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  :مقدمة

تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد اتمع وتؤثر يف أحواهلم الصحية  ايتأثر باألنشطة االقتصادية ويؤثر فيها، كمتعد البيئة اإلطار العام الذي 
االقتصاد، اتمع، (ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنسجام بني عناصر ثالثة . وأنشطتهم املختلفة

تويات اجلودة لتلك العناصر معا، أي حتقيق النمو االقتصادي وتلبية متطلبات أفراد اتمع، وضمان السالمة البيئية، مع لالرتقاء مبس) والبيئة
والعالقة بني التنمية املستدامة ومحاية البيئة . احملافظة يف الوقت نفسه على حقوق األجيال القادمة من املوارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة

  . ويف هذا الصدد متثل محاية البيئة اهلدف األول يف برامج التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية. وثيقةعالقة 
، لكن بالرغم من ذلك، مل تأخذ حظها )واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةمحاية البيئة، (وكان اإلسالم سباقا يف التعرض هلذه املواضيع 

الذين   وهي حتتاج إىل إثراء وحبث، وهذا ما هو منتظر من الفقهاء واالقتصاديني املسلمني راسة من املنظور اإلسالميالوافر من التأصيل والد
اخلالدة متوافقة مع متطلبات احلياة اإلنسانية يف مجيع  يدركون أن نصوص الشريعة اإلسالمية ال ختل من القيم االجتماعية املثالية ألن الشريعة

وكل شيء فصلناه تفصيالً(اهللا عز وجل  وهي متوافقة حتما مع حاجيات احلياة اإلنسانية يف هذا العصر، مصداقا لقول ا،مراحلها وتطورا )(
  ).12: سورة اإلسراء

يأيت هذا البحث يف حماولة لإلشارة وللفت نظر املعنيني من فقهاء واقتصاديني مسلمني إىل ضرورة التأصيل الشرعي هلذه املفاهيم 
، واستنباط كل األحكام الشرعية املتعلقة ا والواردة يف النصوص الشرعية والتأكيد على أن اإلسالم كان أسبق من أي نظرية وضعية يف الثالثة

بادئ رسيخه ملهذا اال، إذ جيب أن يكون الوازع الديين للمسلم هو الدافع احلقيقي له من جراء محايته للبيئة وتبنيه لربامج التنمية املستدامة وت
  .املسؤولية االجتماعية

  :مشكلة البحث

للشركات من منظور إسالمي مل ينل حظه الكايف من التأصيل الشرعي و  واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةالبيئة، ما يزال موضوع 
لتاليف هذا النقص العلمي و لتبيان التأصيل العلمي، بالرغم من رسوخ مفاهيمه يف تعاليم الشريعة اإلسالمية، يأيت هذا البحث كمسامهة 

  : األصالة اإلسالمية هلذا املفهوم، و ذلك من خالل حماولة اإلجابة عن التساؤالت التالية
 للشركات؟ واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةلبيئة ولما هي رؤية الفكر الوضعي  -

 للشركات؟ واملسؤولية االجتماعية التنمية املستدامةللبيئة و ما هي رؤية الفكر اإلسالمي -

  ؟واملسؤولية االجتماعية بني التشريع الوضعي واإلسالمي كيف ميكن محاية البيئة من زاوية التنمية املستدامة -
  :أهداف البحث

ختلفة مبا فيها ميثل البحث حماولة لدراسة موضوع من املوضوعات اليت هلا صلة مباشرة باالقتصاد العاملي وعلوم البيئة، والتشريعات امل
بشىت التشريع اإلسالمي، وهو موضوع التنمية  املستدامة واملسؤولية االجتماعية باعتبارمها الوسيلة املثلى لتحقيق التقدم احلضاري املنشود 

على الوفاء صوره، مع احملافظة يف الوقت نفسه على املوارد والثروات الطبيعية من االستنـزاف والتلوث، حبيث يظل كوكب األرض قادرا 
كما متثل كل من التنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية يف الوقت نفسه إحدى القيم . مبعطيات التنمية وضمان دميومتها لألجيال القادمة

 . احلضارية املرتبطة بأخالقيات التعامل مع البيئة، والتعامل الرشيد مع عناصرها ونظمها ومواردها
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ستناداً إىل ما ورد آيات القرآن الكرمي اوالتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية من منظور علمي وإسالمي،  البيئةعرض قضايا كما يهدف إىل 
  .ويف السنة النبوية من أحاديث شريفة ذات صلة ذه القضية، وما ورد يف املراجع العلمية احلديثة املتعلقة ذه القضية

  :منهج البحث

والتنمية املستدامة واملسؤولية  البيئةيقوم البحث على املنهج العلمي االستقرائي االستنباطي املقارن، فقد عنينا فيه ببيان مفهوم 
حاديث االجتماعية يف العلم احلديث، وقارنا بني ذلك املفهوم واملفهوم اإلسالمي الذي مت استنباطه من خالل استقراء آيات القرآن الكرمي واأل

وقمنا بتأصيل املفاهيم الواردة يف البحث تأصيالً علمياً استناداً . والتنمية املستدامة واملسؤولية االجتماعية البيئةنبوية الشريفة املرتبطة بعناصر ال
يف البحث من غري  كما قمنا بعزو اآليات القرآنية إىل مواضعها من السور الكرمية، وختريج األحاديث الواردة. إىل ما ورد يف املعاجم اللغوية

  . الصحيحني
  :تقسيم البحث

  :قسيم البحث إىل مقدمة وأربعة حماور وخامتة على النحو التايلمت ت
   علمي واملنظور اإلسالميفهوم الاملبني  تنمية املستدامةال: احملور األول

  دالئل البيئة يف العلم والقرآن: الثاين احملور
  االجتماعية يف الفكر الوضعي واإلسالمياملسؤولية  :ثالثا :احملور الثالث
 واملسؤولية االجتماعية بني التشريع الوضعي واإلسالمي من زاوية التنمية املستدامةمحاية البيئة : احملور الرابع

  علمي واملنظور اإلسالميفهوم الاملبني  تنمية املستدامةال: أوال

  :املفهوم العلمي للتنمية املستدامة .1

   .التنمية، واملستدامة: من لفظتني مها التنمية املستدامةيتكون اصطالح 
االزدهار، والتكاثر، والزيادة، والرفاهية،  بالتنميةيقصد و. 1جعلته ناميا: أمنيت الشيء ومنّيته: ، يقال)منّى(التنمية يف اللغة مصدر من الفعل 

حق يستجيب بكيفية مرضية إىل حاجات وطموحات الشخص التنمية سياق حركي يؤدي إىل االنتقال من وضع سابق غري مرض إىل وضع ال
وإذا كان هذا السياق حركياً، فهو كذلك كمي وكيفي، حيث يعترب مبدئيا سد احلاجات املادية مبثابة معرب إىل حتقيق الرفاهية على . واجلماعة

  .مما يوحي بتغيري إجيايب وبتطور وتقدم ،تمعفاهلدف األخري من التنمية هو تفتح الشخص الذي يؤدي إىل تقدم ا. املستوى املعنوي
  . واستمراريته 2طلب دوامه: فمأخوذة من استدامة الشيء، أي) املستدامة(كلمة أما 
وهذا املصطلح برغم حداثته يستعمل للداللة على أمناط خمتلفة من . التنمية زيادة املوارد والقدرات واإلنتاجيةيراد ب من الناحية االصطالحيةو

االستخدام : ةقتصادياال بالتنميةح يراد صطاليف االو. البشرية، اخل والتنمية االجتماعية، والتنميةة، قتصادياالالتنمية : األنشطة البشرية، مثل
أما التنمية االجتماعية فاملراد منها . طبيعية والبشرية، لغرض حتقيق زيادات مستمرة يف الدخل تفوق معدالت النمو السكايناألمثل للموارد ال

تسعى إىل رفاهية األشخاص وحتسني  ، كماالوصول إىل سد احلاجيات األساس للجماعات البشرية والسعي إىل الرفع من جودا باستمرار
  . الئق وتغذية كافية ومالئمة، وتوفري اخلدمات يف جماالت الطاقة واملاء والصحة والتربية والشغل، اخل جودة حيام من خالل سكن

ختويل البشر سلطة انتقاء خيارام بأنفسهم، سواء فيما يتصل مبوارد الكسب، أو باألمن الشخصي، أو بالوضع : وتعين التنمية البشرية
هذه األمناط التنموية، إذ يرتبط كل منط منها مع سائر األمناط األخرى ارتباطاً وثيقاً من حيث التأثري ويالحظ أن مثة تداخال بني كل . السياسي

 . املتبادل بينهما

حتسني املستوى الفكري للجماعات البشرية من خالل تعميم التعليم وحماربة األمية والنهوض بالفنون ووسائل اإلعالم   تعين ةالتنمية الثقافيو
 . والتواصل

  . ولذلك وجدنا من يدمج كل هذه األمناط املختلفة من التنمية حتت مسمى واحد هو التنمية املتكاملة
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ع وملا كانت التنمية املتكاملة تقتصر دالالا االصطالحية على العمليات اليت جترى يف الوقت احلاضر فقط لتلبية احتياجات أفراد اتم
 1987يف عام ) مستقبلنا املشترك: (املعنون) برونتالند(األجيال القادمة، فقد قام كاتبو تقرير جلنة  املوجودين حاليا، دون مراعاة الحتياجات

. للداللة على التنمية اليت تليب احتياجات احلاضر دون أن تؤثر يف قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا) التنمية املستدامة(بوضع مصطلح 
األعمال اليت دف إىل استثمار املوارد البيئية بالقدر الذي حيقق التنمية، وحيد من التلوث، : "املستدامة بأاوعلى هذا فقد عرفت التنمية 

