ػمىُت ٧ي ًدُذ الحُىاهاث أو ااُُىع أو ااىباجاث ااٟغنت  ألاشجاع في مىا٤َ مُٗىت ٞو

 .اا٩اُٞت الىمى وااخ٩ازغ

 :كاهىن البيئة في اإلاىاثيم الدولية4.  

ئن ااخأزحر اإلاتزاًض ألزُاع ااخلىر ٖلى اابِئت، واٖتراٞا بالحاظت اإلالحت اخُىٍغ اا٣ىاٖض 

ظٗل مك٨الث خماًت اابِئت جٟغى هٟؿها ب٣ىة . اا٣اهىهُت اإلاخٗل٣ت بدماًت اابِئت والحٟاّ ٖلحها

مً هىا ًم٨ً َغح حؿاؤالث مخٗل٣ت . ٖلى ااؿاخت ااضواُت ٧ي ججض اها م٩اها في اا٣اهىن ااضولي

 .بمٟهىم ٢اهىن اابِئت، وبأهم الاجٟا٢ُاث ااضواُت اإلابرمت في مجااه، وأزحرا آلااُاث ااضواُت لحماًخه

سُت واا٣اهىهُت . " ٢بل ااخُغ١ ئلى مٟهىم ٢اهىن اابِئت ال يغع مً ج٣ضًم هبظة ًٖ مغظُٗخه ااخاٍع

ذ  آع  ش املحاٞٓت ٖلى اابِئت في أ٢ل ج٣ضًغ ئلى زالزت آالٝ ؾىت ٢بل اإلاُالص، ٖىضما قٖغ " ًغظ٘ جاٍع

UR "( ااٗغا١ ااُىم) وباإلاشل أ٢غ . ٢ىاهحن جًمً ٖضم ايمدال٫ ااٛاباث مً ظغاء الاؾخجزاٝ الجاةغ

. املجلـ ااغوماوي ٢بل هدى أاٟي ؾىت ٢اهىها ٣ًط ي بدٟٔ اإلاُاه زال٫ ٞتراث الجٟاٝ

ت أٞٛني ًٖ ااخظ٦حر ب ن ظظوع املحاٞٓت ٖلى اابِئت مٛغوؾت بصباث في حٗااُم ألاصًان ااؿماٍو

ااتي جغقض أجباٖها ئلى خؿً  ااغباهُت بل ختى في قٗاةغ ألاصًان ااىزيُت ٧اابىطًت وااهىضوؾُت

".  املحاٞٓت ٖلى ااُبُٗت ألام

ا٣ض ْهغ ٢اهىن اابِئت هدُجت ااخُىعاث ااتي ظغث في ااىا٢٘ في مجا٫ اابِئت وجلىٍثها خُض " 

ٌٗخبر هظا الح٤ مً  .أْهغث بىيىح أهمُت ئ٢غاع خ٤ ؤلاوؿان في خماًت بُئُت ؾلُمت ومىاؾبت

السماللي، )  "خ٣ى١ الجُل ااشااض مً أظُا٫ خ٣ى١ ؤلاوؿان وااتي أَل٤ ٖلحها خ٣ى١ ااخًامً

. (30ص
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ٌٗخبر اا٣اهىن ااضولي البِئت خضًض اايكأة ئط أن أنىاه الح٣ُ٣ُت حٗىص ئلى جهاًت ااؿخِىاث وهي 

اإلاغخلت ااتي بلٜ ٞحها ااىمى الا٢خهاصي مؿخىٍاث مغجٟٗت بٗض مغخلت اابىاء ااتي جلذ الحغب ااٗاإلاُت 

. ااشاهُت

. ٌٗض ٢اهىن اابِئت أخض ٞغٕو اا٣اهىن ااضولي ااٗام ااظي حهخم بدماًت اابِئت بمسخل٠ ظىاهبها

م٨ً ئظما٫ اإلاىايُ٘ ااتي حهخم  ها اا٣اهىن ااضولي اابُئي ُٞما ًلي :  ٍو

 "ت ت وجىٞحر الحماًت والاؾخسضام اإلا٣ٗى٫ الثرواث وألاخُاء اابدٍغ  ؛مى٘ جلىر اإلاُاه اابدٍغ

 ؛خماًت املحُِ الجىي مً ااخلىر 

 ت  ؛خماًت ااىباجاث وااٛاباث والحُىاهاث اابًر

 ضة  ؛خماًت املخلى٢اث ااٍٟغ

 (2004زإلااط، ) "خماًت اابِئت املحُُت مً ااخلىر. 

