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 عھود بنت طارق بن دمحم فلمبان

 المملكة العربیة السعودیة 

 جامعة الملك عبدالعزیز بجدة

 قسم اإلدارة العامة - كلیة االقتصاد واإلدارة

 م٢٠١٨ھـ/١٤٣٩

 

 لمستخلصا
 

 المسلمین لزمتا حیث، فیھا یتعلق ما وكل بالبیئة اھتمت اإلسالمیة الثقافة إن
 تجد وأحكامھ مبادئھ خالل فمن، البیئیة والمخاطر والكوارث الفساد بمواجھة

 من ان حیث، البیئیة الكوارث تلك لحل المناسبة والمقترحات الحلول من الكثیر
، وعالمھ، بیئتھ بحق اإلنسان ید اقترفتھ لما تعود المشاكل كتل أسباب وأول أھم

﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ  :تعالى قولة ذلك في ویصدق، اإلنسان واخیھ، ونفسھ
 .١َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن  ﴾

 المفاھیم أبرز على للتعرف البحث بموضوع الباحثة ھتمتأ ھنا ومن
ً  الحكومات دور ھو وما بالبیئة المتعلقة والمواضیع ً  عالمیا  بسعیھا ومحلیا

 أثره وعلى المجتمع أفراد لكافة البیئیة التوعیة ونشر، البیئة على للمحافظة
 لباحثةا قدمت وقد، فیھا المستدامة التنمیةبیئة أمنة للجمیع وتحقیق  بناء

 تشریعات من انطالقا إسالمي جانب من البیئة على المحافظة بكیفیة توصیاتھا
 .التسلیم وأتم الصالة أفضل علیھ الكریم نبینا بھ جاء وما الدین

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ]٤١الروم: [ ١
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 وصحبھ آلھ وعلى دمحم سیدنا المرسلین أشرف على والسالم والصالة، العالمین رب الحمد 
، ترضى حتى الحمد فلك، شكرك حق وما شكرناك عبادتك حق ا عبدناكم ربنا سبحانك،  اجمعین

 الرضا.. بعد الحمد ولك رضیت اذا الحمد ولك

َ لك اللھم عز وجل أسجد خاشع وعظیم ك وجھحمداً طیباً مباركاً فیھ یلیق بجالل  اَ حامد اَ ، شاكر ا
ھ ، وراقب بمشیئتھ نوایاه الذي خلق اإلنسان وأعمال فالحمد تتم الصالحات ،  كبفضلالذي ك قدرت

وھذا كلھ لم یكن لیتحقَق إال ا البحث المتواضع عَز وجَل الذي وفقني إلتمام ھذ فالحمد وأفعالھ ،
 بعد - الفضل كامل لھا وكان وشجعتني وساندتني ساعدتني من الغالیة أمي، ثم بفضلھ جل في عاله

 أطال بالحیاة وجودي سبب أبي ثم، العلمیةجمیع مراحل نجاحاتي بحیاتي  في - وتعالى سبحانھ هللا
 ..والعافیة الصحھ بتمام وأمدھم بعمرھم لنا هللا

 
َ وفاءاً و وتصدیقاً لقول بالجمیل ألھل الجمیل  واعترافاوامتناناً بالفضل ألھل الفضل ،   وعرفانا

 رواه ))هللا یَشُكر ال الناس، شُكریَ  ال َمن: ((، قالعنھ هللا رضي - ھریرة أبي عن -رسولنا الكریم ملسو هيلع هللا ىلص
  .الترمذي

لھا وكانت من أثراني بعلمھ وفكره لالتقدیر واالمتنان االحترام وكامل بوأتقدَم بالَشكر الجزیل 
 - رجاء بنت یحیى بن أحمد الشریفدكتورتي الكریمة الفاضلة  -األساس بمرحلتي العلمیة ھذه 

علي  تتفضللتي ، ادمات بجامعة الملك عبد العزیز بجدةأستاذ مشارك ودكتوراه في إدارة جودة الخ
، فھي محطة عظیمة  ، واستفدت الكثیر من علمھا وتجاربھا وخبراتھا العلمیة والعملیةباإلشراف

، فكل كلمة نطقت بھا اختزنھا عقلي الباطن وُطبعت بقلبي بحبر من ذھب نقطة تحول بحیاتي أحدثت
 وكان لھا عظیم االثربمراحل عمري  استوقفتنيلتي من اجمل وأصدق وأعظم المحطات افھي 

راكي ومعرفتي ، فمنھا تعلمت واستفدت وساعدتني على صقل شخصیتي وزیادة علمي وادبنفسي
 ونظرتي لما حولي.

مھما كتبت وقلت فلن توفي اصدق الكلمات والعبارات  كامل حقھا وقدرھا ، فھي المثال األعظم 
لھا كامل الحب )، م للمعلم وفِّھ التبجیال كاد المعلم أن یكون رسوالقالواقعي لجملة أمیر الشعراء (

، واجمعني وایاھا بالفردوس األعلى من الجنة  الجزاء هللا عن ذلك خیر اجزاھواالحترام والتقدیر و
، ورزقھا من النعیم والسعادة االبدیة بالدارین مما ال عین رأت وال قین والشھداء مع النبیین والصدی

ُ  ِلیَْجِزیَُھمُ "عت وال خطر على قلب بشر، وجعلھا ممن ذكرھم هللا في محكم كتابھ أذن سم َّ  َما أَْحَسنَ  ا
ن َویَِزیدَُھم َعِملُوا ُ  فَْضِلھِ  ِمّ َّ  .)٣٨( النور "ِحَسابٍ  بِغَْیرِ  یََشاءُ  َمن یَْرُزقُ  َوا
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 الفهرسس
 

 الصفحة  الموضوع
 ب المستخلص

 ج شكر وتقدیر

ھـ-د الفھرس  

 ھـ قائمة الجداول

 ھـ قائمة األشكال

 أبعاد البحث
 ٤ المقدمة

الكریم القرآن نصوص ضوء في البیئة رعایة  ٧ 

  القرآني للنص الشرعیة التفاسیر

كثیر ابن الحافظ — العظیم القرآن تفسیر  ٨ 

السعدي ناصر بن الرحمن عبد — المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر  ٩ 

 ٩  العلماء من نخبة إعداد —  المیَسر التفسیر

  القرآني للنص العلمي المسح
السابقة لدراساتا  ١٠ 

الدراسات على التعقیب  ١١ 

 المتخصص العلمي التفسیر
بالبیئة المتعلقة المصطلحات أھم  ١٣ 

اإلنسان بیئة بعلم وعالقتھ البیئي النظام  ١٦ 

البیئة بعلم النظریة االتجاھات  ١٨ 

البیئة علم في حدیثةال االتجاھات  ٢٠ 

والكون البیئة إلى اإلسالم نظرة  ٢١ 

البیئة على الحفاظ في اإلسالم منھج  ٢١ 

 البیئة لھا تتعرض التي والمخاطر المشاكل
 ٢٤  اإلنسان صحة على البیئیة االضطرابات اثر

الدولي السطح على تطفو التي البیئیة القضایا  ٢٩ 

القرآن في البیئة توازن  ٣٢ 
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البیئي التوازن اضطراب في تتسبَّب التي الرئیسة العوامل  ٣٢ 

منھ اإلسالم وموقف البیئي التلوث  ٣٤ 

 البیئة على المحافظة في السعودیة العربیة المملكة دور
البیئیة النظم على المحافظة في المملكة جھود  ٣٨ 

والتنمیة البیئة  ٤٢ 

األلفیة وأھداف المملكة  ٤٢ 

السعودیة العربیة بالمملكة البیئي بالعمل المتعلقة الھیئاتو والوزارات المؤسسات أھم  ٤٨ 

الباحثة تعقیب  ٥٥ 

 ٥٧ الخاتمة

المراجع قائمة  ٥٩ 

 

 قـائمة الجداولل

 الصفحة  عنوان الجدول  م
ھـ١٤٣٤ عام حتى الفطریة للحیاة السعودیة الھیئة إدارة تحت القائمة المحمیة المناطق ١  ٣٨ 

م٢٠١٥-١٩٨٦لألعوام السعودیة العربیة المملكة يف المحمیات مساحة نسبة ٢  ٣٩ 

 ٤٤ النتائج التي حققتھا المملكة المتعلقة بأھداف التنمیة ٣

 

 قـائمة األشكال

 الصفحة  عنوان الشكل  م
السعودیة العربیة المملكة في الطبیعیة المحمیات مناطق ١  ٣٨ 

للدولة المحمیات مساحة نسبة ٢  ٤٠ 

المستدامة التنمیة أھداف ٣  ٤٣ 

٢٠١٤-٢٠٠٤ المملكة في السكان عدد ٤  ٥٥ 
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 الذي الكریم السامي المقام خطاب من
 الوطن أبناء بھ خاطب

 التي والتحدیات مشاكلھ نعیش، العالم ھذا من جزء ننح"  
َ  ونشترك تواجھھ   بإذن وسنسھم، المسئولیة ھذه في جمیعا
 الملحة العالم قضایا من للكثیر الحلول وضع في بفاعلیة هللا 
 وسنستمر، المستدامة التنمیة وتعزیز البیئة قضایا ذلك ومن 

  لدولیةا والمؤسسات المنظمات مع ذلك على العمل في 
  ٢"الدولیین والشركاء

 

 

  

                                                           
 الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة. ٢

https://www.pme.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
 م).٢٦/١٠/٢٠١٧(
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 مقدمة:ال
ان البیئة تمثل أھمیة كبیرة بالنسبة للمجتمعات، فھي بحاجة لمن یحافظ علیھا من الفساد وما قد یقترفھ 
اإلنسان وما تطولھ یداه بحق البیئة التي یعیش فیھا، لذلك یقع على عاتق التربیة البیئیة مسئولیة كبیرة 

إلسالم اھتم بالبیئة اھتماما كبیرا، وكان لھ السبق البیئي لدى األفراد والمواطنین ،فا في تنمیة الوعي
على مواردھا  المحافظةمتھا واستقرارھا وجمالھا، وفي وضع التشریعات والقواعد التي تضمن سال

ر قدرتھ المختلفة، وھذا ینسجم مع نظرة اإلسالم إلى الكون الذي ھو من صنع هللا وتدبیره، وأثر من آثا
 .حافظة علیھ، وعدم نشر الفساد فیھوعظمتھ، وبالتالي أوجب علینا تقدیره واحترامھ، والم

 

فالواقع البیئي العالمي وما آل إلیھ من تدھور یؤكد أن االنسان لم یكن حارسا أمینا على ھذه البیئة فھو  
ماویة، واإلشعاعیة، یلوث أرضھا وسماءھا وماءھا كل یوم بالملوثات على اختالف أنواعھا الكی

والصناعیة وغیرھا، ویلقي بنفایاتھ وفضالتھ في محیطاتھا وبحارھا وأنھارھا، وھو یتسبب في 
القضاء على حیواناتھا وطیورھا ومزارعھا وبساتینھا، فیؤثر مصالحھ ورغباتھ في تحقیق الرفاھیة 

بنتائج كارثیة على ھذه  والربح المادي والتقدم الصناعي على حسابھا، وھذا اإلجحاف بحقھا ینذر
 األرض وعلى من یقطنھا من األحیاء واألشیاء.

 

إن البیئة الیوم تستغیث بكل عاقل مسئول، فھي في خطر شدید جراء سلوك اإلنسان الظالم نحو 
مواردھا وخیراتھا، ومصادرھا، التي سخرھا هللا لنا، فقد أصبحت ھذه الموارد مھدَدة باالستنزاف 

تمر االعتداء علیھا بھذه الطریقة الجائرة، وتفاقمت المشكالت البیئیة وتنوعت مثل والفناء في حال اس
تلوث الماء والھواء والتربة والغابات والطاقات والتنوع الحیوي الحیواني والنباتي، وترتب على تلوث 

نا الھواء تدمیر طبقة األوزون بشكل جزئي، وظاھرة االحتباس الحراري التي تھدد المناخ على أرض
 .مما ینجم عن ذلك آثار كارثیة مدمرة

 

ً  ووضع، فائقة عنایةب البیئةخَص  إلسالمفا  یستخدم لم وإن، خیراتھا من واالستفادة علیھا للحفاظ أسسا
، الكریمة واآلیات المواضع من كثیر في ومكوناتھا عناصرھا ذكر وإنما، الكریم القرآن في البیئة لفظ

 .مرة ٤٢٥ فیھ األرض لفظ ذكر وتكرر. الخ....  والحیوان لنباتوا والمیاه والجبال األرض فذكر

 وقیمھ اإلسالم تشریع من ینطلق، بیئي وعي إلى ماسة حاجة ھناك ان یجد البیئة واقع في والناظر
 .نحوھا اإلیجابیة االتجاھات وتنمیة، البیئة احترام على أكدت التي، وقواعده

 

 یقوم الذي اإلنساني النشاط تشمل وھي، العالقة ذات ساتالمؤس كافة من مطلوبة البیئیة فالتربیة
 على وتنمیتھا البیئیة والمھارات القیم وبتكوین، مكوناتھا بین القائمة وبالعالقات بالبیئة األفراد بتوعیة
 .اإلنسان خلق أجلھا من التي الغایة عن وتصوراتھ اإلسالم مبادئ من أساس

 

 بیئتھ لحمایة یتطوع أن یجب فاإلنسان، والبیئة اإلنسان بین ما یدةوط جداً  عالقة ھناك إن الباحثة وترى
 فھيوالسعي على تطویرھا وتقدمھا والعمل على المحافظة علیھا بجمیع الوسائل والطرق الممكنة ،