وهي تنمية تراعي حق األجيال القادمة يف الثروات الطبيعية . ويصون املوارد الطبيعية ويطورها، بدالً من استنـزافها وحماولة السيطرة عليها
ب األرض، كما أا تضع االحتياجات األساسية لإلنسان يف املقام األول، فأولوياا هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء للمجال احليوي لكوك

وهي تنمية . واملسكن وامللبس وحق العمل والتعليم واحلصول على اخلدمات الصحية وكل ما يتصل بتحسني نوعية حياته املادية واالجتماعية
، أي إا تتطلب تضامناً بني اجليل احلايل واجليل املستقبلي، وتضمن حقوق األجيال املقبلة يف 3"رض أكثر مما نعطيتشترط أال نأخذ من األ

وتتمثل أهداف التنمية املستدامة يف حتسني ظروف املعيشة جلميع سكان العامل، وتوفري أسباب الرفاهية والصحة واالستقرار لكل . املوارد البيئية
  . فرد

  :نمية املستدامة يف اإلسالممفهوم الت .2
فقد حفل القرآن الكرمي والسنة النبوية . فإن مفهومه ليس جبديد على اإلسالم واملسلمني) التنمية املستدامة(على الرغم من حداثة مصطلح 

نسان بالبيئة من أجل ضمان املطهرة بالعديد من النصوص اليت متثل الركائز األساسية للتنمية املستدامة، وتضع الضوابط اليت حتكم عالقة اإل
ومن اجلدير بالذكر أن مفهوم التنمية املستدامة يف اإلسالم أكثر مشوال، بل إنه أكثر إلزاما من . استمرارها صاحلة للحياة إىل أن يأيت أمر اهللا

توجب أال  املستدامةلتنمية لسالمية الشاملة النظرة اإلف). ريو(املفهوم املناظر الذي مت تبنيه يف أجندة القرن احلادي والعشرين املنبثقة عن قمة 
مبعزل عن الضوابط الدينية واألخالقية، ألن هذه الضوابط هي اليت حتول دون أية جتاوزات تفقد التنمية املستدامة مربرات التنمية  تتم هذه

الروحية ، جنبا إىل جنب مع النواحي املادية نواحيالب عىنتاملستدامة لتنمية لالنظرة اإلسالمية الشاملة ويف الوقت نفسه فإن . استمرارها
التوافق بني  يضمن حتقيقبشكل  ،، وإمنا متتد إىل احلياة اآلخرةوحدها احلياة الدنياب املرتبطة ةنشطلى األع املستدامة ال تقتصر التنميةواخللقية، ف
ي احليوان، أي احلياة احلقيقية املستمرة بال انقطاع وبال ، وجيعل صالحية األوىل جسر عبور إىل النعيم يف احلياة األخروية اليت هاحلياتني
   .منغصات
ة، مبا يف روحي وأ ةماديبشرية حاليا ومستقبال، سواء أكانت هي توفري متطلبات اليف املنظور اإلسالمي  املستدامةمهمة التنمية  نوهكذا، فإ

وهذا بعد مهم ختتلف فيه التنمية  .ةواالجتماعي ةلثقافياخلُلقية وا ذلك حق اإلنسان يف كل عصر ومصر يف أن يكون له نصيب من التنمية
يف النظم واألفكار األخرى، ألنه يعتمد على مبدأ التوازن واالعتدال يف حتقيق متطلبات  املستدامةعن التنمية يف املنظور اإلسالمي  املستدامة

والتنمية املستدامة يف املنظور اإلسالمي ال جتعل اإلنسان ندا للطبيعة وال  .اجلنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة اخللقة اإلهلية هلذا الكائن
اط وال متسلطا عليها، بل جتعله أمينا عليها حمسنا هلا، رفيقا ا وبعناصرها، يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة من يعوهلم، بدون إسراف، وبال إفر

كما أا تعد لونا من  ]31آية: سورة األعراف[)لَا يحبّ الْمسرِفنيإِنّه  ا ولَا تسرِفُواوكُلُوا واشربو( تفريط ويف ذلك يقول سبحانه وتعاىل
 يعملُونَ لَه ما يشاء( :ألوان شكر املنعم على ما أنعم به على خلقه، انطالقا من كون العمل يف األرض منطا من أمناط الشكر هللا، كما قال تعاىل

  . ]13آية  :سبأ سورة[ ) عبادي الشّكُورمّن  ب وتماثيلَ وجِفَان كَالْجوابِ وقُدورٍ رّاسيات اعملُوا آلَ داوود شكْرا وقَليلٌمّحارِيمن 
ولْيستعفف الَّذين (: (ال تعاىلوالتنمية املستدامة من هذا املنظور توجب على األغنياء مساعدة الفقراء، فاملال مال اهللا، وهم مستخلفون فيه، ق

مالِ اللَّه من  والَّذين يبتغونَ الْكتاب ممّا ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيراً وآتوهم  فَضلهمن  يغنِيهم اللَّهحتّى  ال يجِدونَ نِكَاحاً
ي آتالَّذفَقُوا لَ( :، وقال]33آية  :سورة النور[)  اكُمأَنو كُمنوا منآم ينفَالَّذ يهف نيلَفختسم لَكُمعا جّمقُوا مفأَنو هولسرو وا بِاللَّهنم رأَج مه
إىل الضغط على املوارد الطبيعية واستنـزافها من أجل ، وألن األغنياء إن مل يفعلوا قد يضطرون الفقراء  .]7آية : سورة احلديد[) كَبِري

وما تقوم به الدول الفقرية من قطع جائر لغاباا، وإقامة للصناعات امللوثة للبيئة على أراضيها يعد مثاال . احلصول على قوم وقوت أوالدهم
  .ملا ميكن أن يفعله الفقر من دمار بيئي
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وهذا يعين أن العالقة بينهما وطيدة . من موارد، حيث ال جمال لألوىل بدون الثانية  ما توفرهو البيئة حتقيق أغراض التنمية رهنيومنه يبقى 
  . ة وبعد النظر يف املمارسات والتصرفات والسلوكاتينواستمرار توازا يستدعي العقال

  يف العلم والقرآن البيئةدالئل : ثانيا

  :البيئة من وجهة نظر اإلنسان .1

زول واحللول يف املكان، مث أطلقت الكلمة جمازاً على املكان الذي يتخذه اإلنسان ـعلى النالعربية  يف معاجم اللغةكلمة البيئة  تدل
   .4زله وعيشهـاملوضع الذي يرجع إليه اإلنسان فيتخذ فيه منو املوطن، وزلـاملن زوله وحلوله، أي علىـمستقراً لن

تعرف كمجموعة تتألف من مكونات مادية غري حية، ومكونات حية والعالقات اليت تربط بني هذه  †وتبيليسي *البيئة قبل مؤمتري ستوكهومل
وبعبارة أخرى إن البيئة . عرف نفس املفهوم تطوراً واضحاً نتيجة للتغيريات الضخمة اليت أدخلها اإلنسان على التوازنات البيئية مثاملكونات، 

وتيبليسي     وقد أوجز مؤمتر البيئة البشرية يف ستوكهومل عن الضغوط اليت متارس عليها من طرف اإلنسان ال ميكن أن ينظر إليها يف معزل
هي جمموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافية اليت يعيش فيها اإلنسان والكائنات األخرى واليت يستمدون منها "التعريف التايل للبيئة 

إن هذه النظرة أقل ما ، كما ال ميكن أن تعرف من جمرد ما جينيه هذا األخري من فوائد من املوارد الطبيعية .5"زادهم، ويؤدون فيها نشاطهم
  . يقال عنها أا أنانية تضع اإلنسان يف موقع السيد املسيطر والبيئة يف موقع املستعبد

أال وهو البعد البشري املتمثل يف املعطيات االقتصادية واالجتماعية بالفعل إن مفهوم البيئة ال معىن له إذا بتر منه واحد من أهم أبعاده األساس 
  . والثقافية والتكنولوجية واألخالقية والدينية واجلمالية، اخل

إن اإلنسان حبكم ذكائه وتطلعه املستمر إىل مستويات عيش من حسن إىل أحسن وخصوصاً على الصعيد املادي، كان استغالله وتغيريه للعديد 
  . البيئة جمردين من كل نظر ميكنه من التنبؤ بكل ما خيبئه له املستقبل من مظاهر

، حيث يتفاعل كل بعد بيولوجياً كان، أو مادياً ئةجيب أن يدرك مفهوم البيئة كمفهوم يتسم بالشمولية وككلٍّ غري قابل للتجزونتيجة لذلك 
وعندما نتحدث عن البعد . لكل وخصوصاً يف إدراك املشكالت البيئيةأو بشرياً مع األبعاد األخرى ويلعب دوراً حيوياً يف توازن هذا ا

وهلذا، فنوعية هذه املمارسات واألنشطة . البشري، فإن األمر يتعلق باملمارسات واألنشطة اليت يقوم ا اإلنسان داخل البيئة ألغراض تنموية
وبعبارة أخرى، إن سالمة البيئة . خرية وإما إىل محايتها وصيانة مواردهاومدى مالءمتها مع البيئة أمران أساسان يؤديان إما إىل ختريب هذه األ

  . واستمرار توازناا رهينان بالتوفيق بني هذه األخرية والتنمية
ن ويؤثر فيه، ويتأثر باألنشطة اليت ميارسها اإلنسا "كل ما هو خارج جسم اإلنسان"ميكننا القول بأن البيئة يف إطارها العام هي  وعلى هذا

اإلطار الذي يعيش فيه والذي حيتوي على التربة واملاء واهلواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثالثة من مكونات مجادية  ، أينفسه
بالوسط أو اال املكاين الذي يعيش فيه اإلنسان، مبا يضم من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر ا ويؤثر  "كما عرفت . وكائنات تنبض باحلياة 