٠ اا٣اهىن ااضولي اابُئي بأهه  ت ٢ىاٖض ومباصب اا٣اهىن ااضولي "مما ؾب٤ ًم٨ً حٍٗغ مجمٖى

ااتي جىٓم وكاٍ ااضو٫ قي مجا٫ مى٘ وج٣لُل ألايغاع املخخلٟت ااتي جيخج مً مهاصع مسخلٟت 

". المدُِ اابُئي

ت مً الاجٟا٢ُاث بكأن خماًت اابِئت ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي ااٗااسي أو ؤلا٢لُسي . ا٣ض أبغمذ مجمٖى

 أهم الاثفاكيات اإلابرمة: على اإلاستىي العالمي   1.4

 ؛ الخانت بمى٘ جلىر اابداع بااى1954ِٟاجٟا٢ُت اىضن   -

ـ   - ت1960اجٟا٢ُت باَع  ؛ بكأن ااخجاعب ااظٍع

.  بكأن ااخضزل في أٖالي اابداع في خاالث اا٩ىاعر ااىاظمت ًٖ ااخلىر1969  بغو٦ؿلاجٟا٢ُت   -

ت لحماًت ااكىاَئ في خاات و٢ٕى  ا٣ض ٖالجذ هظه الاجٟا٢ُت اا٣ىاٖض اإلاىٓمت ائلظغاءاث ااًغوٍع

 ؛أيغاع هاقئت ًٖ ٧ىاعر هُُٟت في أٖالي اابداع

 ؛ بكأن نُض وخماًت ااُُىع 1970اجٟا٢ُت بغو٦ؿُل   -

ـ   -  ؛ اإلابرمت في ئَاع مىٓمت ااُىوؿ٩ى بكأن خماًت ااترار  ااُبُعي وااش٣افي1972اجٟا٢ُت باَع

 ؛ بكأن مى٘ ااخلىر اابدغي مً زال٫ ئا٣اء ااىٟاًاث مً ااُاةغاث وااؿ1972ًٟاجٟا٢ُت أؾلى   -

الن ااٗااسي البِئت في اؾخى٦هىام   -  ؛ وهى االبىت ألاولى في نغح اا٣اهىن ااضولي البِئت1972ؤلٖا
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 في ئَاع مىٓمت ااٗمل ااضولي بكأن خماًت ااٗما٫ مً ألازُاع ااىاظمت 1977اجٟا٢ُت واقىًُ   -

ً ااًىياء وما قابه طا٪  ؛في بِئت ااٗمل ًٖ جلىر ااهىاء ٖو

 ؛1980اإلاُشا١ ااٗااسي الُبُٗت   -

 ؛1982اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة ا٣اهىن اابداع   -

 ؛اجٟا٢ُت ُِٞىا لحماًت َب٣ت ألاوػون   -

 ؛ بكأن اإلاؿاٖضة اإلاخباصات في خاات و٢ٕى خاصر هىوي1986الاجٟا٢ُت ااضواُت اإلابرمت ؾىت   -

ىصي ظاهحرو   - الن ااهاصع ًٖ ٢مت ألاعى بٍغ  ؛1992ؤلٖا

 ؛(44ااؿماللي، م)، 1994اجٟا٢ُت م٩اٞدت ااخصحغ   -

ى   -  ؛ ااظي ًلؼم ااضو٫ اإلاخ٣ضمت بالحض مً ألاوكُت الا٢خهاصًت1998 ماعؽ 16بغوجى٧ى٫ ٦َُى