ً  النواحي جمیع من والتطور البقاء فرصة لھ تتیح التي ً  فكریا ً  واخالقیا ً  واجتماعیا واقتصادیاً  وروحیا
 . وغیره
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 على تؤثر رئیسیة مسألة ھي وتحسینھا البشریة البیئة حمایة أن المتحدة األمم تدركي نطاق عالمي فف
 الیوم بوصفھ یونیھ/حزیران ٥ یوم اعتمدت ولذا. العالم أنحاء كل في االقتصادیة والتنمیة الشعوب رفاه

 المسؤول والسلوك تنیرالمس الرأي قاعدة لتوسیع متاحة فرصة یمثل الیوم فھذا ولذا. للبیئة العالمي
 م،١٩٧٤ عام في الحركة ھذه وبدأت. البیئة على المحافظة سبیل في والمجتمعات والشركات لألفراد

 .واسع نطاق على العام الوعي إذكاء منھا یراد عالمي مستوى إلى وصلت حتى تنمو تزل ولم
 

 أنا" م٢٠١٧ العام لھذا العالمي البیئة یوم شعار فإن، البیئة في اإلنسان بھ یقوم الذي الدور ولعظمة 
 " الطبیعة مع

 

 

 

 

 

 

 وثیق، وبشكل ورفاھیتھ عیشھ في علیھا ویعتمد الطبیعة من جزءاً  اإلنسان كون في للتفكر دعوة ھوف
 والعمل البیئیة ونظمھا الطبیعیة للمناطق والترویحیة واالقتصادیة البیئیة األھمیة تقدیر على یحثھ كما
 الضوضاء عن بعیداً  مكوناتھا في والتأمل بجمالھا والتمتع لثرواتھا المستدام لمرشدا االستخدام أجل من

 .والطبیعة البشر بین واالنسجام االزدھار یحقق بما النقي الھواء وفي

 

 

 

 

 

 

 ؟ العالمي البیئة یوم ھو ما
 ولم. البیئة أجل من والعمل العالمي الوعي لتشجیع المتحدة لألمم أساسیة آلیة العالمي البیئة یوم یعد

 األطراف بھ تحتفل العامة للتوعیة عالمیًا منبًرا لیصبح األعوام مرور مع التنامي في الیوم ھذا ینفك
 الذین باألشخاص لالحتفال یوم بمثابة أنھ كما. واسع نطاق على دولة ١٠٠ من أكثر في المعنیة
 مطردًا إیجابیًا أثًرا تولد جماعیة قوى نلتكوی الفردیة األعمال ویشحذ البیئة، نحو إیجابي بعمل یقومون

 . الكوكب على
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 من یصبحوا وألن األرض بكوكب العنایة مسؤولیة إلدراك للجمیع فرصة ھو العالمي البیئة یوم
 بلدان من اآلالف مئات شارك العالمي، البیئة بیوم االحتفاالت من العقود مر وعلى. التغییر عوامل

 ٣.والمنظم الفردي البیئي العمل في لمجتمعا قطاعات جمیع ومن العالم حول

 البیئیة التوعیة واھمیة بالبیئة الشریفین الحرمین خادم حكومة اھتمت فقد المحلي النطاق على أما
 السالمة بتحقیق المواطن برفاھیة والرقي دولھا في المستدامة التنمیة تحقیق على یعمل الذي ألفرادھا

 یمكن و متاح ھو ما كل تبني على عمدت المنطلق ھذا ومن والبیئیة، الطبیعیة الموارد على والمحافظة
 البیئي المجال في التكامل أن باعتبار المستدامة، التنمیة ویدعم البیئیة باإلدارة ویرتقي نیحسَ  أن

 الوفاء شأنھا من التي السیاسات وتبني البیئة سالمة على الحفاظ بأھمیة العام الوعي واستنھاض
 .المستدامة التنمیة لتحقیق مطلب المستدامة نمیةالت بمستلزمات

 

 تساعد التي العوامل أھم من التوعیة باعتبار السعودي المجتمع أفراد لجمیع البیئیة التوعیة وتبنت 
 االجتماعیة الضغوط وتخفیف لمواجھتھا الطرق أنجح وإحدى البیئیة المشاكل مواجھة على

 خادم حكومة اعتمدت كما. المستدامة التنمیة وتحقیق یعیةوالطب البیئیة الموارد على واالقتصادیة
 إطار في استراتیجي نھج السعودي المجتمع شرائح كافة بین البیئي الوعي رفع الشریفین الحرمین
 . المستدامة التنمیة تحقق التي التدابیر

 

 والتنظیم البیئي وعيال اعمال انطالقة بدایة منذ النجاح من الكثیر المملكة في البیئیة التوعیة وحققت
 البیئیة التوعیة انتھجت حیث. الماضي القرن ثمانینات بدایات خالل بالمملكة البیئیة لألجھزة المؤسسي

 واالتصال للتوعیة ذاك آنا المتاحة والتربویة االعالمیة والوسائط واألدوات الوسائل من العدید
 كالطالب السعودي المجتمع من كثیرة فةمستھد فئات الى الوصول من تمكنت والتي البیئي واإلعالم
 . المحلي المجتمع محدود وبشكل والشباب

 

 البیئیة والمواطنة التوعیة نشر اطار في البیئیة والتربیة الثقافة نشر في المملكة جھود وتقییم تقدیم إن
 الجھد وثراء وتنوع تضافر الى یحتاج السعودیة في والتعلیم والتربیة واالتصال اإلعالم خالل من

 وبعض الخاص والقطاع الحكومي القطاع بھا اشترك والتي االجتماعیة المنظومة قبل من المبذول
ً  ویتم تم التي والمبادرات والمشاریع البرامج من العدید وھنالك المدني، المجتمع مؤسسات  تنفیذھا حالیا

 مكونات مفاھیم بین لةالمتداخ والروابط البیئیة والمواطنة والتوعیة واالتصال الثقافة سیاق في
 ٤.علیھا بنیت والتي والمبادرات البرامج ھذه ومخرجات

 

 

 

                                                           
 الیوم العالمي للبیئة. ٣

http://www.un.org/ar/events/environmentday/resources.shtml 
 م).١٠/١١/٢٠١٧(
 رصاد وحمایة البیئة.الھیئة العامة لأل ٤

https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/AwarenessDef.aspx 
 م).١٠/١١/٢٠١٧(
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 :الكریم القرآن نصوص ضوء في البیئة رعایة
 المتمیزة والمكانة، الكبیرة العنایة على واضحة داللة تدل كثیرة نصوص على الكریم القرآن اشتمل لقد

، البیئة لفظ مدلوالت ذكر خالل من وتارة، االعتقادیة النصوص خالل من تارة یكون وذلك، للبیئة
 .األرض في الفساد عن النھي خالل من وتارة

ومثال على مكانة البیئة بالقرآن من خالل النھي عن الفساد في األرض، ما اختارتھ الباحثة في ھذه  
ْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض ﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَ  ةالقرآنی آلیةل الدراسة

 :بسورة الروم الَِّذي َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن  ﴾

 ٥:سورة الرُّومأوالً: 
 سبب التسمیة : 

ا غلبت  *   آلم  "   العظیم  القران  أنباء  صدق  على  تدل  التي  الباھرة  المعجزة  تلك  لذكر  الروم  سورة  سمیت 
   .  معجزاتھ بعض  وھي  ."   ..  لروم 

 التعریف بالسورة :  
 فمدنیة  ١٧مكیة . ماعدا اآلیة  .١
 من المثاني . .٢
 آیة . ٦٠عدد آیاتھا . .٣
 ترتیبھا الثالثون . .٤
 نزلت بعد سورة " االنشقاق " . .٥
 بدأت بأحد حروف الھجاء " الم " والروم اسم قوم كانت تسكن شمال الجزیرة العربیة ،  .٦
 . ٢،٣،٤الربع  ، ٤١، الحزب  ٢١الجزء  .٧

 محور مواضیع السورة : 
ا  ي إطارھ المیة ف دة اإلس ایا العقی سورة الروم مكیة وأھدافھا نفس أھداف السور المكیة التي تعالج قض

 العام ومیدانھا الفسیح اإلیمان بالوحدانیة وبالرسالة وبالبعث والجزاء .

 سبب نزول السورة : 
ى قال المفسرون بعث كسرى جیشا إلى الروم و .١ استعمل علیھم رجال یُسمى شھریران فسار إل

الروم بأھل فارس وظھر علیھم فقتلھم وخرب مدائنھم وقطع زیتونھم وكان قیصر بعث رجال 
یدعى یحنس فالتقى مع شھریران باذرعات وبصرى وھي أدنى الشام إلى أرض العرب فغلب 

ان ال یھم وك ك عل ق ذل ة فش حابھ بمك ي وأص ك النب غ ذل روم وبل ارس ال ر ف ره أن یظھ ي یك نب
حاب  وا أص متوا فلق األمیّون من أھل المجوس على أھل الكتاب من الروم وفرح كفار مكة وش
ل  ن أھ ا م ر إخوانن د ظھ ون وق ن أمی اب ونح ارى أھل كت اب والنص النبي فقالوا :إنكم أھل كت

                                                           
 المصحف اإللكتروني. ٥

30.html-quran.com/tareef-/www.ehttp:/ 
 م).١٩/١٠/٢٠١٧(
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م الى (ال أنزل هللا تع یكم ف رن عل ا لنظھ ِت  فارس على إخوانكم من الروم وإنكم إن قاتلتمون ُغِلبَ
 الروُم في أْدنَى األرِض )إلى اخر اآلیات . 

 عن عكرمة قال تعجب الكفار من إحیاء هللا الموتى فنزلت اآلیة .  .٢
عن ابن عباس قال : كان یلبي أھل الشرك لبیك اللھم لبیك ال شریك لك إال شریك ھو لك تملكھ  .٣

 وما ملك فأنزل هللا ھذه اآلیة . 

 فضل السورة :
ة بسورة ) أخرج عبد ١ وم الجمع ي الفجر ی رأ ف ي ق ر أن النب ن عمی الرزاق عن معمر بن عبد الملك ب

 الروم . 
ا  ) عن أبي روح قال َصلََّى رسول هللا٢ ال :" إنم رف ق ا انص ا فلم ردد فیھ الصبح فقرأ سورة الروم فت

  . یلبس علینا صالتنا قوم یحضرون الصالة بغیر طھور من َشِھدَ الصالة فلیحسن الُطُھوَر 
 

 :التفـاسير الشرعية للنص القرآني  ثانياً:  
﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیَقُھْم بَْعَض الَِّذي في قولھ تعالى: 

 ]٤١الروم: [ َعِملُوا لََعلَُّھْم یَْرِجعُوَن  ﴾

 :كثیر ابن الحافظ — العظیم القرآن تفسیر 

﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي ل في تأویل قولھ تعالى: القو
 ]٤١الروم: [ َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن  ﴾

اُك، وِعْكِرمة، َعبَّاٍس، اْبنُ  قَالَ  حَّ ي، َوالضَّ : َوبِاْلبَْحرِ  الفَیَافي،: َھاُھنَا بِاْلبَرِّ  ادُ اْلُمرَ : َوَغْیُرُھمْ  والسُّدِّ
 َعلَى ِمْنَھا َكانَ  َما َواْلقَُرى، اْألَْمَصارُ : اْلبَْحرُ : وَعكرمة َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنِ  ِرَوایَةٍ  َوفِي َواْلقَُرى، اْألَْمَصارُ 

 .نَْھرٍ  َجانِبِ 

 .اْلَمْعُروفُ  اْلبَْحرُ : َوبِاْلبَْحرِ  اْلَمْعُروُف، اْلبَرُّ  ُھوَ  بِاْلبَرِّ  اْلُمَرادُ  بَلِ : آَخُرونَ  َوقَالَ 

. دََوابُّھُ  تَْعَمى اْلبَْحرِ  َوَعنِ  اْلقَْحُط، یُْعِقبُھُ  اْلبَرِّ  َعنِ  اْلَمَطرِ  اْنِقَطاعَ : یَْعنِي﴾ اْلفََسادُ  َظَھرَ ﴿: ُرفَْیع ْبنُ  َزْیدُ  َوقَالَ 
 .َحاتِمٍ  أَبِي اْبنُ  َرَواهُ 

دُ مُ  َحدَّثَنَا: َوقَالَ  ِ  َعْبدِ  ْبنُ  َحمَّ َّ ، یَِزیدَ  ْبنِ  ا : ُمَجاِھدٍ  َعنْ  اْألَْعَرجِ، قَْیٍس  ْبنِ  ُحَمْیدِ  َعنْ  ُسْفیَاَن، َعنْ  اْلَمْقِريُّ
 .َغْصبًا ةِ السَِّفینَ  أَْخذُ : اْلبَْحرِ  َوفََسادُ  آدََم، اْبنِ  قَتْلُ : اْلبَرِّ  فََسادُ : قَالَ  ، ﴾َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  َظَھرَ ﴿

 .جزائره: وبالبحر َواْلقَُرى، اْلَمدَائِنِ  ِمنَ  فِیھِ  َما: بِاْلبَرِّ  اْلُمَرادُ : اْلُخَراَسانِيُّ  َعَطاءٌ  َوقَالَ 

لُ  َواْلقَْولُ  دُ  ذََكَرهُ  َما َویَُؤیِّدُهُ  اْألَْكثَُر، َوَعلَْیھِ  أَْظَھُر، اْألَوَّ یَرةِ  فِي إِْسَحاقَ  ْبنُ  ُمَحمَّ ِ  َرُسولَ  أَنَّ : الّسِ َّ  ملسو هيلع هللا ىلص ا
 .بِبَلَِدهِ : یَْعنِي بِبَْحِرِه، إِلَْیھِ  َوَكتَبَ  أَْیلَةَ، َمِلكَ  َصالَح َوَسلَّمَ 