بكل ما يضمنه هذا اال املكاين من عناصر ومعطيات سواء كانت من خلق اهللا سبحانه وتعاىل كالصخور وما حتتوي من معادن  6"فيها
ياه وعناصر املناخ من حرارة وضغط ورياح وإمطار إضافة إىل النبات الطبيعي واحليوانات الربية ، ومصادر وقود والتربة والتضاريس وموارد امل

 .7أو معطيات من صنع اإلنسان من ممرات وطرق ووسائل نقل واتصال ومزارع ومصانع وسدود وغريها

                                                 
وكان أول منرب عاملي يتم التطرق فيه ". البيئة البشرية"حول  1972يونيو  16إىل  5مؤمتر مت تنظيمه من طرف األمم املتحدة بستوكهومل بالسويد من  *

 . للبعد البشري كمكون أساس ملفهوم البيئة
أكتوبر  26إىل  14من طرف منظمة اليونيسكو وبرنامج األمم املتحدة للبيئة من ) جورجيا، االحتاد السوفيايت سابقاً(مؤمتر مت عقده مبدينة تبيليسي  †

 . وهو أول منرب عاملي يعطى فيه ملفهوم البيئة مضمون مشويل يأخذ بعني االعتبار البعد البشري. حول التربية البيئية 1977
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يس لإلنسان عالقة بوجودها وبيئة مشيدة شيدها اإلنسان من وبالتايل ووفقا هلذا املفهوم فإن هناك بيئة طبيعية وهي العناصر احلية وغري احلية ول
ثل هذه خالل تفاعله مع بيئة الطبيعة وتتحدد طبيعة البيئة حسب طبيعة العالقة بني اإلنسان وبيئته وتعتمد أساسا على قدرات اإلنسان يف بناء م

  .8)ت البيئة الطبيعية خلدمة احلاجات البشريةالطريقة اليت نظمت ا اتمعات حياا واليت عجز( البيئات وهي بالتايل 
  :دالئل البيئة يف القرآن .2

بيئات ا أن القرآن الكرمي هو كتاب متكامل يف جوانبه الروحية واملادية فقد أشار إىل البيئة سواء أكانت البيئة اليت عاش فيها العرب أو المب
ما في السماوات وما في الْأَرضِ وما بينهما وما  لَه: (أشار اهللا إىل ذلك بقوله وقد . األخرى أو اليت ستؤول إليها مستقبالً وما سيحصل فيها 

تحى تالسموات واألرض يستدل على البيئة الطبيعية اليت تشمل الشمس واحلرارة والرياح والرطوبة  فما بني) . 6آية : سورة طه)(الثَّر
يقصد ا املكونات املوجودة يف باطن األرض سواء أكانت مكونات جيولوجية أو خامات ) الثرى حتت( والسحاب واإلمطار، إما قوله 

 .9معدنية أو ثروات طبيعية ميكن استخراجها واستثمارها اقتصادياً أو مياه جوفية ميكن استخراجها إلغراض الزراعة واالستيطان
ة كاملة ، مث جاءت العديد من اآليات القرآنية لتوضح وتشري بالتفصيل إىل وقد حصرت اآلية السابقة مكونات وعناصر البيئة بدقة ومشولي

 )وجعلْنا من الْماء كُلَّ شيٍء حي أَفَلَا يؤمنونَ(: ففيما خيص املوارد املائية قال تعاىل . مصادر الثروات الطبيعية وتنوعها والعوامل املؤثرة فيها 
الثروة املائية يف املسطحات املائية كاحمليطات والبحار واملسطحات املائية العذبة كاألار والبحريات كما ميكن  وتتمثل هذه) . 30: األنبياء(

هو :( إما عن أمهية املوارد املائية فقد جاء ذكرها يف القرآن الكرمي بقوله. إحلاق مياه اإلمطار واملياه اجلوفية كمصدر من مصادر املياه العذبة
كُلِّ الثَّمرات إِنَّ في  ينبِت لَكُم بِه الزرع والزيتونَ والنخيلَ واَألعناب ومن*فيه تِسيمونَ زلَ من السماء ماء لَّكُم منه شراب ومنه شجرالَّذي أَن

  ).11، 10: النحل ) (ذَلك آليةً لِّقَومٍ يتفَكَّرونَ
جمالٌ حني  ولَكُم فيها * اَألنعام خلَقَها لَكُم فيها دفٌء ومنافع ومنها تأْكُلُونَ:(احليوانية ومنافعها فقد جاء يف القرآن الكرمي قوله أما الثروة 

والْخيلَ والْبِغالَ والْحمري  * رحيم ه إِالَّ بِشق اَألنفُسِ إِنَّ ربكُم لَرؤوفلَّم تكُونواْ بالغي وتحملُ أَثْقَالَكُم إِلَى بلَد * ترِحيونَ وحني تسرحونَ
  ).8- 5:النحل)(الَ تعلَمونَ لتركَبوها وزِينةً ويخلُق ما

أَنزلْنا (ومصادر الطاقة فهناك إشارات إىل احلديد أما الثروات واخلامات املعدنية فقد حوت األرض وقشرا وما حتت الثرى الكثري من املعادن 
عافنمو يددش أْسب يهف يددالْح) (طْرِ(وكذلك ذكر النحاس بقوله ). 25:احلديدالْق نيع ا لَهلْنأَسو) (وعني القطر هنا هو النحاس ). 12:سبأ

  . 10املذاب
   .اح واملطر وبعض الظواهر اجلوية كالربق والرعد وغريها من عناصر البيئةكما إن هناك إشارات كثرية لعناصر املناخ كالري

ه وما بينهما وبالتايل فان البيئة يف التصور القرآين يعين مجلة األشياء اليت حتيط باإلنسان بدأ من األرض اليت تقله وصعوداً إىل السماء اليت تضلّ
  .11)داخل النفس البشرية تضبط ما فيها مستعلية على غرائز الشر بل وساعية إىل ذيبهامن العوامل واملؤشرات املختلفة كما أا تتعمق 

درت إن البيئة اليت عاش فيها اإلنسان كانت متوازنة الن هلا القدرة على استيعاب النشاطات البشرية الن كل األشياء املوجودة فيها خلقت وق
لكن اإلنسان عندما تزايدت أعداده وتعامل مع بيئته بشكل غري منظم أحدث ). 49:القمر) (خلَقْناه بِقَدرٍإِنا كُلَّ شيٍء (تقديراً إهليا بقوله 

مصفوفة العالقات التكاملية داخل وحدة بيئة معينة "خلالً يف مكوناا الطبيعية وأحدث ما يسمى باخللل بنظامها األيكلوجي الذي يعرف بأنه 
ومكوناا العضوية احلية من خالل نظام دقيق ومتوازن ومن خالل ديناميكية ذاتية حتكمها ) غري احلية( العضوية بني مكوناا الطبيعية غري 

  .12"النواميس الكونية اإلهلية اليت تضبط حركتها وتفاعلها مما يعطي للنظام القدرة على إعالة احلياة
وخلَق كُلَّ شيٍء (وقوله تعاىل ). 19:احلجر) (أَنبتنا فيها من كُلِّ شيٍء موزونو(وأشار القرآن الكرمي يف توازن البيئة إشارات واضحة بقوله 

فضالً عن الدالئل اليت سبق ذكرها واليت تؤكد إن البيئة اليت نعيش فيها أي األرض وغالفها اجلوي وما عليها وما ). 2:الفرقان) (فَقَدره تقْديرا
بات وحيوان واليت تشكل حلقات مترابطة يتأثر بعضها بالبعض األخر حبيث أن اإلخالل بنظام أي خلق من املخلوقات يف داخلها من مجاد ون

  .يؤثر سلباً على البقية وخيل بتوازا وبالتايل خيل بتوازن البيئة ككل
  : املستدامةالعالقة بني البيئة والتنمية . 3
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ما وجدت اجلهة اليت تتحقق فيها هذه التنمية، فهي يف حاجة لكي تصبح واقعاً إىل  كانت طبيعة وتوجه وهدف التنمية، وأين أيا
وهذا يعين أن اإلنسان الذي يطمح إىل النمو يتصرف كعامل معبئ لتلك املوارد وحيدث بذلك نظاماً من العالقات بني البيئة . موارد البيئة

  . االقتصاد واتمع والبيئة :هي ،ةعناصر أساسيعلى ثالثة املستدامة التنمية  قومتو. والتنمية
تصادية ومن املالحظ أن هذه العناصر يرتبط بعضها ببعض وتتداخل فيما بينها تداخال كبريا، والبيئة هي اإلطار العام الذي يتأثر باألنشطة االق

ولذلك فإن أي برنامج ناجح للتنمية . تتأثر البيئة بسلوكيات أفراد اتمع وتؤثر يف أحواهلم الصحية وأنشطتهم املختلفة اويؤثر فيها، كم
اجلودة  املستدامة ال بد له أن حيقق التوافق واالنسجام بني هذه العناصر الثالثة، وأن يصهرها كلها يف بوتقة واحدة تستهدف االرتقاء مبستويات

صر معا أي حتقيق النمو االقتصادي، وتلبية متطلبات أفراد اتمع، وضمان السالمة البيئية، مع احملافظة يف الوقت نفسه على حقوق لتلك العنا
  . األجيال القادمة من املوارد الطبيعية وعلى التمتع ببيئة نظيفة

وهكذا، فإن . صفة خاصة رهينة مبا توفره البيئة من موارد طبيعيةويستنتج من كل هذا أن التنمية بصفة عامة، والتنمية االقتصادية واالجتماعية ب
  . يةالعالقة بني البيئة والتنمية بديهية، غري أن املشكل يكمن يف االجتاه الذي يرمسه اإلنسان هلذه العالقة من أجل حتقيق طموحاته التنمو