 أهم الاثفاكيات : على اإلاستىي ؤلاكليمي   2.4

٣ُت لحٟٔ اإلاىاعص ااُبُُٗت "  -  ؛1968الاجٟا٢ُت ؤلاٍٞغ

 ؛ بكأن خماًت اابِئت ابدغ اابل1974٤ُُمباصب ؾىتي  -

ت البدغ ألاخمغ وزلُج ٖضن 1982اجٟا٢ُت ظضة  -  ؛" بكأن خماًت اابِئت اابدٍغ

أما ُٞما ًخٗل٤ باآلاُاث ااضواُت لحماًت هظا اا٣اهىن ، هجض في هظا الخهىم، أهه بٗض مإجمغ 

جم ئوكاء ظهاػ صولي "  ااظي خًغه ممشلىن ًٖ ظمُ٘ أًٖاء ألامم اإلاخدضة ، 1972اؾخى٦هىام  

بغهامج ألامم اإلاخدضة البِئت " ٌٗنى هظا الجهاػ بكإون اابِئت خُض أَل٤ ٖلُه .جاب٘ اؤلمم اإلاخدضة 

PNUE ." ٦ما ٢امذ بٌٗ . ٞهى ٌؿهم  في ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث ااالػمت في وكغ اإلاٗاٝع اابُئُت

اإلاىٓماث ااضواُت اإلاخسههت بخىٞحر آاُاث زانت ب٣ًاًا اابِئت ٦مىٓماث ااُىوؿ٩ى اؤلٚظًت 

. وااؼعاٖت، مىٓمت ااٗمل ااضواُت
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: الخاثمة 5.

صحُذ أن ْاهغة الاهدباؽ الحغاعي ااتي نىٗها ؤلاوؿان ٢ض بضأث مىظ ٢ُام الحًاعاث 

 ،اا٨بري في آؾُا ٢بل آالٝ ااؿىحن، مىظ ااخىؾ٘ في ػعاٖت ألاعػ جدضًضا ااتي أَل٣ذ ااٛاػاث ااضُٞئت

ااُٟي٣ُُت وااُىهاهُت وااغوماهُت، ٢ض اؾتهل٨ذ  أن خًاعاث اابدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ وصحُذ أًًا

ش مىظ اا٣غون ألاولى ٢بل اإلاُالص وأن مىار اابدغ اإلاخىؾِ ٢ض  ااٛاباث ٖلى هدى ٚحر مؿبى١ في ااخاٍع

ش ئلى ٚحر عظٗت، وا٨ً ااشىعة ااهىاُٖت اا٨بري ااتي بضأث في أوعوبا في ااىه٠  حٛحر مىظ طا٪ ااخاٍع

ش  ااشاوي مً اا٣غن ااشامً ٖكغ، وحٗم٣ذ في اا٣غهحن ااالخ٣حن، ٢ض أصث ئلى جلىر ال مشُل اه في جاٍع

ت، و٢ض ٚضا هظا اا٩ى٦ب مهضصا بٓاهغة ااضٝء اإلاىاخي بدضوص ال ًم٨ً ااخ٨هً بأيغاعها  اابكٍغ

اصة مٗض٫ صعظت خغاعة  اا٩اعزُت م٘ جهاًت ألااُٟت ااشااشت، خُض ٌكحر بٌٗ الخبراء ئلى اخخما٫ ٍػ

إله٣اط " بدؼم"ألاعى زمـ صعظاث مئىٍت، وعبما أ٦ثر، ألامغ ااظي اؾخضعي ااٗاام الخضزل 

.  ااتي ال حؿخُُ٘ وخضها أن جىاظه هظا ااخدضي،ااُبُٗت

ٞل٣ض اهخم ااضًً ؤلاؾالمي باابِئت بمٟهىمها ااىاؾ٘ ومىاعصها املخخلٟت ؾىاء أ٧اهذ خُت أم 

.  ٚحر خُت، وأْهغ أؾـ ااخٗامل مٗها بدُض ًم٨ً خماًتها والحٟاّ ٖلحها

وظان،  واابداع،  وا٣ض جمحز مٟهىم اابِئت في ؤلاؾالم بكمىاُخه ٞهى ًًم ٧ل مسلى٢اث هللا مً ئوـ