 ﴾النَّاِس  أَْیِدي َكَسبَتْ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  َظَھرَ : ﴿تَعَالَى قَْوِلھِ  َوَمْعنَى

 .اْلَمعَاِصي بَِسبَبِ  ُروعِ َوالزُّ  الثَِّمارِ  فِي النَّْقصُ  بَانَ : أَيْ  
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َ  َعَصى َمنْ : اْلعَاِلیَةِ  أَبُو َوقَالَ  َّ  َوالسََّماءِ  اْألَْرِض  َصَالحَ  ِألَنَّ  اْألَْرِض؛ فِي أَْفَسدَ  فَقَدْ  اْألَْرِض  فِي ا
 أَنْ  ِمنْ  أَْھِلَھا إِلَى أََحبُّ  اْألَْرِض  فِي یُقَامُ  لََحدٌّ : "دَاُودَ  أَبُو َرَواهُ  الَِّذي اْلَحِدیثِ  فِي َجاءَ  َوِلَھذَا بِالطَّاَعِة؛
 َكثِیرٌ  أَوْ  أَْكثَُرُھْم، أَوْ - النَّاسُ  اْنَكفَّ  أُقِیَمْت، إِذَا اْلُحدُودَ  أَنَّ  َھذَا فِي َوالسَّبَبُ " . َصبَاًحا أَْربَِعینَ  یُْمَطُروا

َماِت، تَعَاِطي َعنْ - ِمْنُھمْ   السََّماءِ  ِمنَ  ِمَحاِق اْلبََرَكاتِ  فِي َسبَبًا َكانَ  ياْلَمعَاِص  اْرتُِكبَتِ  َوإِذَا اْلُمَحرَّ
َمانِ  آِخرِ  فِي السََّالُم، َعلَْیھِ ] َمْریَمَ  اْبنُ [ ِعیَسى نََزلَ  إِذَا َوِلَھذَا َواْألَْرِض؛ َرةِ  الشَِّریعَةِ  بَِھِذهِ  َفَحَكمَ  الزَّ  اْلُمَطھَّ

ِلیبِ  ْسرِ َوكَ  اْلِخْنِزیرِ  قَتْلِ  ِمنْ  اْلَوْقِت، ذَِلكَ  فِي ْسَالمَ  إِالَّ  یَْقبَلُ  فََال - تَْرُكَھا َوُھوَ  اْلِجْزیَِة، َوَوْضعِ  الصَّ  أَوِ  اْإلِ
ُ  أَْھلَكَ  فَإِذَا السَّْیَف، َّ الَ  َزَمانِھِ  فِي ا . بََرَكاتِكِ  أَْخِرِجي: ِلْألَْرِض  قِیلَ  َوَمأُْجوَج، َویَأُْجوجَ  َوأَتْبَاَعھُ  الدَّجَّ

انَةِ ا ِمنَ  فَیَأُْكلُ  مَّ  ذَاكَ  َوَما. النَّاِس  ِمنَ  الجماعةَ  اللِّْقَحةِ  لَبَنُ  َویَْكِفي بقَْحفھا، َویَْستَِظلُّونَ  النَّاِس، ِمنَ  الفئَام لرُّ
ِ  َرُسولِ  َشِریعَةِ  تَْنِفیذِ  بِبََرَكةِ  إِالَّ  َّ  فِي ثَبَتَ ] ذَاَوِلھَ [ َواْلَخْیُر؛ اْلبََرَكاتُ  َكثَُرتِ  اْلعَْدلُ  أُقِیمَ  فَُكلََّما ،ملسو هيلع هللا ىلص ا

ِحیحِ   " .َوالدََّوابُّ  َوالشََّجرُ  َواْلبَِالدُ، اْلِعبَادُ  ِمْنھُ  تَْستَِریحُ  َماتَ  إِذَا اْلفَاِجرَ  إنَّ : "الصَّ

َمامُ  قَالَ  َوِلَھذَا دٌ  َحدَّثَنَا: َحْنبَلٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  اْإلِ  َرُجلٌ  َوَجدَ :  قَالَ  ذَمٍ قَحْ  أَبِي َعنْ  َعْوف، َحدَّثَنَا قَاَال  َواْلُحَسْینُ  ُمَحمَّ
ةً - ِزیَادٍ  اْبنِ : أَوِ - ِزیَادٍ  َزَمانِ  فِي  فِي نَبَتَ  َھذَا: َمْكتُوبٌ  َعلَْیھِ  النََّوى، أَْمثَالِ  بُرٍّ  ِمنْ  یَْعنِي َحّب، فِیَھا ُصرَّ

 . بِاْلعَْدلِ  فِیھِ  یُْعَملُ  َكانَ  َزَمانٍ 

ْركُ  َھاُھنَا بِاْلفََسادِ  اْلُمَرادَ  أَنَّ : أَْسلَمَ  ْبنِ  َزْیدِ  َعنْ  َماِلٌك، َوَرَوى  . نََظرٌ  َوفِیھِ . الّشِ

* * * 
 ﴾ یَْرِجعُونَ  لَعَلَُّھمْ  َعِملُوا الَِّذي بَْعضَ  ِلیُِذیقَُھمْ ﴿: َوقَْولُھُ 

﴾ یَْرِجعُونَ  لَعَلَُّھمْ ﴿ َصنِیِعِھْم، ىَعلَ  َوُمَجاَزاةً  ِمْنھُ، اْختِبَاًرا َوالثََّمَراِت، َواْألَْنفُِس  اْألَْمَوالِ  بِنَْقِص  یَْبتَِلیِھمْ : أَيْ 
] ١٦٨: اْألَْعَرافِ [﴾ یَْرِجعُونَ  لَعَلَُّھمْ  َوالسَّیِّئَاتِ  بِاْلَحَسنَاتِ  َوبَلَْونَاُھمْ ﴿: تَعَالَى قَالَ  َكَما اْلَمعَاِصي، َعنِ : أَيْ 

. 

 :السعدي ناصر بن الرحمن عبد — المنان كالم تفسیر في الرحمن الكریم تیسیر 

﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي ل في تأویل قولھ تعالى: القو
 ]٤١الروم: [ َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن  ﴾

 من نفسھمأ وفي بھا، اآلفات وحلول ونقصھا معایشھم فساد: أي والبحر البر في الفساد استعلن: أي
 .بطبعھا المفسدة الفاسدة األعمال من أیدیھم قدمت ما بسبب وذلك ذلك، وغیر والوباء األمراض

 من نموذجا لھم فعجل األعمال على المجازي أنھ لیعلموا: أي﴾ َعِملُوا الَِّذي بَْعضَ  ِلیُِذیقَُھمْ ﴿ المذكورة ھذه
 فتصلح أثرت، ما الفساد من لھم أثرت التي عمالھمأ عن﴾ یَْرِجعُونَ  لَعَلَُّھمْ ﴿ الدنیا في أعمالھم جزاء

 ترك ما كسبوا ما جمیع أذاقھم فلو وإال بعقوبتھ وتفضل ببالئھ أنعم من فسبحان. أمرھم ویستقیم أحوالھم
 .دابة من ظھرھا على

 
 :إعداد نخبة من العلماء  —التفسیر المیَسر   

ْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي ﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي االقول في تأویل قولھ تعالى: 
 ]٤١الروم: [ َعِملُوا لَعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن  ﴾
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ظھر الفساد في البر والبحر، كالجدب وقلة األمطار وكثرة األمراض واألوبئة، وذلك بسبب المعاصي 
سبحانھ  –أعمالھم التي عملوھا في الدنیا، كي یتوبوا إلى هللا  التي یقترفھا البشر، لیصیبھم بعقوبة بعض

 أحوالھم وتستقیم  أمورھم.ویرجعوا عن المعاصي، فتصلح  –

 

 المسح العلمي للنص القرآني:
 الدراسة األولى:

"آلیات حمایة البیئة ودورھا في تحقیق التنمیة  بعنوان: )٢٠١٦( دراسة طواھري وقاسمي
 ":المستدامة في الجزائر

ھدفت الدراسة إلى إبراز فعالیة اآللیات القانونیة لحمایة البیئة ودورھا في تحقیق التنمیة المستدامة، 
كما ھدفت إلى تحدید المسؤولیة الناشئة جراء مخالفة ھذه اآللیات القانونیة في التشریع الجزائري، 

نیة الوقائیة تحقق فعالیة في مجال وبالتالي توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزھا ھو ان اآللیات القانو
حمایة البیئة إال انھا تصطدم بعدة عراقیل وصعوبات فیرى البعض ان ھذه اآللیة مقیدة لعملیة التنمیة 

وذلك راجع إلى اإلجراءات التي قد تطول، مما یجعل الترخیص مؤشر سلبي في عملیة التنمیة 
 وتعطیل عجلة النمو االقتصادي والتقدم.

 

 لثانیة:الدراسة ا

 التنمیة تحقیق في ودورھا البیئة حمایة آلیات: "بعنوان) ٢٠١٥(مرغیث و  زعباط دراسة
 ":في الجزائر المستدامة

ً  تؤثر والتي البیئة تواجھ التي والمخاطر المشكالت أھم بعرض الدراسة ھذه اھتمت  صحة على سبا
 القانونیة اآللیات إرساء على اتالحكوم عمل ضرورة تبرز كما، عام بشكل الحیة والكائنات األفراد
 النتائج من لعدد الدراسة وتوصلت، المستدامة التنمیة بتحقیق الوطیدة لعالقتھا البیئة بحمایة الكفیلة
 ألن فیھ نعیش الذي البیئي للوسط حقیقیة حمایة دون واجتماعیة اقتصادیة لتنمیة وجود ال أنھ: أھمھا

 فالتدھور،  البالد في واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة ربمسا الصلة وثیقة اإلیكولوجیة المشاكل
 المكاسب من كبیرا جزءا یبطل أن یوشك الطبیعي الرأسمال یخص فیما سیما وال اإلیكولوجي
 خالل من نفسھا تفرض ضرورة أصبحت ووقایتھا البیئة حمایة ان كما واالجتماعیة االقتصادیة

 التجاوزات من الحد في یسھم بما المحلي أو المركزي توىالمس على سواء المناسبة اآللیات استحداث
 .بالبیئة الضارة

 الدراسة الثالثة:

 ":العالمیة التجارة منظمة إطار في للبیئة الدولیة الحمایة: "بعنوان) ٢٠١٣( بوشدوب دراسة

 الدولي القانون قواعد  تطبیق بمدى المتعلقة القانونیة الجوانب مختلف عن بالكشف الدراسة ھذه ھدفت
 والتجاریة االقتصادیة للضرورات الممنوحة األولویات تبیان إلى ویھدف. والبیئة بالتجارة المتعلقة

 تقاس أصبحت بحیث، الحیاة نوعیة على للحفاظ أساسیة تعتبر التي البیئیة االعتبارات حساب على
 تساؤالت عدة اسةالدر طرحت وقد. بحثة تجاریة مصالح وفق االقتصادیة بقوتھا فقط الدول أھمیة
 فعال بشكل البیئة حمایة في الدولیة التجارة تحریر ساھم ھل: وأھمھا الدراسة محل بالموضوع تتعلق

 في العالمیة التجارة منظمة حققتھا التي النتائج ھي وما البیئة؟ تدھور تعجیل إلى بطبیعتھ ادى انھ أم
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 التي األساسیة المبادئ توضیح: منھا راحاتاالقت من العدید الباحثة قدمت وقد،  البیئة؟ حمایة إطار
 متعددة البیئیة االتفاقیات في الواردة وتلك العالمیة التجارة منظمة وأحكام قواعد بین العالقة تحكم

 المراقب صفة بالتجارة العالقة ذات األطراف متعددة البیئیة االتفاقیات أمانات منح كذلك، االطراف
، محددة ومعاییر لمؤشرات طبقا العالمیة التجارة لمنظمة األخرى ھزةواألج والبیئة التجارة لجنة في

 یتعلق فیما والبیئة التجارة قضایا تناول في المتقدمة والدول النامیة الدول مواقف بین التنسیق وجوب
 .ارسائھا في المتقدمة الدول ترغب التي بااللتزامات

 

 الدراسة الرابعة:

 ":الشرعیة الدولة مسؤولیات من اإلسالم في البیئة رعایة: "بعنوان) ٢٠١٢(جاسم دراسة

 بأصولھا اإلسالمیة للشریعة ان وكیف، اإلسالم في البیئة رعایة مدى لتوضیح الدراسة ھذه ھدفت
 في كبیر دور، والسنة الكتاب نصوص وبتوجیھات التشریعیة ومقاصدھا، الفقھیة وقواعدھا وفروعھا

 التي البیئة تجاه مسلم كل قلب في والعقائدي اإلیماني الوازع تربیة من داءابت، المشكالت ھذه عالج
 حفظ على القائمة الشرعیة والقواعد األسس وضع وبالتالي، بیئتھ مع للتأدب أخالقھ وتنمیة، بھ تحیط
 من ھي اإلسالم في البیئة رعایة إن: منھا النتائج الھم الدراسة توصلت وبالتالي، استغاللھا وحسن البیئة

 حفظھ على اؤتمن ما صالح الملتزم المؤتمن الحافظ ھو والراعي، راع ألنھ، المسلم الحاكم تمسؤولیا
 البیئة على بالحفاظ إال یتم ال مصالحھم ورعایة الرعیة وحفظ، بمصالحھ والقیام فیھ بالعدل مطلوب فھو

 ). واجب فھو بھ إال الواجب یتم ال ما: (تقول والقاعدة، ورعایتھا

 

 :السابقة دراساتال على التعقیب

 عن طرح بما مباشر غیر أو مباشر بشكل تتعلق التي السابقة الدراسات من مجموعة الباحثة استعرضت
 جمیع اتفقت وقد، البحثي الموضوع حول إلیھ التوصل تم ما على للتعرف وذلك الدراسة موضوع