ة إىل اإلنسان، حبيث تزود األوىل وتضع رهن اإلشارة، بينما الثاين يأخذ، تسري العالقة اليت تربط التنمية بالبيئة يف اجتاه واحد، أي من البيئو
بل أكثر من هذا، إن البيئة حبكم ما يسود داخلها من نظام . ويقتطع، ويستغل، وحيول وحيدث اخللل، إىل حد أن العكس نادراً ما يالحظ

وإذا جتاوز هذا احلد . االختالل حداً معيناً اتجاوز هذينسان ما مل ي حيدثه اإلذال االختاللوتفاعل بني خمتلف مكوناا قادرة على امتصاص 
قد تكون له تأثريات على البيئة يصعب  ،وهذا هو ما تتسم به تصرفات اإلنسان حالياً، فإن التنمية تصبح على املدى الطويل عامالً هداماً

  . تداركها
نت حتقق االكتفاء الذايت بسهولة، وذلك باعتمادها فقط على عاملني طبيعيني وجتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن اتمعات البدائية كا
دخول اإلنسان عصر الصناعة أصبح له إذ وبإن مثل هذه اتمعات حالياً اختفت . خارجني عن النظام البيئي واألرضي، ومها الشمس واملطر

إنه يستغلها من أجل املوارد ومن أجل الطاقة . ن بيئة حمدثة من طرفهتأثري كبري على البيئة اليت كانت فيما مضى بيئة طبيعية وأصبحت اآل
  .والسكن ويطرح فيها فضالته املرتلية والصناعية، وبعبارة أخرى، فإنه يلوثها

 اليت   إن اإلنسان أصبح ميارس ضغوطاً كبرية على البيئة أدت إىل ظهور مشكالت بيئية ختتلف حجماً وخطورة حسب درجات النمو والتطور
  .وصلت إليها األمم

ومما الشك فيه أن جلّ هذه املشكالت ناتج عن سوء تدبري اإلنسان للبيئة حبيث مل تعد تكتسي صبغة حملية حمدودة ولكنها تفاقمت لتصبح 
أثري على احلياة جبميع ، نظراً ملا هلا من تكلاتمع البشري ك بل ومن هنا أصبحت مشاكل البيئة م ال دوالً حمدودة. انشغاالً جهوياً ودولياً

. فإذا كانت للدول حدود، فاملشكالت الناجتة عن استغالل اإلنسان للبيئة ختترق هذه احلدود وقد تنتشر يف أرجاء املعمور بعدة طرق. أشكاهلا
يصيبها من ضرر قد تكون وهنا جتدر اإلشارة على سبيل املثال إىل املشكالت املترتبة عن تلوث األار املشتركة بني الدول، حيث أن كل ما 

يعلو فوق مجيع القارات حبيث إذا اختل توازنه فقد ينتشر هذا االختالل الذي اجلو باإلضافة إىل  .له آثار على مجيع هذه الدول أو على بعضها
ته جبميع أنواعها، فاإلنسان إذن أدخل تغيريات ضخمة وسريعة على النظم البيئية حيث اقتحمها مبدنه وصناعا. ويتعدى نطاق هذه احلدود

  .الشيء الذي أدى إىل ب املوارد الطبيعية وختريب بعض األوساط املالئمة للحياة
وباختصار، إن العامل اليوم يعيش حتت وطأة مشكالت بيئية ضخمة تكتسي صبغة كونية وعلى رأسها التغريات املناخية املترتبة عن ظاهرة 

  .كسيد الكاربون يف اجلو الناتج عن خمتلف األنشطة البشرية الصناعية منها واالجتماعيةباس املترتبة بدورها عن تراكم ثاين أتاالح
مرادفة لالستهالك والنمو الالحمدودين، حيث أن الربح الفوري وخصوصا األنانية جعاله  إلنسانأصبحت التنمية بالنسبة لفضال عن كل ذلك 

يتم على حساب البيئة، الشيء الذي يعرض للتخريب ولإلتالف القدرة الطبيعية للنظم ينسى أن جزءاً مهماً من هذا النمو ومن هذا االستهالك 
  .البيئية على سد حاجاته وحاجات الكائنات احلية األخرى
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 وتتضمن هذه. إن محاية البيئة تتطلب وضع ضوابط خاصة لربامج التنمية املستدامة حبيث تكفل هذه الضوابط عدم تدهور النظم البيئية الطبيعية
 :الضوابط ما يلي

  ).خصوبة التربة، تدوير عناصر الغذاء، نظافة املياه، جودة اهلواء(احملافظة على سالمة البيئة  -1
  .احملافظة على املوارد الوراثية لألحياء احليوانية والنباتات، واحلد من فقدان التنوع احليوي -2
، حبيث ال يكون االستهالك أكرب من قدرة هذه املوارد )باتية واحليوانيةوخباصة املوارد الن(ترشيد االستخدام املتواصل للموارد الطبيعية  -3

 .على التكاثر واإلنتاج
ى وتقضي التنمية املستدامة بأن يراعي اإلنسان هذه الضوابط، ويراعي أمهية صون النظم البيئية، وأن خيطط معدالت استهالكه حبيث حيافظ عل

  .م وقدرا على االستمرارية والعطاءالتوازن بني احتياجاته وبني طاقة تلك النظ
  :املسؤولية االجتماعية يف الفكر الوضعي واإلسالمي :ثالثا

الذي  املسؤولية لغة هي ما يكون به اإلنسان ملزما و مطالبا بعمل يقوم به، أما اصطالحا فقد عرفها الشافعي بأا االستعداد الفطري
أمور تتعلق بدينه ودنياه فإن ويف ما عليه من الرعاية حصل له الثواب وان  برعاية من كلفه اهللا به منجبل اهللا تعاىل عليه اإلنسان ليصلح للقيام 

  .غري ذلك حصل له العقاب كان
 :املسؤولية االجتماعية يف الفكر الوضعي .1

 ا أدى إىل ظهور شركات لعبت دورا يف احلدمن الفقر وعملت على حتقيق تزايد دور العوملة االقتصادية خالل سنوات التسعينيات، مم
كما اعترب عامل املال جزًءا من اتمع من خالل حبثه عن إجياد طرق ترفع املكاسب . مبدأ احلق يف امللكية إضافة إىل ضمان سالمة البيئة

 ).مواطنة الشركات، املسؤولية االجتماعية  للشركات، ومساءلة الشركات(االجيابية، وأطلق عليه عدة تسميات 

ت التعاريف اليت أعطيت ملصطلح املسؤولية االجتماعية بتعدد الزوايا اليت تناولتها ونتيجة لذلك سنتناول يف حبثنا هذا الزاوية اليت تعدد
والنموذج النوعي حلياة املديرين عند  )JACOBY(ركزت على املفهوم البيئي الذي اختلفت تسمياته من منوذج البيئة االجتماعية عند 

)HAY-GRAY( لـ ىل منوذج وجهة النظر العامة إ)WILLIAMS( املديرين يف كون  1960، بدأت مالحمه تظهر سنة سسبتح
. مسؤوليتهم االجتماعية ال تنحصر داخل املنظمة فحسب وال ترتبط بالسوق حصرا، بل متتد إىل أطراف وفئات متعددة تتمثل يف عموم اتمع

     .)JOHN  K.GALBRAITH(و  )RALPH  NADER(وخري من أوضح الفكرة مها 
تزام أما إذا أردنا أن نربط املسؤولية االجتماعية مبفهوم التنمية املستدامة فنجد أن البنك الدويل املسؤولية االجتماعية يعرفها بأا ال

مستوى املعيشة بأسلوب خيدم االقتصاد أصحاب النشاطات االقتصادية باملسامهة يف التنمية املستدامة من خالل العمل مع اتمع احمللي لتحسني 
و التنمية يف آن واحد، كما أن الدور التنموي الذي يقوم به القطاع اخلاص جيب أن يكون مببادرة داخلية و قوة دفع ذاتية من داخل صناع 

 .القرار يف املؤسسة
توقعات املستهلكني و االهتمام العام باتمع و االستمرار باجناز تعرفها مجعية اإلداريني األمريكيني بأا استجابة إدارة الشركات إىل التغري يف و

  .13املسامهات الفريدة لألنشطة التجارية اهلادفة إىل خلق الثروة االقتصادية
قيق التنمية وعرفها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة بأا االلتزام املستمر من قبل شركات األعمال بالتصرف أخالقيا واملسامهة يف حت

  .14االقتصادية والعمل على حتسني نوعية الظروف املعيشية للقوى العاملة وعائالم واتمع احمللي واتمع ككل
عة ومنه وحىت تكون الشركة مواطناً صاحلاً، عليها أن تسعى إىل حتقيق ليس فقط املصلحة املالية حلملة األسهم، بل مصاحل كافة أصحاب املنف

لكي تكون الشركة مسئولة اجتماعيا يعين ). ملستهلكني، املوظفني، املديرين، البيئة اليت تعمل فيها ووسائل اإلعالم واتمع عموماًا(اآلخرين 
ل وفق ب العمأنّ األمر أبعد من تقدمي التربعات اخلريية، يتجاوز ليشمل املشاركة الفعالة يف الربامج التعليمية وااللتزام حبماية البيئة إىل جان

، مواطنة الشركات بأا إستراتيجية األعمال اليت حتدد )BCCCC(وقد عرف مركز بوسطن ملواطنة الشركات . مبادئ الشفافية واملساءلة
ا كل يوم من طرف التنفيذيني، املديرين والعاملني ألجل االخنراط يف اختيارام اليت تستند إليها الشركة يف تنفيذ مهامها وا15معتالقي.  
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ذلك تستهدف الشركة أثناء ممارستها ملسؤوليتها االجتماعية زيادة مسامهتها يف التنمية املستدامة وبالتايل احملفاظة على البيئة، ولتحقيق 
 :16اهلدف ينبغي على الشركة أن تعمل على أساس جمموعة من املبادئ اليت تتمثل يف

