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 مقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين أما بعد فقد شكلت 

تها "الثورات ي أفرز البيئة وحمايتها أهمية كبيره مع بداية األلفية الثالثة نتيجة للتراكمات الت

الصناعية "على مر التاريخ ،فمشكلة التلوث والتدهور البيئي بكافة أشكاله يعد من أخطر 

مشكالت العصر وأكثرها تعقيدًا كونها مشكالت مركبه وذات أبعاد صحية واجتماعيه واقتصادية 

جرد قضية ها موحتى سياسية ،لذا يستلزم األمران يكون التعامل مع قضايا البيئة ليست على ان

تلوث فحسب بل يجب ان تعامل على إنها قضية إدارة وتنميه للموارد الطبيعية ،وقضية البيئة 

ليست بالجديده بل هي من المشكالت القديمة التي نمت مع نمو مهارة وحاجة اإلنسان اللتان 

من خالل  هتنموان اكثر مما تنمو لديه الحكمة والعقالنيه الى درجة انه اصبح يهدد نفسه بنفس

احداث التلوث البيئي الذي يضر بصحته وبني جنسه فضال عن الضغوط على الموارد الطبيعية 

وخصوصًا غير المتجددة منها معتبرا اياها ملكًا له دون االجيال القادمة ،باالضافة الى استخدامه 

الحروب  ،كذلكالمفرط للمبيدات الحشرية وتلوث وهدر استخدام المياه ،وازالة الغابات والتصحر 

التي يشعلها والتي لم يكن لالسلحة المستخدمة فيها ضوابط او محددات حتى وصل االمر الى 

 استخدام االسلحة المحرمة شرعا وقانونا .



ان ما يستتتتتتتدعي االهتمام بموضتتتتتتوا البيئة هو االخطار التي بدأت تهدد البشتتتتتترية جمعا  
منهتتا ان توليهتتا اهتمتتامتتا بتتالغتتًا من خالل والتي دفعتتت الكثير من دول العتتالم ختتاصتتتتتتتتتتتتتتتة المتقتتدمتتة 

 التشريعات التي تصدرها لتنظيم ادارة البيئة اواًل ولمعالجة ماحدث من تجاوزات عليها ثانيًا. 
كما أخذت المنظمة الدولية لالمم المتحدة على عاتقها هذه القضتتتتية على محمل الجد من 

ن هذه المنظمة متخصتتتتتصتتتتتة بشتتتتتؤون خالل عقدها المؤتمرات والندوات فضتتتتتال عن انبثاة هي ة ع
( ابلغ االثر في شتتتتتتتتتتتتتترم ابعاد هذه المشتتتتتتتتتتتتتتكلة UNEPالبيئتة تتدعى برنتامال االمم المتحتدة للبيئتة  

العالمية او وضتتتع الحلول والمعالجات واالستتتتراتيجيات قصتتتيرة او طويلة المد  لمعالجة تفاقم هذه 
 المشكلة وانتشارها .

وتقليد المغلوب للغالب وفقًا لرأي  ابن خلدون(  وكالعادة ووفقا لمبدأ  المحاكات( معاصتتتترة
، هرعنا لتنفيذ نظريات وتوجيهات العالم المتقدم ومنظماته الدولية ، دون محاولة تكليف أنفستتتتتتتتتتتتتتنا 
عنا  مراجعة ارثنا العظيم في كتاب اهلل ستتبحانه وتعالى والذي يصتتفه رستتول اهلل  صتتلى اهلل عليه 

 م وذكر من بعدكم". ذلك الكتاب الذي لم يفرط فيه من شي .وسلم( "انه فيه ذكركم وذكر من قبلك
وبالرغم من ان البيئة مفهوم معاصتتر ، إال ان الشتتريعة الستتمحا  كتابا وستتنة نبوية مارستتًا 
دورها في العناية والحرص على عناصتتتتتتتتتتترها ، ذلك الن اإلستتتتتتتتتتتالم نظام شتتتتتتتتتتتامل للحياة، أراده اهلل 

ها لى االرض، التي سخرها له فراعى جوانب الحياة كلستبحانه وتعالى ان يطبة من قبل خليفته ع
 وبضمنها المحيط الذي يحيا فيه اإلنسان أي  البيئة( .

 

 فرضية البحث :
ينطلة البحث من فرضتتتتتتتتتية مفادها  ان حماية البيئة والمحافظة عليها ذلك الوستتتتتتتتتط الذي 

تخلفه( ه على  مستتتتتستتتتتخره ستتتتتبحانه وتعالى لدنستتتتتان . يعد من الواجبات التي فرضتتتتتها اهلل ستتتتتبحان
 اإلنسان كواجب ديني ودنيوي ( .

 
 