 لھوفضَ  اإلنسان خلق وجل زع هللا بأن، الدراسة ھذه في الباحثة الیھ توصلت ما مع السابقة الدراسات
 وذلك فیھا واستخلفھ األرض وعمارة التملَك ومنحھ، لھ مسخره وجعلھا المخلوقات سائر من غیره على

 .واستثمارھا لعمارتھا

ً  العكس بل، حال بأحسن األرض خالفة یستغلوا لم والعصور األزمان مر على البشر بني ولكن ، تماما
ً  فساداً  األرض في افسدوا  التي والمشاكل المخاطر من العدید عنھ نتج والذي انواعھ بجمیع مختلفا

منظماتھا و وباحثیھا وعلمائھا الدول اھتمت ولھذا، وعالمي محلي مستوى على تھدده اصبحت
 عن، علیھا المحافظة على والحث عنھا للتوعیة السبل أھم ومعرفة، ھاومشاكل البیئة بقضایا، مؤسساتھاو

 والعنایة البیئة حمایة أجل من والكتابات الدراسات من العدید وبروز ؤتمراتالم وعقد النداءات طریق
 .المستویات كافة على العالمي الرأي یشغل الموضوع ھذا أصبح والذي واالھتمام بھا

 بالوعي الجمیع فیھا یساھم أن یجب، شاقة مھمة ھي البیئة حمایة بأن االعتراف ینبغي األخیر وفي
 لمواجھة ردعي قضاء مع، صارمة بیئیة إدارة وبوضع منسجمة بیئیة تشریعات سنوب، البیئیة والتربیة
 .بالبیئة الماسة الجرائم
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 :تفسیر العلمي المتخصصال

 أھم المصطلحات المتعلقة بالبیئة:

 :البیئة مفھوم
 من مشتق اسم البیئة لفظ :لغة

 الفعل وھذا)، باء( الثالثي الفعل
: أشھرھا كثیرة لمعان یستخدم
، معین بمكان واإلقامة النزول

ً  فالن تبوأ: یقال : أي، داراً  أو بیتا
: تعالى قولھ ومنھ، منزالً  اتخذ

 في واألصل). األرض في وبَواكم(
 التزویج لعقد قیل ثم، المنزل الباءة
 بَوأھا امرأة تزوج من ألن، باءة

 إلى بھم نزل: منزالً  وبّوأھم. منزال
 أقمت: بالمكان وابأت، جبل سند
ً  وبوأتك، بھ ً  لك اتخذت: بیتا . بیتا

 تبَوآ أن( - وجل عز - وقولھ
َ  بمصر لقومكما . اتِخذا: أي). بیوتا

 لسان، منظور ابن( فیھ لھ ومكن وأنزلھ لھ ھیأه بمعنى فیھ وبَوأه لھ وبَوأه إیاه وبوأه منزالً  وأباءه
 ).٣٦/١ العرب

 ً  بیئیة منطقة في تعیش التي الحیة الجماعات مجموعة تفاعل: بأنھ يالبیئ النظام یعرف :اصطالحا
َ  بعضھا مع محددة  المناسبة العوامل فیھ تتوافر الذي المكان ھي فالبیئة. الحیة غیر العوامل ومع بعضا

 .حیة كائنات مجموعة أو، حي كائن لمعیشة
 

  :البیئة علم

 العالم استخدم 
 عام Hillary ھیالري
 لمع مصطلح م١٨٥٩

 االیثولوجیا
Ethology لإلشارة 

 العالقات دراسة إلى
 الحي الكائن بین

 ھذا ان إال، والبیئة
 قبوال یلق لم المصطلح

 علماء قبل من عاما
 عد وقد األوائل البیئة

 السنین في العلم ھذا
ً  جزءً  االخیرة  من مھما

 یتعلق ألنھ البیئة علم
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 Ecology المصطلح م١٨٦٥ عام في Reiter رایتر استخدم ذلك وبعد. الحیوان سلوك مجال في
 Logos والمقطع، المعیشة مكان أو المسكن أو بیت بمعنى Oikos الیوناني المقطع من والمستمد

 الذي م١٨٦٦ سنة Ernst Heckle ھیكل أرنست األلماني العالم أعقبھ ثم. علم او دراسة بمعنى
 ومحیطھا الكائنات بین المتبادلة عالقاتال دراسة یشمل الذي العلم بأنھ Oekologie المصطلح عرف

 تؤثر والتي الحرارة كدرجة الخارجیة والتأثیرات القوى مجموعة یعني الخارجي والمحیط. الخارجي
 .الكائنات حیاة في

 

ً  دوراً  للعرب ان كما  الحیوانات صنف الذي) م٧٦٨-٨٧٣( الجاحظ ومنھم البیئة مجال في واضحا
 ویعد. الحیة الكائنات في البیئة أثر تبیان في ساھموا الذین االوائل من یعدو. وبیئتھا عاداتھا أساس على

 الظروف حیث من المدن مواقع درس فقد، الطب في البیئة عالقة بیَن من أول) م٩٥٠-٨٥٠( الرازي
 .وعالجھا األمراض اكتشاف بغیة وغیرھا والریاح والرطوبة كالحرارة البیئیة

 

ً  حدیثةال العلوم من البیئة علم یعد  في العلوم بین مكانتھ یأخذ وبدأ العشرین القرن خالل تطور فقد نسبیا
 الحیة الكائنات أو الحي الكائن عالقة دراسة ھو العلم لھذا المعتاد والتعریف. األخیرة السنوات
 البیئة علم أن وبما. ومحطیھ الحي الكائن بین المتبادلة بالعالقة یعنى الذي العلم انھ أو. بمحیطھا
 المیاه في الكائنات تلك اكانت سواء الوظیفیة وعملیاتھا الحیة الكائنات مجموعة حیاتیة في یختص
 الحیة للموارد العالقات دراسة ھو البیئة علم ان القول یمكن لذا. الھواء أم الیابسة أم المالحة أم العذبة

 .المتبادلة والعالقات الطبیعة كتل من جزءً  اإلنسان ویعد. وموقعھا ووظیفتھا تركیبھا حیث من الطبیعیة
 

ً  یكون البیئة علم تعریف أن سبق مما ویتضح  الحیة الكائنات دراسة تأكید نحو توجھ كلما دقیقا
 انھ یعرف البیئة علم فإن لذا. أخرى جھة من الخارجي وبمحیطھا جھة من البعض ببعضھا وعالقتھا

 الفیزیائیة العوامل یشمل الذي الطبیعي نھمكا أو المسكن في الحي الكائن دراسة یشمل الذي العلم
 من والمفترس جھة من وفریستھ غذاؤه حیث من السلوكیة والعوامل جھة من والحیاتیة والكیماویة

 إلى بالنسبة الحي الكائن دراسة" انھ البیئة علم تعریف فباإلمكان لذا. المثال سبیل على اخرى جھة
 ).٢٠١٣،السعدي( "یةالح وغیر الحیة بھ المحیطة العوامل جمیع

 
 

  : البیئي الوعي
 المجتمع افراد لدى اإلدراك ھو

 البیئة على المحافظة بأھمیة
 وترشید تلوثھا ومنع ومكوناتھا

 والتصدي مواردھا استخدام
 لھا، تتعرض قد التي للمخاطر

 الفرد وصحة سالمة أجل من
 استدامة لضمان والمجتمع

 لألجیال الطیبة والحیاة التنمیة
 .والقادمة لیةالحا
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  : البیئیة التوعیة 

 وتعمیق تعمیم ھي
 في البیئیة المعارف

 المجتمع أوساط
 للمساھمة وتحفیزھم

 الفردیة والمشاركة
 حمایة في والجماعیة

 وصون البیئة
 من والتقلیل مواردھا
 البیئیة المخاطر

ً  السلیمة غیر السلوكیات من المحتملة  ).٢٠١٣،السعدي(بیئیا
 

 

 

  : البیئیة التربیة
 القیم لتكوین المنظمة العملیة ھي

 لفھم الالزمة والمھارات واالتجاھات
 وحضارتھ اإلنسان تربط التي العالقة
 لحل المناسب القرار التخاذ بالبیئة،

 على والعمل القائمة البیئیة المشكالت
 التربیة بین بیئیة مشكالت ظھور منع

 لممارسات المراقبف البیئیة والتوعیة
 بالمملكة البیئیة والتوعیة التربیة أعمال

 من علیھ یصعب السعودیة العربیة
 االرتباط فك العملیة التطبیقیة الناحیة

 البیئي المجال في والتربیة التوعیة بین
 المعارف توفر البیئیة فالتوعیة

 المكونات بین العالقة لفھم الضروریة
 تؤدي وھي واالجتماعیة، البیئیة

 واالتجاھات موالقی المدارك لتكوین
 تحدد وبالتالي والجماعات االفراد لدى

 للعملیة الھدف وھو) اإلیجابي( السلوك
 ٦.التربویة

 

 

                                                           
 الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة. ٦

https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/AwarenessDef.aspx 
 م).١٠/١١/٢٠١٧(
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:المستدامة التنمیة 
 تلبي التي التنمیة ھي 

 دون الحاضر حاجات
 قدرة على المساومة

 الوفاء على القادمة االجیال
 التنمیة وتھدف، باحتیاجاتھا
 تحقیق إلى المستدامة

 البیئة بین والتكامل فقالتوا
 على وتتركز، والتنمیة

 البُعد: ھي أبعاد ثالثة
 واالقتصادي االجتماعي

ً  تعنى فھي، والبیئي  أساسا
 الناس حیاة نوعیة بتحسین

 استنزاف دون وصحتھم
 الطبیعیة الموارد

 قدرتھا فوق واستغاللھا
 تشجع وھي. الطبیعیة

 تساعدھم أن یمكن التي القرارات صنع عملیات في المحلیة المجتمعات بجان من الفعالة المشاركة
 تكنولوجیة وسائل تطویر سیاساتھا وتحاول، مؤثر بشكل وفرضھا المشتركة مصالحھم توكید على

 ذاتیة باستدامة وتتمتع الحاضر احتیاجات تلبیة على القدرة لدیھا جدیدة اجتماعیة ونظم واقتصادیة
 ٧.المستقبل ألجیال

 قتھوعال البیئي النظام
 :اإلنسان بیئة بعلم

 البیئي النظام نمو مبدأ تحمل
 ً ً  اھتماما  بین للعالقات واضحا
 فاإلنسان. والطبیعة اإلنسان

. البیئي بالنظام ویتأثر یؤثر
ً  یسعى فھو  لإلنتاج دائما

 أعلى على للحصول األعلى
 من معینة مساحة في غلة

 وبذلك حیاتھ یدیم لكي األرض
 لتلك البیئي النظام في یتدخل

 نظام من فیحولھا المساحة
 نظام إلى األنواع متعدد بیئي
 وبمعنى. النوع أحادي بیئي

 ،بوزارة البیئة والمیاه والزراعة.٢٠١٦لبیئة تقریر حالة ا ٧
https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/Researchs/Reports/Pages/default.aspx

 م).١٠/١١/٢٠١٧(
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 لزراعة حقل في المثال سبیل على یحصل كما منھ غلة أعلى على والحصول واحد نوع تنمیة في متھی
 يالبیئ فالنظام. متعددة تغیرات إلى یؤدي التصرف ھذا مثل إن. وھكذا الرز أو الشعیر أو الحنطة

 أي النوع أحادي نظام إلى االنواع متعدد نظام من محور بیئي نظام إلى یتحول سوف ھنا الطبیعي
 من النظام معاناة منھا مخاطر إلى البیئي النظام یعرض مما الغذائیة والشبكة الغذائیة السلسلة في تغیر

 یقضي آخر ىبمعن أي النوع ذلك على یقضي سوف معین بمرض أصیب ما فإذا واألوبئة األمراض
 .النوع بذلك تتمثل التي االحیائیة المكونات على

. للغذاء عال طلب یصاحبھا التي العالم في السكانیة والزیادات خاصة الزراعة ،اإلنسان ھدف ویبقى
 تدھور حساب على ذلك یكون وقد الغذائي االمن تحقیق إلى یسعى فھو اإلنسان رفاھیة اجل ومن

 من متوازن جو إلى كذلك یحتاج فھو فقط بالغذاء یعیش ال االنسان لكن. مختلفة طبیعیة بیئیة أنظمة
 ومن كالمحیطات السطحیة المیاه من تجھیزھا یتم والذي الكربون أوكسید وثنائي األوكسجین غازي
 . الطحالب ضمنھا ومن النباتات من الخضراء الكتل

 الحصول بین الموازن على العمل یرةاألخ اآلونة في خاصة یحاول االنسان أن القول یمكن تقدم ومما
 للشرب صالحة ومیاه نقي ھواء ذي التلوث من خال العیش لمكان جیدة نوعیة وتأمین غلة أعلى على

 الصناعي والتطور التلوث من البیئة حمایة على والعمل البیئي وعیھ زیادة بعد بخاصة، وغیرھا
 .والزراعي

 والمؤتمرات الندوات انعقاد وما. اإلنسان بمستقبل لقیتع البیئة علم حول الحالي الجدل معظم إن
 مناقشة فیھا یتم حیث،  بالبیئة اإلنسان اھتمام على دلیل إال الماضیة القلیلة السنوات خالل العالمیة

 ثنائي غاز تركیز وزیادة الحراري كاالحتباس اإلنسان حیاة تخص التي البیئیة المشاكل من العدید
 . وغیرھا الصحیة والبیئة األوزون وطبقة الغابات وتنمیة الكربون أوكسید