 القابلية للمساءلة،  -

 الشفافية، -

 السلوك األخالقي،  -

 احترام مصاحل األطراف املعنية، -

 احترام سيادة القانون، -

 احترام املعايري الدولية للسلوك، -

 .احترام حقوق اإلنسان -
  :يف التشريع اإلسالمياملسؤولية االجتماعية  .2

الدكتور عبد خلق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان يف أحسن صورة، خلقه للعبادة وكلفه بأن يكون خليفة يف هذه األرض، و قد عرف 
، "متكني اهللا للبشر عامة ولبعضهم خاصة يف إحالهلم حمل من قبلهم يف ملكية األرض واملال" اهللا بن إبراهيم بن عبد اهللا الناصر االستخالف بأنه

لك أن املسلم فاخلالفة حتدد مكانة املسلم و دوره و تتحدد من خالهلا مسؤولياته، والتكليف يدل على أن كل فرد مسئول عما يقوم به، ذ
بعده، ينظر إىل املال على أنه مستخلَف فيه من قبل مالكه احلقيقي عز وجلَّ، استخلفه فيه عمن سبقه بفضله وكرمه، وسيستخلف فيه من يأيت 

حيقق املنفعة لألمة كلها ومن مثَّ فإن عليه القيام حبق هذا االستخالف املنوط به، فاالستخالف هو أمانة جيب أداؤها وجيب إدارة هذه األمانة مبا 
يتعني على رجال األعمال ممارسة املسؤولية االجتماعية للشركات، ذلك أن الشركات تعترب ) االستخالف(، ومن هذا املنطلق )اتمع(

 .مؤسسات بشرية و هي جزء من األمة اإلسالمية
تعاونوا على و ( كما يف قوله تعاىل االجتماعيةاملسؤولية أولوية للعمل اخلريي و أعطىمن الدالئل القرآنية أن اإلسالم  لكثريا تبنيو
يف  و(، )177:  البقرة( )املساكني وابن السبيل و اليتامىآتى املال على حبه ذوي القرىب و( قوله عز وجلو ،)3:املائدةسورة ( )الرب و التقوى

يعمل مثقال ذرة خريا  من(كقوله تعاىل  ليس ألي غرض دنيويومرضاة اهللا  ابتغاءوذلك كله  )19: الذاريات( )أمواهلم حق للسائل واحملروم
تطوع خريا  فمن( وسعادة روحية ال تقدر بثمن نفسية، فضال عما ميكن أن يناله املتطوع يف احلياة من بركة وسكينة )7-الزلزلةسورة () يره

أو الضرورات األصيلة اليت مت حصرها يف مخس  الشرعية ، كما أن عمل اخلري وإشاعته وتثبيته من املقاصد )184: البقرةسورة ( )فهو خري له
سادسة و هي احملافظة على العرض، فحقوق املسلم كلها  بعضهمعلى الدين، وعلى النفس، والنسل، والعقل، واملال وزاد  احملافظة  :وهي

  . 17أعظم املسؤوليةالفرد مطالبا مبسؤولية اجتماعية، فعلى مستوى اجلماعات والشركات والبنوك تكون  كانمسؤوليات اجتماعية، وإن 
ابن  رواه" (ضرر و ال ضرار ال"يقول صلى اهللا عليه و سلمإضافة إىل هذه الدالئل القرآنية جند كذلك مثلها يف السنة النبوية الشريفة، فنجده 

يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنني صدقة، و تعني الرجل يف دابته،  كل: مي من الناس عليه صدقةسال كل" يشريو  ،)ماجة و الدراقطين
إىل الصالة صدقة، و متيط األذى عن الطريق  متشيهاعليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، و الكلمة الطيبة صدقة، و كل خطوة  فتحمله
 ).عليه متفق" (صدقة

و الرجل راع على أهل بيته، و هو مسئول  عنهم،ن رعيته، فاألمري الذي على الناس راع و هو مسئول راع و مسئول ع كلكم" يبنيو
و كلكم  راعو هي مسئولة عنهم، و العبد راع على مال سيده، و هو مسئول عنه، أال و كلكم  وولده،عنهم، و املرأة راعية على بيت بعلها 

  ).البخاري رواه"(مسئول عن رعيته
أخو املسلم، ال يظلمه وال يسلمه،  املسلم" )ص(مفهوم املسؤولية االجتماعية يف قوله   األخوة والعدالة االجتماعية اللذين يعكسانويشري إىل 

ستر مسلما ستره  منيف حاجته، و من فرج عن مسلم كربة فرج اهللا عنه ا كربة من كرب يوم القيامة، و  اهللامن كان يف حاجة أخيه كان 
  ).عليه متفق" (امةاهللا يوم القي
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منه  اشتكىاملؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد الواحد إذا  مثل" )ص( هقولبيدعمها و االجتماعيةفهوم املسؤولية م  يؤصلو
     ).عليه متفق" (له سائر اجلسد بالسهر واحلمى داعىعضو ت

 ميكن الوصول إىل جمتمع متقدم ومزدهرنص عليها التشريع اإلسالمي اليت  االجتماعيةاملسؤولية بالتطبيق السليم وااللتزام احلريف ب
عليه اإلسالم، و به يرتدع  يقوماألساس الذي  هواالجتماعية ، فمبدأ العدالة خال من اآلفات سواء يف األفراد أو اتمع أو البيئة اليت حتويهم

  .مسئولني أمام بعضهم بعضا املسلمني جيعلاملسلمني عن القيام باحلرام، كما أن مفهوم األخوة 
اإلنسان مع  عالقةالعبد بربه، وعالقة اإلنسان مع غريه من الناس، و بني ظل العقيدة السليمة والتوحيد اخلالص هللا تنظم العالقات ففي
على كل و األكيدة يف نيل رضاه واجتناب غضبه وسخطه ورغبته ،مع اهللا سبحانه وتعاىل يسودها احلب والطاعة املسلم فعالقة ،البيئة واحمليط

  . املطاف، وحتقيق الفالح اية يفمسلم أن يلتزم بالشريعة اإلسالمية من أجل التماس الربكة 
ن، مثل الثقة والصدق واحلزم والعدل واحترام القانو اإلسالمية، األخالقيةعالقة املسلم مع غريه، فيجب أن تكون مؤسسة على القيم  أما

فيما يتعلق  وما حيتاجونه بال إسراف،  مسؤوليتهعلى كل مسلم أن يكون واعيا اجتماعيا، ويوفر ملن هم حتت  وينبغي والتسامح، والعطف
فضال عن  واملوردين،املعنية املتعاملة معها، مثل املسامهني واملوظفني  األطراف جلميعمبنظمات األعمال فإنه ينبغي أن حتترم احلق الشرعي 

  .18بيئةال
 :19مما سبق تتحدد املسؤولية االجتماعية يف اإلسالم من خالل ثالثة جوانب هامة

إن تكرمي اهللا لإلنسان وتفضيله على غريه من املخلوقات، وتسخريه له ما يف السماوات واألرض، هي دعوة هلذا    :مسؤولية الفرد جتاه نفسه -
النظافة والطهارة يف اجلسم والثوب واملكان، وممارسة الرياضة، واألكل من الطيبات اإلنسان ألن حيافظ على بدنه وحياته وبقائه، باعتماد 

والوقاية من األمراض ومعاجلتها، وأن يعمل على ضبط غرائزه و أن يصرف مهته إىل اكتساب الصفات احلميدة، و أن حيسن أخالقه يف 
ام بالعمل الصاحل الذي يساعده على التعايش مع اجلماعة و يوطد عالقات تعامالته مع الغري، ليكون يف النهاية حمال ألمانة التكليف و القي

  .التماسك و التعاون
الفرد املسلم مسئول عن اتمع الذي يعيش فيه فهو جزء منه و اجلزء ال ينفصل عن الكل، و الغاية العليا   :مسؤولية اتمع عن بعضه بعضا -

واألخوة، لقد امجع الفقهاء على وجوب نفقة املوسر على قريبه املعسر و انه جيب على األغنياء هي سعادة الكل، و ربط القلوب بأواصر احملبة 
  . أن يقوموا بكفاية فقرائهم إذا مل تكف الزكاة

لفقراء بالرغم من الواجبات املالية اليت فرضها اهللا على املسلمني للفقراء، فان الدولة مسئولة عن ا  :مسؤولية الدولة جتاه الفرد واتمع -
 . واحملتاجني، وحيق لكل فقري أن يطالب الدولة باإلنفاق عليه، وهذه املسؤولية جتعل الدولة مسئولة عن مجيع أفراد اتمع

  واملسؤولية االجتماعية بني التشريع الوضعي واإلسالمي من زاوية التنمية املستدامةمحاية البيئة : رابعا

احملافظة على "يدل على ) محاية البيئة(محى فالنا، أي منعه ودفع عنه وعلى هذا فإن اصطالح  احلماية يف اللغة املنع والدفع، ويقال
  .20حفظ الشيء وتويل أمره: أما الرعاية فإا تعين". البيئة من كل ما يفسدها أو يضر ا ويلوثها

اليت أسس عليها اهللا سبحانه وتعاىل خلق هذا الكون، ومن  إن اإلنسان من جراء نظرته األنانية للبيئة أساء خلاصيات التوازن والتناسق والتناغم
جراء فصل نفسه عن البيئة وطموحه للسيطرة عليها، حدثت تغيريات كربى أدت إىل ظهور مشكالت بيئية واسعة النطاق طالت تأثرياا مجيع 

  .هذه البيئة ونتيجة لذلك سنت قوانني وتشريعات حلماية. احمليطات والقارات وأسافل وأعايل األجواء

  :محاية البيئة يف التشريع الوضعي .1
مع كثرة املشكالت اليت تعرضت هلا البيئة منذ عهد الثورة الصناعية، ومع الزيادة املطردة يف حجم هذه املشكالت، نشأ ما يعرف 