وألاجهاع، والجبا٫  وااىباث  والحُىاهاث، والحكغاث، وإن هظه املخلى٢اث سخغها هللا ؾبداهه 

اظا ٞان الحٟاّ ٖلى اابِئت واظب صًني ٖلى ٧ل ٞغص، ٦ما أهه واظب اظخماعي ٖام ٣ًىم به ، وحٗالى

. ٧ل مؿئى٫ في مإؾؿخه

 : و٢ض جىنلذ هظه ااىع٢ت اابدشُت ئلى ٖضة هخاةج هظ٦غ مجها

ًخُلب الح٤ في بِئت ؾلُمت اا٣ًاء ٖلى ٧اٞت أق٩ا٫ ااخلىر وجىٞحر وؾِ بُئي مىاؾب اِٗل  •

 ؤلاوؿان وااخمخ٘ بدُاجه بك٩ل َبُعي؛

 الح٤ في بِئت ؾلُمت اِـ خ٨غا ٖلى ؤلاوؿان ٣ِٞ، ٞهى ٌٗني اابِئت ااؿلُمت ائلوؿان  •

 والحُىان وااىباث؛

 هٓغة ؤلاؾالم والحًاعة ؤلاؾالمُت البِئت، هي جل٪ ااىٓغة ااتي جإمً بأن اابِئت بجىاهبها  •

٤ ؾجن هللا في اا٩ىن ااظي زل٣ه ؾبداهه في  خٗاون بًٗها م٘ بٌٗ ٞو خ٩امل ٍو املخخلٟت ًخٟاٖل ٍو

  .أخؿً نىعة، ووظب ٖلى ٧ل مؿلم أن ًداٞٔ ٖلى هظا الجما٫
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هظ٦غ مجها ، هظه ااىع٢ت اابدشُتوفي جهاًت اإلاُاٝ ًم٨ً اؾخسالم ٖضة جىنُاث مً زال٫ 

:  ًليما

  ت ااصحُدت ًٖ اابِئت ضه بااغٍؤ ٤ جؼٍو جىمُت ااىعي اابُئي اضي ؤلاوؿان اإلاؿلم ًٖ ٍَغ

 ؛وم٩ىهاتها بما ًد٤٣ صوعه اإلاُلىب في ألاعى باٖخباعه زلُٟت هللا ٞحها

  ئصزا٫ مىاص ًٖ اابِئت في مسخل٠ مغاخل ااخٗلُم وااتر٦حز ٖلى ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت، أو

اث اإلاخٗل٣ت باألبٗاص اابُئُت المجاالث ألازغي صازل هظه املجاالث، مجها جغبُت اايص ئ،  اإلاىيٖى

ُت وجش٠ُ٣ اا٨باع، وااخٗاون م٘ الجماٖاث واإلاإؾؿاث ألاهلُت وااغؾمُت ؤلا٢لُمُت  وجٖى

 ؛ةليوااضو

  ضم  خض ظمُ٘ ااضو٫ ٖلى اإلاكاع٦ت، والاهًمام في أي ججم٘ حهضٝ ئلى خماًت اابِئت ٖو

 ؛ااخىاوي في طا٪ وااخهض٤ً ٖلى الاجٟا٢ُاث ااضواُت وؤلا٢لُمُت ااتي جهب في مهلحت اابِئت

  ٗاث ااضازلُت اإلادؿمت بااهغامت في مالخ٣ت ملىسي مىاقضة ااضو٫ بؿً اا٣ىاهحن واادكَغ

عي في بٌٗ اابلضان  ضم ااتراخي في جى٢ُ٘ اا٣ٗىباث ٖلحهم، وملء ااٟغاٙ اادكَغ اابِئت، ٖو

 ؛ااىامُت

  الم ووؾاةله ااٟٗاات ئلى وكغ ااىعي اابُئي، وج٨ش٠ُ بغامجه ااضاُٖت المداٞٓت جىظُه ؤلٖا

اث  اصة اايكغاث، واابدىر وااضوٍع ٖلحها، وإَإل ألاٞغاص ٖلى مساَغ ااخلىر، و٦ظا٪ ٍػ

اإلاخسههت، وااتي جدمل َاب٘ ااخىظُه وؤلاعقاص الخٗامل م٘ اابِئت إلزغاط ظُل مكب٘ بااتربُت 

. اابُئُت وصاُٖا اها
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 :إلاراجعكائمة ا  6.