 الدول بخصة العالم بقاع كل في المتزایدة ولألعداد رغدة حیاة توفیر من اإلنسان یحاول ما ورغم
. الطبیعیة للموارد المندفع أو والتدریجي الذاتي التدمیر طریق نحو یخطو فإنھ الحقیقة في ولكن النامیة

 تستمر أن یمكن ال مزدھرة كحضارات اإلنسانیة الحیاة فإن المتخصصین ماءالعل من عدد اعتقاد وفي
 .البیئة مع عالقتنا وفي البیئیة مفاھیمنا في جوھریة تحسینات تحدث لم ما سنة ١٠٠ من اكثر إلى

الزیادة  منھا منطقیة علمیة حقائق إلى مستند األرضیة الكرة في السلبیة الحالة ھذه عن االعتقاد إن
 البیئي الوعي وقلة المختلفة الطبیعیة للموارد االستخدام وسوء الغذاء موارد وقلة للسكان ةالمفرط
 من أكثر منذ المستقبل عن متشائمة نظر وجھات نحو البیئة علماء ویمیل. القرار ذوي عند بخاصة
 رنالق( الماضي القرن من الثالثینات منذ البیئة علماء خالل التحذیرات صدرت وقد. سنة سبعین

 .العالم في البشریة للجماعات البیئي التوازن عدم عن تتحدث كتب صدرت عندما) العشرین

 في المتخصصین من العدید وحثت لإلنسان البیئیة المشكالت عن المبكرة التحذیرات ھذه وإطالق
 ةبحیا المباشرة وغیر المباشرة العالقة ذات البیئیة للشؤون والمتابعة والبحث والدراسة التحري
 وترسخ المیاه شحة وتفاقمت التلوث وازداد) الصحراوي الزحف( الصحاري اتسعت فقد. اإلنسان
 .الحراري االحتباس وموضوع التغذیة وسوء القحط
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 في البشر حیاة یھدد بدأ الذي األوزون ثقب عن البیئة علماء اھتمام بدأ السابقة القلیلة السنوات وخالل 
 في ونحن البیئة علماء من العدید ویشعر. االوروبیة البلدان بعض بخاصة العالم في مختلفة مناطق
ً  سیكون الحدیثة اإلنسانیة الحضارات بقاء أن والعشرین الحادي القرن مقتبل  شدید بسباق مرھونا

 الضروریین والنضوج المعرفة یمتلك متنور بشري مجتمع وبین متفاقمة سكانیة ضغوط بین ومحموم
 واالتصاالت والحاسوب الحیاتیة التقنیات في الھائل التقدم من االستفادة نساناإل وعلى. البقاء أجل من

 بنظر األخذ مع. المختلفة البیئیة المشكالت من والحد التلوث مخاطر من البیئة حمایة لخدمة وغیرھا
 ).٢٠١٣(السعدي،المجال ھذا في والعالمي اإلقلیمي التعاون مبدأ االعتبار

:بعلم البیئة االتجاھات النظریة
نظراً لالھتمام العالمي بعلم االجتماع 

البیئي، أصبحت الحاجة ماسة إلى 
التعّرف على األسس واألطر النظریة 

الموجھة للبحوث والدراسات االجتماعیة 
 في مجال علم االجتماع البیئي.
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أنواع العالقات اإلنسانیة البیئیة:

 النظریة الحتمیة. .١
.تیاریةاالخالنظریة  .٢
 .االحتمالیةالنظریة  .٣

نظریة الحتمیة البیئیة: )١

وتعني أن اإلنسان یخضع بكل ما فیھ للبیئة فھي التي تسیطر علیھ ولیس العكس. فالبیئة بما فیھا من 
مناخ معین وغطاء نباتي وحیاة حیوانیة تؤثر على اإلنسان من مختلف الجوانب. ومثال ذلك تأثیر 

تقویة  ىباإلیجاب عل تأثیرھافإذا كان اإلنسان یعیش في بیئة جبلیة یكون  البیئة على عظام اإلنسان،
المتباین  التأثیرعضالت أرجلھ، أما إذا كانت بیئة بحریة فھي تقوي عضالت الیدین. وقد أدى ھذا 

والتناقض الواضح بین الشعوب وخاصة بین اآلسیویین واألوروبیین والذي استرعى انتباه الفالسفة 
 إلى ظھور نظریة الحتمیة لتفسیر ھذا التناقض.منذ القدم 

آراء في ھذا الخصوص: ٣وقد تبلورت  

 أي أن البیئة ذات فعل حتمي على المكونات الحیة. الحتمیة البیئیة: 
 أي ان البیئة تتشكل نتیجة تأثیر الكائنات الحیة. الحتمیة الحضاریة: 
الكائنات الحیة وبقیة عناصر البیئة.أي أن ھناك تبادل في العالقات بین  التأثیر المتبادل: 

النظریة االختیاریة: )٢

وھي عكس النظریة الحتمیة، حیث تقر بإیجابیة اإلنسان ألنھا تملكھ إرادة فعالة مؤثرة؛ لیس فیما یتخذه 
من قرارات حیاتیة، وإنما لھ قوة كبیرة على بیئتھ أیضاً، لذلك تعرى أن اإلنسان ُمخیّر. ومن مؤیدو 

 فیدال دي ال بالش ولوسیان فیفر وإسحاق بومان. ھذه النظریة

نظریة االحتمالیة: )٣

والنظریة  الحتمیةوھي التوافقیة، وتقوم ھذه النظریة بدور الوساطة بین كل من أنصار النظریة 
 االختیاریة، فكان ال بد من ظھور نظریة ثالثة جدیدة تحاول التوفیق بین اآلراء المختلفة. 

بالحتمیة المطلقة أو اإلمكانیة االختیاریة المطلقة وإنما تؤمن بدور اإلنسان وھذه النظریة ال تؤمن 
والبیئة وتأثیر كل منھما على اآلخر بشكل متغیر، فتغلب علي بعض البیئات تعاظم تأثیر الطبیعة 

 ٨ وسلبیة تأثیر اإلنسان علیھا، ویكون العكس في بعض البیئات األخرى.

 ة الحرة.ویكبیدیا الموسوع ٨
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D

A%D8%A6%D8%A98%A8%D9%8 
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:البیئة علم في الحدیثة االتجاھات٩
 المستعصیة المشكالت دراسة في البیئة علماء حث فقد العالم في البیئیة المشكالت زیادة في تقدم ومما
 اجل ومن البقاء ألجل
 فضالً  أفضل حیاة
 المساواة عن

 االجتماعیة والعدالة
 من البشر بني لكل

 استحقاقھم حیث
 من الطبیعیة للموارد

 التي األرضیة الكرة
 الكل ملك ھي
 وأراضیھا یاھھابم

 . وھوائھا وثرواتھا

 بدأ وقد
 في المتخصصون

 وإیجاد بالتفكیر البیئة
 والحلول السبل

 وتوضیح السلیمة
 في المستقبلیة اآلفاق

 .الناحیة ھذه

 الوعي ولزیادة
 بدأ لإلنسان البیئي

 عمل في التفكیر
 الخضراء األحزمة

 الكبیرة المدن حول
 األشجار وزراعة

 للحد الخضرة دائمة
 من الریاح تأثیر من

 وتوفیر جھة
 الالزم األوكسجین

 اخرى جھة من
 تقلیل على والعمل
 أوكسید ثنائي تركیز

 لتقلیل الكربون
 االحتباس ظاھرة

 العوامل لتوفیر وسائل تعد والتي الزجاجیة والبیوت الصناعیة المزارع إنشاء عن فضالً . الحراري
 .اإلنتاجیة لزیادة المساعدة البیئیة

 مالحظة: لقد تم إلھام الباحثة بوضع ھذه الصورة بواسطة ما تم ارسالھ من الدكتورة الفاضلة رجاء یحیى الشریف، للرابط التالي : ٩
https://www.youtube.com/watch?v=nBxATqK_sNs 

حزمة الخضراء حول ل تم عملھ عن طریق منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة، وذلك توضیحاً لما تم ذكره باالتجاھات الحدیثة في علم البیئة، عن بناء األلمقطع فیدیو جمی
 المدن الكبیرة وزراعة األشجار الخضراء، مما یترتب علیھ العدید من المنافع وأھمھا التقلیل من ظاھرة االحتباس الحراري.
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 في االصطناعیة باألقمار واالستعانة واالتصاالت والحاسوب المعلوماتیة النظم في الھائل ورالتط إن
 قودیس والعشرین الحادي القرن في ونحن المبتكرة الحدیثة والتقنیات المختلفة البیئیة الظواھر رصد
 ً  ).٢٠١٣،السعدي( اإلنسان لسعادة أفضل بیئة بتوفیر للسعي بھا باالستعانة البیئة علماء حتما

:والكون البیئة إلى اإلسالم نظرة
:ناحیتین من تبدو والكون بالبیئة اإلنسان عالقة

 ربك قال وإذ:[تعالى قال، لخدمتھ ومسَخر بھ واالنتفاع باستثماره مكلف وھو فیھ هللا خلیفة أنھ :االولى
 فیھ ما على فظةالمحا یقتضي واجب بالضرورة یقابلھ وھذا]. خلیفة األرض في جاعل إني للمالئكة

 . وخیرات موارد من

.ومدبَره خالقھ معرفة إلى للوصول والتأَمل والتفَكر للتدبَر رحب مجال أن :الثانیة

 وشرع، علیھما والمحافظة بھما االھتمام على وحث، كبیرة عنایة والكون بالبیئة اإلسالم عني وقد
َ  ذلك لتحقیق  الكون ھذا في واالستقرار البیئي التوازن تحقیق إلى تھدف التي التشریعات من كبیراَ  كما
 تتحمل األمة أعناق في أمانة وھي، الجمیع مسؤولیة ورعایتھا البیئة حمایة اإلسالم اعتبر وقد. الفسیح

 .تعالى هللا أمام ادائھا في التقصیر وزر

 نساناإل لخدمة وذلَلت سَخرت حیَة وغیر حیَة مخلوقات من الكون ھذا في ما أن اإلسالم واعتبر
 من فیھا وما والسماء، العظیم الرباني المقصد ھذا تحقق خیرا من فیھا وما فاألرض، وبقائھ ورعایتھ
 ھذا في والحیوانات، الكون ھذا من جزء مبارك ماء من منھا ینزل وما، وھواء وكواكب شموس
َ  نبیھ هللا أمر دفق، وتزیینیھ وجمالیة حیویة وظائف لھا، اإلنسان ھذا على هللا نعم من نعمة الكون  نوحا
َ  السفینة في معھ بحملھا السالم علیھ  الكون على الجمة لفوائدھا إال ذلك وما، االنقراض من علیھا حفاظا

 علیھا بالمحافظة مأمور فاإلنسان، فیھما وما وأنھار وبحار وأزھار أشجار من والنباتات، واإلنسان
 .واعتداء سوء كل من وحمایتھا

 اإلنسان لراحة مخلوقة وھي، تحصى وال التعد البیئة ھذه في الموجودة وغیرھا ةالكثیر النعم فھذه
 ویقع، حال وأتم وجھ أكمل على حملھا التي واألمانة الخالفة بمھام لیقوم، واستمراره لخدمتھ ومسخره

 نھى فقد، حق وجھ بغیر وإتالفھا ھدرھا علیھ ویحرم، وحمایتھا وصیانتھا علیھا المحافظة واجب علیھ
 ودیمومتھ الستقراره تھدید من ذلك في لما، بھ المحیطة بیئتھ في والفساد التخریب عن اإلنسان اإلسالم

).١٢، البیئة وحمایة األرصادھیئة  منشورات(

:البیئة على الحفاظ في اإلسالم منھج
 لدى تجاھاتواال والقیم والقدرات المعارف تنمیة خالل من اإلسالم في البیئة على الحفاظ ثقافة نشأت
 ونبات وھواء وسماء وتربة أرض من األساسیة وعناصرھا مكوناتھا بكل البیئة تجاه األمة أبناء جمیع

 المحافظة بوجوب لدیھم بالمسؤولیة واإلحساس الوعي خلق خالل ومن، ذلك وغیر وحیوان وغذاء
 .معھا لالتعام إساءة أو وبركاتھا وخیراتھا مواردھا ھدر وعدم استنزافھا وعدم علیھا
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 خالل من، الناس نفوس في وتجذیرھا المفاھیم ھذه ترسیخ على یساعد ما بكل الكریم القرآن اھتم وقد
 واالحادیث الكریمة القرآنیة واآلیات، ومخلوقات كائنات من بھ یحیط ما وكل اإلنسان بحیاة عنایتھ
 مدى على یدل كبیر رقم وھو، اآلالف بلغت باإلنسان وعالقتھا البیئة عن تتحدث التي الشریفة النبویة
 .والكون بالبیئة وعنایتھما النبویة والسنة العظیم القرآن اھتمام

 

ً  اإلسالم وضع وقد  لھذا وسعادة واستقرار خیر مصدر تظل حتى، البیئة على للحفاظ متكامالً  منھجا
 الترھیب ،والترغیب الترھیب أسلوب علیھا للمحافظة اإلسالم فسلك، وزمان مكان كل في اإلنسان

 حافظ لمن العاقبة وحسن الكبیر باألجر والترغیب. خیراتھا وھدر فیھا واإلفساد تلویثھا من والتحذیر
 .وتخریب تدمیر كل من حمایتھا على وعمل، بھا وعني، علیھا

 

 :یلي ما ذلك في اإلسالم أسالیب فمن 

 هللا نعم من نعمة فاألرض، وجامدة حیة مخلوقات من فیھا وما األرض على المحافظة إلى دعا :أوالً 
 .واستقراراه راحتھ وفیھا، وزینتھ لباسھ ومنھا، ومسكنھ ومشربھ مأكلھ فیھا، اإلنسان على