من أحياء، واحليلولة دون تردي جودة  باألفكار اخلضراء، وهي األفكار اليت تنادي حبماية البيئة من أجل احلفاظ على كوكب األرض وما فيه
وصارت احملافظة على البيئة قيمة من قيم احلضارة املعاصرة يتبناها السياسيون يف براجمهم االنتخابية، واملخططون . كل من املاء واهلواء والتربة
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العديد من البلدان، مثل تلك األفكار اليت تنادي  وانتشرت األفكار اخلضراء يف. يف إستراتيجيام التنموية، واإلعالميون يف دعاواهم احلضارية
  . إخل...ومحاية طبقة األوزون )‡(بإنقاذ الطبيعة واحملافظة على األشجار وعدم قطع الغابات واحملافظة على التنوع احليوي

النظم البيئية، واالحتباس احلراري،  املتمثلة يف التلوث، واالضطرابات الكبرية يف(ونتيجة النتشار الفساد البيئي وتفاقم املشكالت البيئية 
فقد أصاب اهللع الكثريين من سوء املآل واملنحدر اخلطري الذي ستهوي فيه احلضارة احلديثة إذا ) والتصحر، وكثرة األحياء املهددة باالنقراض

  .استمرت القضايا البيئية بال عالج ناجع
العاملي والقاري واإلقليمي لصون البيئة من هذه املظاهر البيئية اخلطرية وهي ميكن اإلشارة إىل أهم املؤمترات واللقاءات على املستوى 

  :كما يلي
دولة وكانت وقتها القوى الدولية  115م حيث حضر املؤمتر ما يزيد على 1972حزيران من عام  15يف السويد يف  مؤمتر ستوكهوملانعقاد  -1

 العظمي الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت على طريف نقيض ويعيشان حربا باردة يف سباق مذهل للتسلح كل على حده، لذا فإن
قعة منه ألن خوف كل طرف من اآلخر كان سائدا وقتها ولكن مع ذلك أمثر املؤمتر عن نتائج يف احلفاظ على البيئة املؤمتر مل خيرج بالنتائج املتو

صفحة وهي تشدد على محاية البيئة واالهتمام ا كما دعا املؤمتر، مجيع الدول إىل  1200من التلوث وصدرت وثائق املؤمتر بكتاب يضم 
ومنها عدد كبري من الدول اإلسالمية وقد صدرت عن املؤمتر عدة توصيات كلها حتث على محاية . 21ه البيئةالتعاضد إلجياد سياسة موحدة جتا

البيئة واختاذ إجراءات عملية يف هذا اجلانب، بيد أن هذه املقترحات والتوصيات مل تدخل حيز التنفيذ، وأخذت مشكلة التلوث تتفاقم مع 
  . ازدياد التنمية

دولة  185م والذي أطلق عليه قمة األرض وحضره 1992حزيران لعام  14-3يف العاصمة الربازيلية يف الفترة ما بني  وريودي جانريمؤمتر  -2
لة وقامت على تنظيمه هيئة األمم املتحدة وكانت أكرب جتمع دويل على اإلطالق ملواجهة وصون البيئة من التلوث ولعل الشعور العاملي باملشك

مت تبين مفهوم التنمية املستدامة باعتباره قيمة حضارية، وصار حتقيق  .هو الذي حدى م لالهتمام واحلضور واملشاركةاحلقيقية للتلوث البيئي 
 هذه التنمية أحد الطموحات واألهداف الكربى للعديد من دول العامل املعاصر، وخباصة بعد ما تعرضت له كثري من موارد األرض وثرواا غري

  .ـزاف، حىت صار بعضها على شفا النضوباملتجددة خلطر االستن
مبدأ خلطة عمل تتمشى معها الدول للحد من التلوث البيئي وقد  27وقد صدر عن القمة توصيات ونتائج مجيلة ورائعة كما أنه وضع عدد  

ين وهي تدور حول صفحة أطلق عليها جدول أعمال القرن احلادي والعشر 800كما صدر عن القمة وثيقة مكونة من .سبق عرضها سابقًا
وقد حضر أغلب  22التنمية االقتصادية البيئية كي تستمر يف اجتاهها السليم وهي تعم مجيع ميادين األنشطة االقتصادية ومطابقتها مع البيئة

  :الدول اإلسالمية هذا املؤمتر العظيم، وقد مت االتفاق فيه على مقترحات عديدة وكانت أهم املنجزات هي
 .اتفاقية محاية التنوع البيئيالتوقيع على  .1
 .التوقيع على اتفاقية محاية األرض من التقلبات احملكمة واحلفاظ على طبقة األوزون واحليلولة دون ظاهرة االحتباس احلراري .2
 ).دولة 139(من قبل كل الدول تقريبا  21التوقيع على جدول أعمال القرن  .3
 .23إىل الدول النامية والفقرية للمسامهة يف محاية البيئةتقدمي املساعدات املالية من قبل الدول الغنية  .4

م والذي عرف فيما بعد مبعاهدة كيوتو حيث وقع اتفاق ينص على تقليص 1997املؤمتر البيئي الذي عقد يف مدينة كيوتو اليابانية أواخر  -3
س احلراري واليت تسبب تغري املناخ الذي يشهده العامل انبعاث الغازات مثل ثاين أكسيد الكربون واليت يتوقع أا السبب يف ظاهرة االحتبا

من الغازات امللوثة، علما بأن الواليات املتحدة األمريكية % 55دولة مسؤولة عن انبعاث  55وتدخل االتفاقية خري التنفيذ إذا صادق عليها 
  .24حسب مصادر عدة رفضت املصادقة على هذه املعاهدة على الرغم من أا أكثر الدول انبعاثًا للغازات

                                                 
. مجيع أنواع النباتات واحليوانات، والكائنات احلية الدقيقة، والنظم البيئية واآللية اليت تعمل ا هذه األنواع: يقصد بالتنوع احليوي )‡(

والتنوع الوراثي هو . البيئية النظموتنوع األنواع احلية وتنوع  )اجليين(التنوع الوراثي : وميكن تقسيم هذا التنوع إىل ثالثة مستويات
عبد احلكيم بدران، سلسلة قضايا . ، دالتنوع األحيائي: انظر. موع املعلومات الوراثية املتضمنة يف مورثات النباتات واحليواناتجم

   .10: 9، اجلمعية الكويتية حلماية البيئة، الكويت، صفحة 44بيئية، الكتاب رقم 
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  .م بأملانيا يف حماولة إلنقاذ معاهدة كيوتو اخلاصة بظاهرة االحتباس احلراري2001يف عام  بونكما عقد مؤمتر  -4
دولة هذا املؤمتر والذي قبله وكان هدفه كسابقه تعزيز معاهدة  180املغربية وقد حضر مندوبو  مراكشمؤمتر األمم املتحدة للمناخ يف مدينة  -5

  .توكيو
عام  جوهانسربجومن املؤمترات املهمة أيضا قمة األرض أو مؤمتر القمة العاملية للتنمية املستدامة والذي عقد يف جنوب إفريقيا يف مدينة  -6

  .دولة 165م وقد حضره أكثر من 2002

  .25صادر النقل الصديقة للبيئةباإلمارات العربية املتحدة وقد ركز املؤمتر على تنمية م أبوظيبيف  2005مؤمتر البيئة عام  -7
ئة كما عقدت عدة اتفاقيات بيئية وقد شاركت فيها مجيع الدول اإلسالمية بال استثناء، وكانت الدول اإلسالمية ترفض أن تدفع مثن تلوث البي

ومنع الدول الغابية من قطع  ألن مؤمتر ريودي جايزو كان يهدف إىل تكليف دول اخلليج وغريها من الدول املنتجة للنفط دفع ضريبة الكربون
أا مصدر التلوث  -اليت رفضت التوقيع على االتفاقيات-األشجار، وقد تناست الدول الصناعية وعلى رأسها الواليات املتحدة األمريكية 

  .اإلشعاعي ومصدر تدمري طبقة األوزون بفعل منتجاا الكيميائية املدمرة
ونشطت اجلمعيات األهلية واملنظمات غري . خلضراء وإىل إعادة النظر يف عالقة اإلنسان بالبيئةوارتفعت أصوات الدعوة إىل تبين القيم ا
ويف العقدين األخريين وصل املد البيئي إىل مدى كبري، فحفلت أدبيات السياسة اخلضراء برؤى . احلكومية اليت تنادي باحملافظة على البيئة

  . 26"الكائنات احلية األخرى على مستوى متكافئ مع مجيع"جديدة تضع البشر 
ه القيم وبني أهداف التنمية ذومع مطلع األلفية امليالدية الثالثة ازداد االهتمام بتأصيل القيم األخالقية يف جمال التعامل مع البيئة، والربط بني ه

املتخصصة يف محاية البيئة إىل توظيف القيم وبادرت اهليئات . ها الوكاالت والربامج املتخصصة حبماية البيئةذاملستدامة اليت تسعى إىل تنفي
وبني توفري متطلبات  الدينية املرتبطة حبماية البيئة لتفعيل براجمها اخلاصة بتحقيق التنمية املستدامة اليت توازن بني االستغالل الرشيد للموارد البيئية

  . التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية والبشرية
 :27تها يف اإلسالممحاية البيئة ورعاي .2

ل اتفقت مجيع الشرائع على حترمي اإلفساد يف األرض، ولفظ اإلفساد عام يشمل كل ما يصدق عليه هذا املعىن العظيم من األمور العقائدية مث
إِذْ جعلَكُم خلَفَاء من بعد عاد واذْكُرواْ (الشرك واحلسية مثل قطع شجرة غري مضرة أو قتل عصفور عبثًا وما إىل ذلك من أنواع اإلفساد، قال تعاىل 