 م  . اا٣غآن اا٨ٍغ

 ألاخ٩ام. (هـ1404ؾىت ) .الماوعصي 

  م٨خبت ألاؾغة، اابِئت  مكا٧لها و٢ًاًاها وخماًتها مً ااخلىر ، 1999).).دمحم ٖبض اا٣اصع اا٣ٟي

  .مهغ

 ٢ًاًا اابِئت مً مىٓىع ئؾالمي، . (2004)  .أخمض ٖبض ااغخُم ااؿاًذ، أخمض ٖبضه ٖىى

 .م 2004هـ 1425َبٗت مغ٦ؼ اا٨خاب اليكغ  ااُبٗت ألاولى 

  اإلا٨خبت (1/299) صاع ااٛض ااٗغبي، جٟؿحر اا٣غآن ااُٗٓم البً ٦شحر .(2/294) .جٟؿحر ااُبري ،

 .ااخى٣ُُٞت وم٨خبت ااضٖىة ؤلاؾالمُت

  باب ًٞل ااٛغؽ وااؼٕع (10/472)صحُذ مؿلم ، بكغح ااىىوي. 

  بحروث(1/18)صاع اا٨خب ااٗلمُت، وؾجن أبي صاوص  . (هـ1412 ).(1/81)صحُذ اابساعي ،. 

 اع (1/204)، مجم٘ ااؼواةض (هـ 1401). أخمض ، (1/104)، بحروث، صاع اا٨خاب ااٗغبي، و هُل ألاَو

 ، مٗاام ااؿجن الخُابي (1/7)، بحروث، صاع اا٨ٟغ، ؾجن أبي صاوص (1/97)ااؿجن اا٨بري البحه٣ي 

(1/21 ،22 .)

 هما ، (1/185)، ااخلخُو (1/185)اإلاؿخضع٥ الحا٦م . خضًض ااكُسحن، واه قاهض ٖلى قَغ

، (1/98)، ؾجن أبي صاوص ااؿجن اا٨بري (هـ1407، اا٣اهغة، صاع الحضًض، (1/34)ؾجن اايؿاتي 

. بحروث، صاع اا٨ٟغ

 ُت ت، بحروث.(هـ1427-م2006 ).ااُغ١ الح٨مُت في ااؿُاؾت ااكٖغ  . اإلا٨خبت ااٗهٍغ

 ت وااخُب٤ُ .(1989-1410 ).ٖبض هللا دمحم اا٣اض ي ُت مهضع الخ٣ىحن بحن ااىٍٓغ ااؿُاؾت ااكٖغ

 .َىُا، مُبٗت صاع اا٨خب الجامُٗت الحضًشت (36-35)م

 ؤلاؾالم وخماًت اابِئت مً ااخلىر، ظامٗت أم اا٣غي، .(م1997-هـ1418) .خؿحن مهُٟى ٚاهم 

 .مٗهض اابدىر ااٗلمُت وإخُاء ااترار ؤلاؾالمي، م٨ت

  ابىان - ألاقباه وااىٓاةغ صاع اا٨خب ااٗلمُت، بحروث   . ( م1999- هـ  1419) .ابً هجُم  اإلاهغي

. ااُبٗت ألاولى
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  (853) ااصحُذ ٦خاب الجمٗت، باب الجمٗت في اا٣غي واإلاضن بغ٢م ،اابساعي 

 ُت ْلم ًىصح صحُذ اابساعي م٘ ٞخذ ااباعي، : اهٓغ. اابساعي، ااصحُذ باب مً اؾترعى ٖع

 (.127، 13/126)جغ٢ُم ٞإاص ٖبض ااباقي 

  (2006).ٖبض املجُض ااؿماللي .  ،٘ ااىظحز في ٢اهىن اابِئت، صاع اا٣لم الُباٖت واايكغ وااخىَػ

 .صمك٤

 

 

  

 

 

 