 :یلي بما األرض على المحافظة وتكون

 عناصرھا وإفساد تلویثھا في والتمادي وتخریبھا األرض في اإلفساد عن اإلسالم نھى 
 كذلك وإفسادھا والنوویة والكیماویة الصناعیة بالملوثات وغذاء وھواء ماء من األساسیة
 .والقتال بالحروب

 .ذلك وغیر عامة وساحات طرق من فیھا ما ونظافة البیئة تجمیل على اإلسالم حث 
 الضارة واألمراض األسقام من اإلنسان سالمة فیھا ألن، فیھا ورغب بالنظافة اإلسالم امر 

 .كلھ المالع في الفتاكة األوبئة انتشار یعني وعدمھا
 ویھدد، صحراویة مناطق إلى العالم في األراضي من كثیر تحَول وھو، التصَحر مكافحة 

 ویحول، األرض إنتاجیة من یقلل ألنھ، الحاضر الوقت في العالم شعوب من العدید التصَحر
 .الحیوان أو اإلنسان لحیاة تصلح ال مناطق إلى األراضي من كثیرا

 

 ً  ال التي األساسیة بعناصرھا اإلضرار وخاصة بھا واإلضرار البیئة یثتلو من اإلسالم حذَر :ثانیا
 إتالف إن في شك فال،  برمتھا األرض على الحیاة یعطل أن ذلك شأن من ألن، عنھا لإلنسان غنى

 األشجار وقطع، والغذاء والھواء المیاه وتلویث، والبحریة البریة الحیوانات وقتل، البیئة مكونات
 تعالى هللا نھانا إفساداً  وتلویثھا الحیاة تدمیر إلى یؤدي ما وكل، عامة مصلحة لغیر النباتات وإتالف

 ).٢٠٠٩، شلشال( الجسیمة وأثاره عواقبھ من وحذَرنا عنھ
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 :البیئة لھا تتعرض التي والمخاطر لمشاكلا

 ومن، االستخدام وسوء واالستنزاف الدمارو التدھور أشكال لبعض تتعرض زالت وما البیئة تعرضت
 وانتشار، االقتالع أو للحرائق الغابات بعض وتعرض، تلویثھا أو، المیاه موارد استنزاف ذلك صور

 توشك أو انقرضت والحیوانات والطیور النباتات أنواع وبعض، األوزون طبقة ومشاكل، التصحر
 من الناس بعض یعانیھ وما، البیئیة الموارد ضبع تضاؤل مع السكان أعداد وازدیاد، االنقراض على
 .البیئیة المعاناة أو، البیئي االنحطاط صور من ذلك وغیر، وعطش وجوع، إبادة

 

 :على صحة اإلنسان االضطرابات البیئیة اثر 
 

 االضطرابات أمثلة ومن .١
ً  اثراً  أحدثت والتي البیئیة  في عمیقا

 ففي، الھواء تلوث الزمان ھذا
 ان أظھرت كبیرة دولیة دراسة
 في األشخاص مالیین یقتل التلوث
 ان إلى مشیرة، العالم أنحاء مختلف
 عن ناجمة تكون الوفیات غالبیة

 امراض مثل التلوث یسببھا أمراض
 .الرئة وسرطان والسكتات القلب

 غالبیة أن إلى الدراسة وأشارت
 أي، التلوث عن الناجمة الوفیات

 الفقیرة الدول في تقع%، ٩٢ نحو
 فیھا تنمو دول في للوفیات اإلجمالي العدد ربع بنحو مرتبط التلوث أن وأضافت. الدخل متوسطة وأ

 .ومدغشقر وبنجالدش والصین وباكستان الھند مثل بسرعة الصناعة
 

 وشارك المتحدة بالوالیات سایناي ماونت في للطب أیكان كلیة في أستاذ وھو، الندریجان فیلیب وقال
 أوجھ على یؤثر ومنتشر شدید خطرھ إن، بیئي تحد مجرد من بكثیر أكثر لتلوثا إن: " الدراسة في

 ".البشر صحة من عدیدة

 .٢٠١٥ عام في وفاة حالة مالیین تسعة بنحو عالقة لھ التلوث إن الدراسة وقالت

 . وفاة حالة مالیین ٦.٥ نحو عن أسفر إذ، الوفیات في األكبر السبب كان الملوث الھواء أن وأضافت

، الطفیلیة والعدوى الھضمي الجھاز أمراض نشر في لتسببھا الثانیة المرتبة في الملوثة المیاه اءتوج
 .شخص ملیون ١.٨ وفاة إلى أدى مما

 تلیھا، شخص ملیون ٢.٥ بواقع الھند في ٢٠١٥ عام التلوث عن الناجمة الوفیات من عدد برأك وكان
 .شخص ملیون ١.٨ بواقع الصین
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 التابع والتقییم الصحیة القیاسات معھد من بیانات دولیا عالما ٤٠ نحو أجراه الذي البحث مواستخد
 ١٠)٢١/١٠/٢٠١٧(الوطن أون الین،  الطبیة" النسیت" دوریة في ونشر، واشنطن لجامعة

 

 

كذلك من اآلثار التي تسببھا تلوث  .١
 الھواء اإلصابة بأمراض الكلى

دراسة أمیركیة حدیثة حذّرت ،ففي 
واء یتسبب في من أن تلوث الھ

ألف  ٧٠٠مالیین و ١٠إصابة 
شخص بأمراض الكلى المزمنة 

 سنویا حول العالم.

الدراسة قدمتھا الجمعیة األمیركیة 
ألمراض الكلى، الیوم األحد، خالل أسبوع 
فحص أمراض الكلى الذي یقام في الفترة 

ي مدینة نیو أورلیانز نوفمبر/تشرین الثاني الجاري، ف ٥أكتوبر/تشرین األول الماضي و ٣١ما بین 
 بوالیة لویزیانا األمیركیة.

وكشف الباحثون بمركز األوبئة السریریة التابع لنظام الرعایة الصحیة الخاص بالجنود المتقاعدین في 
مدینة سانت لویس، وجود عالقة بین ارتفاع مستویات الجسیمات الدقیقة وخطر اإلصابة بأمراض 

 الكلى المزمنة.

حث بعد ذلك المنھجیات الدراسیة للعبء العالمي للمرض في أحدث أبحاثھم لتقدیر واستخدم فریق الب
 عبء أمراض الكلى المزمنة الناتج عن تلوث الھواء.

 تلوث ألف بأمراض الكلى المزمنة سنویا حول العالم بسبب ٧٠٠مالیین و ١٠وكشفت النتائج إصابة 
 الھواء.

تالفًا كبیًرا حسب الجغرافیا، لكن النسب األكبر من وتشیر نتائج الدراسة إلى أن العبء یختلف اخ
 صابات ظھرت في أمیركا وجنوب آسیااإل

وقال الباحث الرئیسي في الدراسة، بنیامین بو، إن تلوث الھواء قد یفسر جزئیًا على األقل االرتفاع في 
شأ في العدید من المناطق الجغرافیة حول عدد حاالت اإلصابة بأمراض #الكلى المزمنة مجھولة المن

 العالم.

وأضاف أن تلوث الھواء نتج عنھ ارتفاع عدد حاالت اإلصابة بأمراض الكلى في المكسیك وأمیركا 
 الوسطى.

مراض، بما فیھا مرض القلب التاجي وأمراض ألویعتبر تلوث الھواء عامل خطر مساھما لعدد من ا
 السكري.الرئة والسرطان والسكتة القلبیة و

                                                           
 .٢٤أخبار ١٠

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB-https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/361473/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
A%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-5-6-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84 
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، یتسبب تلوث الھواء في وفاة شخص من بین كل ٢٠١٦وبحسب تقریر صدر عن البنك الدولي في 
كبر في الدول الفقیرة حیث یتسبب ألأكبر عامل خطر دولیًا، وا ٤أشخاص حول العالم، ما یجعلھا  ١٠
  ١١.مراض غیر الممیتةأل% من الوفیات أو ا٩٣في 

  

                                                           
 أخبار العربیة. ١١

-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-7-health/2017/11/05/10-and-https://www.alarabiya.net/ar/medicine
-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A8%

.html-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB 
 م).١٥/١١/٢٠١٧(
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 ١٢القضایا البیئیة التي تطفو على السطح الدولي:

 

ظاھرة التغیر المناخي واالحتباس  -أ 
 الحراري:

آمال عریضة سبقت اجتماًعا للتغیرات  
المناخیة العالمیة في بیونس أیریس، فبعد إنجاز 

خطوة جوھریة على طریق خفض انبعاثات 
وكول غازات الدفیئة بمصادقة روسیا على بروت

كیوطو، ساد التفاؤل بحدوث إجماع عالمي 
سیبدأ على إثره االلتزام بالبرتوكول بدایة 

، لكن ھذا التفاؤل سرعان ما ٢٠٠٥فبرایر 
ضاع بین أحضان التجبر األمریكي النفعي 

الذي ال یراعي في ذلك إال وال ذمة، التي 
رفضت التوقیع على انخفاض انبعاثات 

خرة؛ مما دفَع دوالً المصانع من األدخنة واألب
أخرى إلى السیر وراءھا واقتفاء أثرھا، وعلى 

 رأسھم الھند والصین والبرازیل.

 
 

  ثقب األوزون: -ب 

وھناك نظریات مختلفة لتفسیر تكوین ثقب 
األوزون، بعضھا یؤكد أنھا ظاھره 

جیوفیزیائیة طبیعیة بالدرجة األولى؛ (ألن 
الثقب یتكون في فصل الربیع، ویتالشى 
في الصیف)، والبعض اآلخر یؤكد أنھا 

نتیجة للتفاعل مع المركبات الكیمیائیة 
المحتویة على الكلور والبروم، وإن 

التفاعالت تحدُُث في الشتاء بسبب البرودة 
الشدیدة، ومع حلول فصل الربیع یتضح 
نقص األوزون (یظھر ثقب األوزون)، 

لكن وكالة ناسا، أوضحت من خالل 
ب في تزاید مھول، یفوق تقاریرھا أن الثق

ثالثة أضعاف مساحة الوالیات المتحدة، مما یھدد الحیاة الطبیعیة والبشریة باألشعة البنفسجیة الحارقة 
 لكل أشكال الحیاة على وجھ البسیطة.

                                                           
 .للبرجاوي لمحليوا العالمي بین البیئة: باإلنسان وعالقتھا البیئة ١٢

http://www.alukah.net/culture/0/79147/ 
 م).١٥/١١/٢٠١٧(
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 تلوث:ال -ج 
ھذا الموضوع شكَّل قطب الرحى  

ومركز الثقل، بالنسبة لمشاكل بیئیة 
من  أخرى، وقد أخذ قسًطا كبیًرا

سیُفصل مامات أغلب البیئیین، واھت
الحدیث عنھ في جزئیة اضطراب 
 .التوازن البیئي كأحد اھم عناصره

 

 

ر: -د    التصحُّ
وتقدر الخسائر التي تسببھا ظاھرة 

ر على المستوى العالمي بحوالي  التصحُّ
ملیار دوالر سنویا، وإنھ عادة ما یبدأ  ٤٢

ر بتدھور الغطاء النباتي، ث م التصحُّ
بتعریة سطح التربة لتصبح األرض 

 جرداَء ال تمسك ماء وال تنتج نباتًا.

وحدد تقریر األمم المتحدة أربعة أنشطة 
بشریة تعتبر األسباب المباشرة لعملیة 

ر، وھي:   التصحُّ

 االستعماُل المجحف لألراضي -١
ي إلى تدھور التربة  الزراعیة؛ مما یؤدِّ

 .واستنفاد خصوبتھا
ا یؤدي إلى ؛ ممالرعُي المبكر -٢

 .النباتي الرعوي الذي یحمي التربةتدھور الِغطاء 
 .تربة، وتحافظ على مساقط المیاهالتي تعمل على تثبیت ال إزالةُ الغابات  -٣
ر األراضي.اإلسراُف في الري وسوء الصرف -٤  ، الذي یؤدي إلى زیادة نسبة ملوحة وتصحُّ

ملیار طن  ٢٤لى أن العالم یفقد سنویا حوالي وتشیر التقاریر العالمیة التي صدرت عن األمم المتحدة إ
% من إجمالي مساحة األراضي الجافة المستخدمة في الزراعة ٧٠من التربة السطحیة، وأن حوالي 

ر.  في العالم تضررت بدرجات متفاوتة من جراء عملیات التصحُّ

ر مرض األرض األشد اعتبرت منظمة الزراعة واألغذیة التابعة لألمم المتحدة (الفاو) أن التصحُّ و
 ملیارات ھكتار في أكثر من مائة دولة. ٣.٦خطورة، وقالت: إنھ یضرب بقوة 

ر، التي  وأفادت "الفاو" أن الفقر والتزاید السكاني السریع من بین األسباب الرئیسیة لظاھرة التصحُّ
 باتت تشكل خطًرا كبیًرا على اإلنتاج الزراعي والحیواني.
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  :التنوع البیولوجي -ھـ 

نعني بالتنوع  
البیولوجي تباین 

الكائنات العضویة 
الحیة المستمدة 

من كافة 
المصادر، بما 

فیھا النُّظم 
اإلیكولوجیة 

األرضیة 
والبحریة 

واألحیاء المائیة، 
وللحفاظ على 

التنوع البیولوجي 
یجب المحافظة 

على الموارد 
البیولوجیة، 

والموارد البیئیة 
واألجناس، 
والعناصر 

یة والنباتیة الحیوان
التي لھا قیمةٌ 

فعلیة أو محتملة 
للبشریة؛ فقد ثبت 
أن تنوع الكائنات 

الحیة لھ قیمة جوھریة للنُّظم اإلیكولوجیة والبیئیة واالجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة والثقافیة، وصیانة 
نشیطھا داخل التنوع البیولوجي تستلزم المحافظة على األنواع القادرة على البقاء، والعمل على ت