و واْ آالء اللّها فَاذْكُروتيالَ بونَ الْجِبتحنتا وورا قُصهولهن سذُونَ مختضِ تي اَألرف أَكُموبوينفِْسدضِ مي اَألرا فثَوعسورة األعراف) (الَ ت :
 )85: سورة األعراف) (واْ في اَألرضِ بعد إِصالَحهاوالَ تفِْسد(وقال اهللا تعاىل  )74

حيرم اإلسالم كل أسباب الفساد احلسي ومنه تلويث البيئة، محاية هلا وصيانة حلق اإلنسان من الضرر الذي يلحق عناصر البيئة الذي 
رة العوادم امللوثة لنقاء اهلواء اليت تفرزها اآلالت، وكثرة تقوم حياته عليه، ويعاىن اإلنسان يف العصر احلاضر من مشكلة التلوث املتمثلة يف كث

الدول  املخلفات الصناعية اليت ترمي ا الدول الصناعية إىل الصحاري والفيايف يف بعض دول العامل الفقري،  ومياه ااري اليت تصرف يف بعض
  .إخل من امللوثات الكثرية وخاصة السامة منها... يف األار والبحريات

ن إن هذه األضرار حيرمها اإلسالم مبا فيها من إحلاق الضرر حبياة اإلنسان والكائنات األخرى اليت قصد الشارع محايتها؛ ألن هذا النوع م
اَألرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس من قَتلَ نفْسا بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في (اإلفساد إبادة مجاعية جلنس اإلنسان أو لبعض الكائنات احلية قال اهللا تعاىل 

  ).32:سورة املائدة( )جميعا
كما أن اإلسالم قد حرم اإلسراف بكل أنواعه ومنه اإلسراف يف كيفية التعامل مع البيئة حىت فيما يتصل بالعبادة، فنهى عن 

أيف الوضوء إسراف؟ : فقال )ما هذا السرف؟: "لمر بسعد بن أيب وقاص وهو يتوضأ فقا )ص(اإلسراف يف الوضوء، ففي احلديث أن النيب 
  ).425أخرجه ابن ماجه يف السنن يف كتاب الطهارة برقم (" نعم، وإن كنت على ر جار: "قال

من هو أَنشأَكُم (تقوم نظرة اإلسالم للبيئة على محايتها ومنع اإلفساد فيها بغية احملافظة على املوارد الطبيعية ودميومتها، قال تعاىل 
واخللفاء الراشدين ألمراء جيوشهم من احملافظة على ) ص(كما جتلى ذلك واضحاً يف وصايا الرسول . )61:هود ) ( اَألرضِ واستعمركُم فيها
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وأكد . الكرمي فيها البيئات اليت ينتشر اإلسالم فيها خاصة وان بعض هذه البيئات ختتلف كلياً عن البيئة الصحراوية أو البيئة اليت نزل القرآن 
ظَهر الْفَساد في (ولقد ذكر اهللا هذا املوضوع بقوله . اإلسالم على اإلنسان ألنه هو املفسد ببيئته من خالل استغالله لبيئته استغالالً غري عقالنياً

 ).41:الروم ) (علَّهم يرجِعونَليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَ الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ

لكنها تتضمن كل املعاين املادية واملعنوية اليت تنتج عن سلوك اإلنسان ) الفساد(ورغم االختالف بني الفقهاء يف تفسري كلمة 
 وخاصة العرب يف وسط وقد تقدم لفظ الرب على البحر تأكيداً حلقيقة موضوعية هي أن نشاط اإلنسان بدأ يف الرب. التخرييب لنفسه ولبيئته

وان هذا اجلزيرة العربية مث امتد الفساد اىل البحر كما وان اتصال العرب بالبادية أكثر من اتصاهلم بالبحر فقد كانوا يهابون البحر وخيافونه 
عامل وحمطات الطاقة الكهربائية أي بالذي عملته أو مجعته أيدي الناس نتيجة للتطور اهلائل كاملصانع وامل) مبا كسبت أيدي الناس( الفساد جاء 

كما ان هناك دالئل قرآنية . وغريها من وسائل تطور احلياة حىت أصبح هذا التطور نتيجة لالستغالل غري العقالين ملوارد البيئة مصدر تلوث هلا 
)) ( والنسلَ واللّه الَ يحب الفَساد فيِها ويهلك الْحرثَ وإِذَا تولَّى سعى في اَألرضِ ليفِْسد(أشارت إىل فساد اإلنسان يف بيئته يف قوله تعاىل 

  .فالفساد هنا يشمل موارد البيئة الطبيعية فضالً عن اإلنسان نفسه ) . 205:البقرة 
وله إن القرآن الكرمي قد وضع مبدأ عاما مبقتضاه جيب على اإلنسان أن جينب نفسه املخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا، هذا املبدأ يتجلى يف ق  

وهذا ينطبق متاما على ما حنن فيه، فإذا  ).195: سورة البقرة  ( )والَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحِسنواْ إِنَّ اللّه يحب الْمحِسنِني(تعاىل 
رشاداته ما أردنا أن نقي أنفسنا املخاطر اليت تفترس اإلنسان إن هو لوث املياه الذي أو أساس حياته جيب عليه إتباع تعاليم الدين اإلسالمي وإ

ان إذا أن ما يؤدى إىل التلوث ليس وليد الصدفة أو سواء كان أمرا أو يا خاصة وأن سالمة البيئة وعدم سالمتها أمر يرجع إىل فعل اإلنس
  .وليد الطبيعة إمنا هو نتاج فعل اإلنسان

تصورا عظيما حلماية البيئة من العبث واإلفساد وذلك يف تشبيه رائع يف حديثه الذي رواه جماهد عن النعمان  )ص(هذا وقد وضع الرسول 
حدود اهللا والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أسفلها، مثل القائم يف "قال  )ص(بن بشري  أن رسول اهللا

فإن تركوهم وما أرادوا ... لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقًا ومل نؤذ من فوقنا: وكان الذي يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم، فقالوا
أخرجه من رواية النعمان بن بشري، البخاري يف الصحيح، كتاب الشهادات، باب ( "جنوا وجنوا مجيعا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم

  ).2686(القرعة يف املشكالت برقم 

مبا -حدد مسئولية محاية البيئة من األخطار اليت ددها ) ص(وإذا أمعنا النظر يف هذا احلديث الشريف بأسلوبه الشائق لوجدنا أن الرسول 
وألقى بتبعتها على عاتق اتمع بأسره ال ختص فرد بذاته وال مجاعة بعينها؛ ألن ما تقترفه مجاعة من أعضائها سيعود  -ه من جوامع الكلمأوتيت

 لألمة أن تأخذ على أيدي املفسدين وإصالحهم، ذه النظرة الشاملة العامة )ص(بنتائجه الوخيمة بالضرورة على اتمع بأسره ومن مث دعوته 
حيس اتمع بأسره بأنه كتلة واحدة متماسكة ما يؤثر يف إحداها يؤثر بالضرورة يف األخريات، وقد حافظ  اإلسالم على البيئة ومظاهرها 

   .28ومقوماا يف منهجية متكاملة اجلوانب متناسقة األركان
الحه منه واالنتفاع به مثل الزراعة والثروة احليوانية يدعو اإلسالم إىل استصالح البيئة واحملافظة عليها من ذلك عنايته مبا ميكن استص

إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أال يقوم حىت يغرسها " )ص(عليها إىل آخر حلظة من احلياة إذ قال  )ص(اليت حث الرسول 
 .).489: رقم 168رواه البخاري يف األدب املفرد ص( "فليفعل

علينا ا ومنحنا إياها، يتعني علينا أن نسعى حلمايتها واحملافظة عليها لتؤدي دورها كما أراد اهللا تعاىل، وقد إن بيئتنا اليت أنعم اهللا 
ومن يبدلْ نِعمةَ اللّه من بعد ما جاءته فَإِنَّ اللّه ( قال تعاىل ،حذر جل شأنه كل من يسيء إليها أو يفسد فيها أو يبدهلا بالعقاب الشديد

ـَديد الْعقَابِ   ).56: سورة األعراف() والَ تفْسدواْ في اَألرضِ بعد إِصالَحها( )211: سورة البقرة) (ش

البشر وبيئته لتستمر احلياة كما قدر اهللا وحىت يرث اهللا األرض ما فاإلسالم خامت الرساالت الربانية إىل البشر تضمن قواعد وضوابط السلوكيات 
  . )36: سورة البقرة( )ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حني (تعاىلعليها قال 
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إن اهللا ال حيب الفساد يف كل شيء والفساد مبعناه البيئي، أي االضطراب واالختالل والتخريب وعدم التناسق، ميكن أن يكون ناجتاً 
وبعبارة أخرى، إن الفساد ينتج عن التغيريات اليت . تحام وغزو األوساط الطبيعيةعن التلوث واالستغالل املفرط وغري العقالين للموارد واق

أما اإلصالح، فيمكن ربطه مبفهوم التنظيم الذايت الذي . يدخلها اإلنسان بدون حسبان على نظام الترابط الذي يضمن احلياة داخل احمليط البيئي
أن اهللا سبحانه وتعاىل وفر للبيئة كل الظروف اليت متكنها من إصالح نفسها كلما  وهذا يعين. يضمن استمرار التوازن داخل النظم البيئية

وهلذا، فإن اهللا يوصي عباده بأن ال يفسدوا يف األرض خصوصاً وأن بث الفساد أسهل بكثري من . أدخلت عليها تغيريات ولكن يف حدود معينة
 .القيام باإلصالح

تعد مفخرة للمسلمني، لكوا قد سبقت وهي قواعد  النبوية، السنةالقرآن الكرمي ومن عامة قواعد فقهية استنباط بعلماء املسلمني وقد قام 
نسعى إىل تفعيلها يف جمال دفع الضرر بكل صوره وألوانه، مبا يف ذلك الضرر الذي قد أن  اوعلين .التشريعات البيئية املعاصرة وتفوقت عليها