محیطاتھا الطبیعیة، أو داخل نُظمھا اإلیكولوجیة وموائلھا الطبیعیة، أو في المحیط الذي تتطور فیھ 
خصائصھا في حالة األنواع المدجنة والمستنبتة؛ أي األنواع التي تتطور بتأثیر من البشر لتلبیة 

بشریة التي تؤثر على إمكانیة احتیاجاتھ، لقد تعرض التنوع البیولوجي لنقص خطیر بفعل األنشطة ال
 حصول البشر في المستقبل على حاجاتھم من الطعام والدواء.
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 ١٣:القرآن في البیئة توازن
ِ  ُصْنعَ : ﴿ تعالى قال ووظیفة؛ ونوًعا كما ُصْنعَھا وأتقن خْلقَھا، هللا أحكم البیئة إن َّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  أَتْقَنَ  الَِّذي ا
 ]٨٨: النمل﴾ [

ل دون العادیة، حالتھا في لطبیعیةا فالبیئة ر تدخُّ ب أو ُمدّمِ  على ُمتواِزنة تكون اإلنسان، جانب من ُمخّرِ
 تَوُزان یَكفُل ُمعیَّن، وبحجم محدَّدة بصفات یُخلَق قد الطبیعیة، البیئة عناصر من عنصرٍ  كلَّ  أن أساس
 بالكم تكون وأنواع بأعداد هللاُ  ھأخرج والنبات األرض، تَواُزن على تُحافِظ الرواسي فالجبالَ ، البیئة
 یُمكننا ثَمَّ  ومن البیئي، بالتوازن إخالل دون علیھ، تتغذَّى التي الحیة، الكائنات احتیاجات یَُسد الذي
نات أو عناصر بقاء: یعني البیئي التوازن مفھوم إن: القول  خلَقھا كما حالھا على الطبیعیة البیئة مكّوِ

 على قادرة غیر تُصبِح بحیث تَوازنُھا، اضطرب نْقص أيُّ  حدث فإذا ر،یُذكَ  جوھري تغییر دون هللا،
 .عادي بشكل الحیاة إعادة

 

 :التلوث: البیئي التوازن اضطراب في تتسبَّب التي الرئیسة العوامل ومن

  :القرآن في البیئة تلوث •
 فیھ یتسَّبب الذي الفساد، ُصور أحد التلوث یُعَد

، البیئیة النُّظم بتوازن إلخاللھ نتیجة اإلنسان؛
 الذي الفساد، بلفظ التلوث عن عبَّر الكریم فالقرآن

 فھناك تلوث، كلمة من وأدق وأوسع أشمل ھو
 في اإلنسان یُحِدثھ الذي الفساد أنواع من العدید

 الناس تفریق أو ُكْفر، أو معصیة،: من األرض
 فرعون یفعل كان كما اإلیمان، أو الدین عن

 وانتھاك والظلم الجور من أو وثمود، عاد وقوم
 تَحدَّثت أنھا إال اإلنسان، أخیھ لحقوق اإلنسان

 باألرض، اإلنسان یُحِدثھ الذي التلوث عن كذلك
 هللا أن وذكرت الفساد، معنى تحت یدخل والذي

 حال، وأحسن صورة أكمل على الكونَ  َخْلق
 وأن إصالحھا، بعد األرض في نُفِسد أال وأمرنا

 حبَس والبحر البرِّ  في ظھرت حینما المعاصي
 العاصین: أي - سعرھم وأغلى الغیَث، عنھما هللا
  .یتوبون لعلھم عِملوا؛ الذي بعض عقابَ  لیُذیقھم -

 یُحِدثھ الذي الفساد عن تَحدَّثت التي اآلیات فمن
 بَْعضَ  ِلیُِذیقَُھمْ  النَّاِس  أَْیِدي تْ َكَسبَ  بَِما َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي اْلفََسادُ  َظَھرَ : ﴿ تعالى قولة األرض، في اإلنسان

 والبحر، البر سینتاب الفسادَ  ھذا أن اآلیة ھذه أوضحت فقد]. ٤١: الروم[ ﴾ یَْرِجعُونَ  لََعلَُّھمْ  َعِملُوا الَِّذي
ر وھو حدوثھ، في الرئیس السبب ھو اإلنسان وأن ر فقد أیًضا، منھ األول الُمتضّرِ  في ما كلَّ  هللا سخَّ

                                                           
 أاللوكة الشرعیة. ١٣

http://www.alukah.net/sharia/0/65616/ 
 م).٨/١١/٢٠١٧(
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نات یَحیق ضررٍ  أي فإن ثَمَّ  ومن اإلنسان، خدمةل البیئة  سیَنعِكس مخلوقات، من فیھا وما البیئة بمكّوِ
ث مشكلة عن تَحدَّث قد الكریم القرآن أن نجد وھكذا نفسھ، اإلنسان على سلبیا بدوره  قبل البیئة، تلوُّ

 أن أیًضا بیَّن كما اإلنسان، یدُ  تصنعھ لما نتیجة ستكون أنھا إلى وأشار قرنًا، عشر أربعة بنحو وقوعھا
: الروم﴾ [ َعِملُوا الَِّذي بَْعضَ  ِلیُِذیقَُھمْ ﴿  ھذا؛ فِْعلھ نتیجة ھو إنما باإلنسان یَُحل الذي والویل العذاب

٤١.[  

ر أن الرديء الواقع ِذْكر ومن  نُقّرِ
 الحضارة ظلِّ  في اإلنسان أن ھنا

 مع التعامل على دَرج المعاصرة،
 نظرة ُمنطلَق من یاةالح ومع البیئة
 یأبھ ولم أخالقیة، غیر أنانیة فردیة

 األرض أخذت وقد اإلنسانُ 
 بالعواقب لھ زیَّنتو زخرفھا،
 علیھ تنعكس أن یمكن التي الوخیمة،

 تدمیره في تتسبَّب وأن سلبیا،
 في یَعبَث راح إنھ بل علیھ، والقضاء

مات ث الحیاة؛ مقّوِ  والنَّسلَ  الَحْرثَ  وأھلك یتنفَّسھ، الذي الھواءَ  وأفسد یَشربھ، الذي الماءَ  فلوَّ
  .نَِكدًا إال تُْنبِت تَعُد فلم ُخْبثھا، في اإلنسان تسبَّب الزراعیة التربة حتى والسموم؛ بالكیماویات

 بأحسن العالمي المناخ یكن ولم
 والتربة، والھواء الماء من حال
 اآلخر، ھو الفساد یدُ  طالتھ فقد

 الجویة لاألحوا أصبحت حتى
 السنوات في مستقرة غیر

 األمطارُ  تُداِھمنا فتارة األخیرة؛
 تَُھب وأحیانًا مواعیدھا، غیر في

 فصلَي في الساخنة الریاح
 بُلدان وھناك والشتاء، الخریف

 رغدًا، ربھا رزق یأتیھا كان
 دون سنواتو شــھوًرا تضربھا والقحط الجفاف موجات صارت حیث والفقر؛ الجوع لباسَ  هللا فأذاقھا
 ما كلَّ  تَكتَِسح التي والفیضانات لألعاصیر ُعْرضة أصبحت مطمئنَّة آمنة كانت بالد وثمة رحمة،

 مناطق من ھناك وكم یُصاِدفھا،
دھا ومدن وُجزر زراعیة  میاه تُھدِّ

 ھذه غمرة وفي بالغََرق، البحر
 تُطاِلعنا الكبیرة المناخیة التغیرات

 علميال البحث ومراكز اإلعالم وسائل
 الساخن، العصر عن مثیرة بأخبار

 في البشریة علیھ تُقبِل سوف الذي
 درجة سترتفع حیث الُمقبِلة؛ السنوات

 وسوف یُطاق، ال حدٍّ  إلى الجو حرارة
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 والخضروات واألزھار واألشجار والدواب والزواحف الحیوانات وتتأثَّر ذلك من اإلنسان یتأثَّر
 ).٢٠١٦(حمزة، واألمطار واألنھار والبحار

 

   :منھ اإلسالم وموقف البیئي التلوث
 البیئیة التغییرات دفعت لقد

 حیاة على الكبیرة وتأثیراتھا
 موضوع إیالء إلى اإلنسان
 وتطلب، بالغة أھمیة التلوث

 التلوث بكلمة االنتقال ذلك
، الواسعة اللغویة داللتھا من
 علمیة دالالت تحدید إلى

 یصطلح متخصصة دقیقة
 ویتداولھا، عالجمی علیھا

 .البیئة بقضایا المشتغلون

 

 :للتلوث الدیني المفھوم -أ
 التصنیع جلبھا التي البیئیة التغیرات أفرزتھ مستحدث استعمال ھو" بیئي تلوث" بكلمة التعبیر إن

، الجو احترار وعن األشعة امتصاص عن المسؤولة، الدفیئة الغازیة االنبعاثات إصدار في واإلفراط
 الحمولة بھذه الكلمة عن البحث فإن لذا. المجال مكونات على واالعتداء الغابات تثاثاج جلبھا كما

ً  یبدو، اإلسالمیة المعرفة مصادر في، ذاتھا الداللیة  المصادر أن یعني ال ھذا لكن، مجد غیر سعیا
 الذي المستوى على البیئي االختالل مواصفات عن تتحدث ولم، التلوث حقیقة إلى تنتبھ لم اإلسالمیة

ً  مستوى كان وإن، بھ یتم كان  عملیات تطور بعد البیئیة األوضاع إلیھ آلت بما قورن ما إذا، ضعیفا
 .والنوویة الكیمائیة والمقذوفات النفایات وتكاثر آثارھا وتعاظم، التصنیع

 

 :التلوث عن باإلفساد القرآن تعبیر -ب

 قد ألنھ، بالمرة حقیقتھ إلى یشر لم أنھ یعني ال ذلك فإن، بالذات التلوث لفظ یستعمل لم القرآن كان إذا
 .عدیدة سیاقات في وأوضحھ مضمونھ تناول

 الفساد لكلمة استعمالھ التلوث معنى اداء إلى وأقربھا، أخرى بتعابیر التلوث معنى عن القرآن عبر فقد
 بعبارة البیئي لاالختال عن القرآن عبر كما، للكلمة األخالقي المدلول عند یقف ال وھو، العام بمعناه
 .هللا خلق تغییر ھي أخرى

 

 إفساد أخرى جھة من وجوھره حقیقتھ في وھو، ومظھره صورتھ في هللا لخلق تغییر جھة من والتلوث
 .ومعناه حقیقتھ في األشیاء علیھ هللا خلق الذي السلیم للوضع وإرباك
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 اآلثام وكل، المادیة اإلحداثیات كل یشمل أنھ على البر في اإلنسان اكتسبھ الذي اإلفساد حمل أمكن وإذا
 مكونات وبباقي والحیوان باإلنسان الضرر بسببھا ویلحق، اإلنسان یرتكبھا التي المعنویة والمعاصي

 عن ملوثات من البحر إلى ویسربھ اإلنسان یقذفھ بما یتم بالبحر اإلنسان یلحقھ الذي الفساد فإن، البیئة
 في ذلك أثر ویرى، البحار إلى تحملھا التي األنھار في لجیفوا والقاذورات النفایات إلقاء طریق

 تمتزج أن قبل النھر مقذوفات من فیھا یتجمع ما على تقتات طیور إلیھا تأوي التي األنھار مصبات
 .البحر بمیاه

 

، الصحي الصرف قنوات مقذوفات من فیھ صب لما بالبحر اإلنسان ألحقھ الذي اإلفساد تعاظم وقد
 من الكثیر أھلكت، سامة بمواد ملوثة البحر میاه فصارت، المصانع في المستعملة هالمیا وقنوات
 .وغیرھا واألسماك الطحالب ومن البحریة الكائنات

 

 العاجلة للمنافع وبتقدیمھ، وبإرادتھ اإلنسان بفعل وتعاظم وتوالى حدث بیئي تلوث ھو اإلفساد ھذا وكل
 ).٢٠١٦,٧٥:٧٧(حمزة، اآلجلة المنافع حساب على
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 في المحافظة على البیئة؟!المملكة العربیة السعودیة ما ھو دور 
 

 

 شریعتھ ومبادئ الحنیف دیننا تعالیم من والتنموي البیئي المجال في ومنھجھا المملكة سیاسة تنطلق
 من، فیھا باستخالفھ هللا كرمھ الذي لإلنسان ئیسیةالر الوظیفة األرض عمارة من جعلت التي السمحاء

 المملكة في البیئي فالعمل، للمملكة والبیئیة الطبیعیة الموارد من االستفادة على الحرص كان ھناك
 وإنشاء، واللوائح األنظمة من مجموعة صدور في تجسد الماضیة السنوات خالل متزاید باھتمام حظي
ً  ھذه التقاریر مثلت حیث، المملكة في البیئة حالة عن لدوریةا التقاریر إلعداد معنیة جھات  وصفا

 إلیجاد المتاحة الفرص ومعرفة، تحدیات من یواجھھ وما وآثاره وأسبابھ الراھن البیئي للوضع
 حصر خالل من، للبیئة الراھن الوضع عن والدقیقة الحدیثة المعلومات توفیر على والعمل، الحلول
 البیئیة المعلومات مع بالتكامل بالمملكة المعنیة والجھات الوزارات لدى احةالمت المعلومات وتحلیل

 الوعي مستوى ورفع البیئیة المعرفة نشر على والعمل، العالقة ذات والجھات الھیئات لدى الموجودة
 السیاسات وإنجاح البیئي القرار اتخاذ في الوطنیة المشاركة وتعزیز المجتمع فئات لمختلف البیئي