البيئية اليت عمل على إحيائها واالحتكام إليها حلل الرتاعات وعلينا أيضا أن ن. نسان وسلوكياته غري احلميدةحييق بالبيئة من جراء تصرفات اإل
  :29وهذه القواعد هي، أو األفراد ستوى الدويل أو اإلقليمياملحاليا، سواء على تواجهها البشرية 

ال (عبادة بن الصامت أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قضى أن  احلديث الذي رواهتستند هذه القاعدة إىل و: )الضرر يزال( قاعدة -
، اجلزء 2340، احلديث رقم من بىن يف حقه ما يضر جباره: سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، كتاب األحكام، باب) (ضرر وال ضرار
ويل فليما ميلك إذا انعدم الضرر، فإذا حدث ضرر للغري أن لكل فرد مطلق احلرية يف أن يتصرف ف هذه القاعدةعين تو ).748الثاين، صفحة 

إزالة احلق يف التدخل واختاذ كل ما من شأنه أن حيول دون وقوع الضرر الذي قد يلحق ببعض مكونات البيئة أو التخفيف منه أو حىت األمر 
   .، لسد الذرائع املؤدية إىل الفسادمصدر هذا الضرر

صلى اهللا عليه رسول أن هريرة  الذي رواه أبو احلديثاستنبط الفقهاء هذه القاعدة من  وقد :ب املصاحلدرء املفاسد مقدم على جلقاعدة  -
فإمنا أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، واختالفهم على  ،وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ،يتكم عنه فاجتنبوهما ": لاق وسلم
توفريه صلى اهللا عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به : باب الفضائل،كتاب ، صحيح مسلم بشرح النووي( "أنبيائهم

  .97، اجلزء الثامن، صفحة )2357( -  130احلديث رقم تكليف وما ال يقع وحنو ذلك، 
فال  ،زافهاـاستنيتسبب يف و ،ارد وإفسادهااإلضرار ذه املو سوف يتسبب يف ةاستغالل موارد البيئة لتحقيق منفعة ذاتية ومؤقتفإذا كان 

  .قدم على أي منفعة عند استغالل البيئةجيب أن ين منع الضرر والفساد إ يسمح ا، إذ
ولوالة األمور احلق يف إجبار من حيدث ضررا يف البيوت أو الشوارع أو  ):والسيما الضرر الفاحش(بقدر اإلمكان  قاعدة الضرر يزال -

  . جبودة البيئةاألسواق أو البيئة بوجه عام بإزالة األضرار الناجتة عن أعماهلم وتصرفام، واليت قد يترتب عليها اإلضرار بالناس أو باحليوانات أو 
إذا تساوى الضرر الذي يلحق بالبيئة بالضرر الذي ينتج منه حرمان صاحب حق ف ):نهبله مبا هو أكرب م(ال يزال بضرر مثله قاعدة الضرر  -

وإذا كان هناك  .امللكية ملشروع ما من استعمال حقه، فإنه ال جيوز إلزالة الضرر الذي يلحق بالبيئة حرمان صاحب احلق من استعمال حقه
  .ملصنع لتنشأ مكانه حمرقة قمامة، فال يزال ا)مصنع مثال(مصدر لتلويث اهلواء يف منطقة معينة 

ويتفرع من هذه القاعدة . حينما تتعارض املصاحل املتعلقة بالبيئة مع مصاحل الفرد تطبق هذه القاعدة :الضرر األشد يزال باألخفقاعدة  -
  :قاعدتان أخريان مها

حىت ال يتسبب الشرر  30خبز يف سوق البزازينتقييد استعمال حق املالك يف إقامة فرن : ومثال ذلك: حتمل الضرر اخلاص لدفع ضرر عام �
وانطالقا من هذه القاعدة جند الكثري من الفقهاء جييزون انتزاع ملكية عقار . الناتج من الفرن يف احتراق املنتجات احلريرية املعروضة يف السوق

سكين منعا للضرر الذي يعود على أهل هذا  وقياسا على ذلك مينع إقامة مصنع لألمسنت مثال وسط حي ،31خاص إذا ضاق الطريق على املارة
  .32احلي

فمثال إذا تعذر نقل النفايات املنـزلية إىل مناطق غري مأهولة بالسكان، وأريد حرقها للتخلص منها،  .خيتار أهون الشرين أو أخف الضررين �
  .33ا يف املناطق ذات الكثافة السكانية العاليةفيمكن أن جيرى ذلك قرب املناطق البعيدة نسبيا ذات التعدد السكاين األقل، بدال من حرقه
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منها على ما  األهموتغليب  ،ن املصاحل إذا تعددت وتعارضت فإنه يعمل بالترجيح بينهاهذه القاعدة أ عينتو :املوازنة بني املصاحلقاعدة  -
   .زفة لطبقة األوزون مثالـاملستن املرء شراء املنتجات الصديقة للبيئة على املواد الضارة ا أوأن يقدم ذلك ل امثو .دوا

من حق ويل األمر وقف بعض األعمال إذا كان ضررها على بيئة اإلنسان أكثر من نفعها، ألن درء املفاسد مقدم  :ما جاز بعذر بطل بزواله -
الضرورة يف إباحة احملظور، زل منـزلة ـوإذا كانت اجلماعة حتتاج إىل األعمال اليت يترتب عليها ضرر فإن حاجتها تن. على جلب املصاحل

ومبجرد زوال احلاجة إىل تلك األعمال، فعلي ويل األمر وقفها ألن ما جاز . على أن يدفع الضرر بقدر اإلمكان، وأن تقدر الضرورة بقدرها
  .بعذر بطل بزواله

صدر يضر الناس يف صحتهم أو راحتهم، يقع حتت طائلة احلرام هنا كل ما يضر الناس، ومن مث فإن أي م :ما يؤدي إىل احلرام فهو حرام -
  . مثل ابتعاث غازات تؤذيهم، أو إحداث ضوضاء تقلق راحتهم، يعد أمرا غري مقبول

فمثال إذا كان من مقتضيات احلد من تلوث البيئة يف بلد ما ضرورة استصدار مرسوم أو وضع معايري  :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب -
اليت تقذف ا عوادم املصانع والسيارات يف بيئة هذا البلد، فإن استصدار مثل هذا املرسوم يصبح واجبا، ألن الواجب حتدد مواصفات امللوثات 

  . 34ال يتم إال به) محاية الناس من أضرار التلوث(األصلي 
أو يتهدده، أي التوقي من الضرر وهذا يقتضي أن تعمل السلطات مجيعها مبا حيمي اتمع من خطر حيدق به  :ويل األمر يف خدمة الرعية -

فمثال، إذا تعرض الناس خلطر تلوث اهلواء يف منطقة معينة بسبب . حىت ال يقع، واختاذ اإلجراءات التصحيحية لعالج هذا اخلطر يف حالة وقوعه
  .سوء الصيانة يف مصنع معني فيها، فعلى ويل األمر العمل على إزالة مصدر هذا اخلطر

من واجب ويل األمر رعاية مصاحل الرعية واحملافظة على تنفيذ األحكام، وويل األمر نائب عن األمة يف  :وط باملصلحةتدخل ويل األمر من -
فإذا وقعت مفسدة كان على ويل األمر التدخل . 35تنفيذ شرع اهللا ، وهلذا فتدخله يف شئون الرعية منوط بتحقيق مصاحلهم ورعاية شئوم

 .مطلقا، وإمنا هو مقيد فقط يف حدود ما جيلب النفع ويبعد الضرر لدرئها، ولكن هذا التدخل ليس
  

  

  :اخلامتة

أن اإلسالم كان السباق يف وضع قواعد وقيم عظمى لتحقيق التنمية  النبوية جنداألحاديث استقراءنا لبعض آيات القرآن الكرمي و من
وازا لبقائها املستدامة وتعزيز املسؤولية االجتماعية ومحاية البيئة، والتأكيد على أمهية البيئة والعمل على احلفاظ عليها وصيانتها واحلفاظ على ت

مبختلف صورها، وعمل على محاية املخلوقات اليت تعيش على األرض واإلحسان بيئة مناسبة، وأنه حث على العمل وحتقيق التنمية املتكاملة 
إليها، مبا يف ذلك محاية اإلنسان من شرور نفسه ومن ظلم أخيه اإلنسان، مع االستفادة مما يف األرض من موارد ومقدرات وفق ضوابط خاصة 

لمحسنني للبيئة والعقاب للمسيئني هلا، بل تعدت ذلك إىل جعل ومل يقتصر ذلك على حتديد أساليب الثواب ل. من غري إفراط وال تفريط
 . أخالقيات التعامل مع البيئة سلوكا محيدا جيب أن يلتزم به املسلم ويراقب يف أدائه ربه

إن اإلنسان مستخلف وليس مالكًا للبيئة ومواردها حىت يتصرف فيها على هواه دون ضوابط، فاإلنسان وصى على هذه املوارد 
 .البيئية ال مالك هلا مثلما هو مستخلف على نفسه وليس مالكًا فاإلنسان ملك خلالقه

وكون اإلنسان مستخلفًا على إدارة واستثمار حميطه الذي يعيش فيه فعليه صيانته واحلفاظ عليه من أي تدمري أو ختريب، فأي شكل من 
  .إلسالمأشكال الضرر سواء للبشر أو لغريهم من املخلوقات قد ى عنه ا

ملك ومرياث دائما للبشرية ال يستطيع أي  فالبيئة مبواردها الطبيعية ال تعترب ملكًا خالصا جليل من األجيال يتصرف ا كيفما يريد، إمنا هي
جيل أن يدعى لنفسه ملك هذا احلق
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