 موروثاتھا على والحفاظ فیھا البیئیة النظم واستدامة المواطن رفاھیة على إیجابیا ینعكس بما،  ئیةالبی
 .العریق وتاریخھا

 النظام من) ٣٢( للمادة وفقا للحكم األساسي النظام ضمنفقد  وحمایتھا البیئة موضوعوألھمیة  
 ومنع وتطویرھا وحمایتھا البیئة على المحافظة على الدولة تعمل"  على نصت التي األساسي

 بیئتنا على حفاظنا أن( على مضامینھا في ٢٠٣٠ المملكة رؤیة اشتملت كما - " عنھا التلوث
 القادمة، األجیال تجاه مسؤولیاتنا ومن واإلنسانیة، واألخالقیة، الدینیة، واجباتنا من الطبیعیة ومكوناتھا

) ١٧( الوطني التحول برنامج ضمن أُقرَّ  فقد ،ذلك ولتحقیق). حیاتنا لجودة األساسیة المقومات ومن
 والمراعي الغابات لتنمیة مبادرتین إلى باإلضافة األرصاد، خدمات وتطویر البیئة لحمایة مبادرة
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ً  یعد الذي األمرواستثمارھا،  الوطنیة المتنزھات وتطویر  لخدمة الحكومة تولیھ لما االھتمام بالغ تتویجا
 .الطبیعیة مواردھا وصون البیئي العمل

 
 :البیئیة النظم على المحافظة في المملكة جھود

 البحریة الموائل أطلس وإعداد البیئیة المقاییس بتحدیث البیئة وحمایة لألرصاد العامة الھیئة قامت
 المناطق تأھیل وإعادة العربي الخلیج في المملكة لساحل البیئیة الحساسیة وخریطة األحمر للبحر

 فیھا بما التنمویة المشاریع جمیع وإلزام العربي الخلیج في المملكة ساحل في التلوث من المتضررة
 البیئة على المشاریع ھذه آثار من یحد الذي البیئیة الموافقة ترخیص على بالحصول والبحریة الساحلیة
 وتوفیر یذیةالتنف والئحتھ للبیئة العام للنظام طبقا اآلثار تلك من للحد الالزمة اإلجراءات باتخاذ ویلزمھا
 عن المبكر اإلنذار أنظمة واعتماد، اإلقلیمیة ومیاھھا المملكة لشواطئ والبحري الجوي الرصد بیانات

 على السلبیة التأثیرات من للتقلیل المناطق بعض لھا تتعرض التي الشدیدة والبحریة الجویة األحوال
 ).٢٠١٥،ةالبیئ وحمایة لألرصاد العامة الھیئة(عنھا تنجم قد التي البیئة

 
 في واإلكثار المحمیة المناطق إدارة في جھود من الفطریة للحیاة السعودیة الھیئة بھ قامت عما فضالً 
 وزارة وقامت، المانجروف بیئات تأھیل وإعادة بذلك المتعلقة واألبحاث التوطین وإعادة األسر

 العربي الخلیج سواحل على المانجروف أشجار تواجد بحصر الماضیة الخمسة األعوام خالل الزراعة
 ومنع. والفخمة وأملج وجازان ینبع من كل في األشجار لتلك مشاتل٨ وإنشاء األحمر والبحر

 المحافظة بأھمیة التوعیة برامج وتكثیف األشجار على للمحافظة الحطب استیراد وتیسیر االحتطاب
 ومن. األحیائي بالتنوع تعنى تيال السعودیة الجامعات في البحثیة المراكز من عدد مع والتعاون. علیھا
 .النباتي الغطاء تعزیز بھدف الطبیعیة النباتات من العدید استزراع تم أخرى جھة

 
 

 ھـ١٤٣٤ عام حتى الفطریة للحیاة السعودیة الھیئة إدارة تحت القائمة المحمیة المناطق): ١(جدول
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 ةمناطق المحمیات الطبیعیة في المملكة العربیة السعودی): ١شكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عام  إلى نشأتھا منذ الوطنیة المحمیات مساحة زیادة نسبة إن لإلحصاء العامة الھیئة من ویتضح
 ١٤:كالتالي السعودیة العربیة المملكة في م٢٠١٥

 

 م٢٠١٥-١٩٨٦نسبة مساحة المحمیات في المملكة العربیة السعودیة لألعوام ):٢(جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ئة العامة لإلحصاء.الھی ١٤

https://www.stats.gov.sa/ar/node/10131 
 م).١٥/١١/٢٠١٧(
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 المحمیات للدولةنسبة مساحة ): ٢شكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعقیب:

 كما، م٢٠٠١ عام% ٥ قرب إلى م١٩٨٦ عام في% ٢ من المحمیات مساحة تطور نسبة لنا یتضح
 .المحمیات في زیادة أي ھناك یكن لم م٢٠٠١ عام بعد أنھ لنا یتضح
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 البیئة والتنمیة:
ھا یعیش اإلنسان ومنھا یستمد مقومات وجوده البیئة ركن أساسي من أركان التنمیة المستدامة، ففی

ویمارس مختلف نشاطاتھ الصناعیة والزراعیة والعمرانیة والتجاریة والترفیھیة. والبد من التعایش 
یسر عملیة التنمیة ویسھم فیھا، فتحقیق مستقبل بیئي مستدام من أھم تیمعھا واستخدامھا على نحو 

لسعودیة في ظل النمو السكاني الكبیر، وأنماط اإلنتاج القضایا التي تواجھ المملكة العربیة ا
واالستھالك غیر المستدامة والتنمیة االقتصادیة المتسارعة خالل العقود األولى و التي لم یدرج فیھا 

 غالبا التأثیر البیئي السلبي كأحد عناصر التكالیف. 
 

قتصادیة واالجتماعیة ازداد االھتمام ومع تزاید الوعي بأھمیة العوامل البیئیة ودورھا في التنمیة اال
بمراعاة العالقة بین االقتصاد والبیئة خاصة مع زیادة المشكالت البیئیة وتعاظم األضرار الصحیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة الناتجة عنھا. كما ان إدراك أھمیة األبعاد البشریة والبیئیة في العملیات 

میة المستدامة التي تھدف إلى إیجاد التوازن بین النظم االقتصادیة التنمویة أدى بدوره إلى االھتمام بالتن
والبیئیة دون استنزاف الموارد الطبیعیة مع مراعاة األمن البیئي، والمحافظة على الموارد الطبیعیة 

 لألجیال القادمة.
 

لتخطیط كما إن إدماج االعتبارات البیئیة في عملیة التخطیط وجعلھا جزءاً ال یتجزأ من عملیة ا 
الشامل للتنمیة في جمیع المجاالت الصناعیة والزراعیة والعمرانیة وغیره، كفیل بأن یضع المجتمع 

على مسار واضح ومحدد للتنمیة المستدامة یأخذ في االعتبار المحافظة على الموارد الطبیعیة في 
 الوقت الذي یتم تنمیة اإلنسان والحفاظ على أركان رفاھیتھ. 

  

 اف األلفیة:المملكة وأھد
سنت المملكة العدید من السیاسات ونفذت جملة من البرامج التنمویة إلدماج البعد البیئي في نشاطات 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للمملكة وضمان تحقیق التنمیة المستدامة بالمشاركة مع المجتمع 
 العالمي.

 

میة المستدامة بالمملكة، لتمثل مؤشرات إصدار وثیقة مؤشرات التن ٢٠١٢ومن ھذا المنطلق، تم عام 
ذات مرجعیة وطنیة مبنیة على نظام معلوماتي للبیانات المتاحة یھدف إلى تزوید صانعي السیاسات 

ومتخذي القرار بالمعلومات ذات العالقة بقضایا البیئة والتنمیة المستدامة وبما یحافظ على البیئة 
 عي.ویحقق التنمیة االقتصادیة والنمو االجتما
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 ): أھداف التنمیة المستدامة٣شكل(
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 ١٥النتائج التي حققتھا المملكة المتعلقة بأھداف التنمیة ): ٣(جدول

وذلك على     ٢٢٠١٣وقد حققت المملكة نتائج جيدة فيما يتعلق بأهداف التنمية لأللفية للعام   
 النحو اآلتي::

الرقم
أھداف التنمیة المستدامة لما بعد 

 بعد قبل ٢٠١٥

١ 
ٔشاك  ىل الفقر جبمیع  القضاء 

 يف لك ماكن::

انخفضت نسبة األسر التي  .١
تعاني من الفقر المدقع (أقل 

من دوالر في الیوم) من 
 ٢٠٠٤% عام ١,٦٣

 ٢٠١١% عام ٠,٠إلى 

انخفض عدد األطفال ناقصي  .٢
الوزن تحت سن الخامسة من 

 ٢٠٠٦% عام ٦,٤
 

 ٢٠١٢% في عام ٤,٣إلى 

٢ 

 

ة اجلید  :ة والرفاهالص
 

خفض معدل الوفیات بین  -١
 األطفال

فقد شھدت المملكة انخفاضا  -١
ملحوظا في معدل وفیات 

األطفال دون الخامسة فبعد أن 
طفالً لكل  ٤٤كان المعدل 
 ١٩٩٠في  ١٠٠٠

 ١٠٠٠لكل  ١٨,٧أصبح 
 ٢٠١٢في 

مولوداً لكل ألف في  ٣٤كما انخفض معدل وفیات الرضع من  -٢
٢٠١٢ 

دت نسبة األطفال المحصنین ضد مرض الحصبة من كذلك ازدا -٣
 ٢٠١٢% عام ٩٧,٨لتصبح  ١٩٩٠% عام ٨٨

 خفض معدل وفیات األمھات-٢
انخفض معدل وفیات األمھات الذي كان 

حالة والدة  ١٠٠٠٠٠حالة لكل  ٤٨
 ١٩٩٠حیة عام 

حالة لكل  ١٤لیصبح 
والدة حیة في  ١٠٠٠٠٠

٢٠١٢ 

مرضى نقص المناعة -٣
 یدز) والمالریا:المكتسبة (اإل

فمن حیث المالریا، فقد  -١
انخفض معدل اإلصابة بھا من 

 ١٠٠٠٠٠حالة من كل  ١٢٥

، حالة لكل ٥لیصبح 
شخص في  ١٠٠٠٠٠

، ویتوقع أن تكون ٢٠١٢
                                                           

 .الباحثة) وتنسیق (الجدول عمل ١٥
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تتخذ المملكة إجراءات جادة لوقف 
 ھذین المرضین ومنع انتشارھما.

 

علماً بأن التدھور البیئي في كل من 
البیئة الخارجیة والبیئة الداخلیة یؤدي 
دورا مھما في انتشار مرضي المالریا 
والسل الرئوي مما یؤكد ان المملكة 
جادة في االھتمام بالنھوض بالعوامل 

یة المساندة للحد من األمراض البیئ
 المرتبطة بالتلوث البیئي.

المملكة خالیة من مرض  ١٩٩٠شخص في 
المالریا العامل المقبل 

٢٠١٧، 

احا ملحوظا وبالمثل تحقق نج -٢
في مكافحة انتشار مرض السل 
حیث تراجعت نسبة اإلصابة بھ 

حالة لكل  ١٨,٦من 
شخص عام  ١٠٠٠٠٠

١٩٩٠ 

حالة لكل  ٨,٩لتصبح 
شخص عام  ١٠٠٠٠٠

٢٠١٢ 

 ::ضامن التعلمي اجلیدد ٣

ازداد إجمالي نسبة االلتحاق  -١
% ٨٢بالتعلیم االبتدائي من 

 ١٩٩٠عام 
 ٢٠١٢% عام ٩٠إلى 

التالمیذ الذین  ارتفعت نسبة -٢
یصلون إلى الصف الخامس 

% عام ٧٤,٥االبتدائي من 
١٩٩٠ 

% في عام ٩٨,٤إلى 
٢٠١٢ 

سنيني ٤ ق املساواة بني اجل   ::حتق

ارتفعت نسبة تعلیم البنات في  -١
المملكة العربیة السعودیة 
وبخاصة التعلیم االبتدائي 

والثانوي والعالي من 
 ١٩٩٠% عام ٨٥,١

 ٢٠١٢% عام ٩٨,٩٨إلى 

ما أن نسبة النساء المتعلمات ك -٢
الالتي تتراوح أعمارھن بین 

سنة قیاساً إلى  ٢٤-١٥
الرجال المتعلمین من نفس 

الفئة السنیة فقد كانت 
 ١٩٩٠% عام٧٣,٧

% في ٩٨,٦وأصبحت 
٢٠١٠ 

وكانت حصة النساء من  -٣
الوظائف مدفوعة األجر في 

القطاع غیر الزراعي 
 ١٩٩٠% عام ١٧,٩

 ٢٠١٢وانخفضت عام 
 %١٣,٩صبح لت

كما تشارك المرأة بفعالیة في مجال االستثمار، وإدارة  -٤
األعمال، وفي صنع القرار من خالل عضویتھا في مجلس 

امرأه) ومشاركتھا في ٣٠الشورى بخمس األعضاء (
 انتخابات البلدیة مرشحة وناخبة.
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دمات   ضامن توافر املیاه و
لجمیع، وٕادارهتا   الرصف الصحي 

  ::ٕادارة مستدامةة

ارتفعت نسبة سكان الحضر  -١
والریف الذین یمكنھم الحصول 

بصورة مستدیمة على میاه 
الشرب سواء عن طریق 

شبكات توزیع المیاه او عن 
طریق خدمات سیارات نقل 

% في ٧٥المیاه بعد أن كانت 
١٩٩٠، 

 ٢٠١٢% عام ٩٨اصبحت 

كما ارتفعت نسبة األسر التي  -٢
حصلت على حیازات آمنة من 

 ١٩٩٠% عام ٨٨
 .٢٠١٢% عام ٩٧إلى 

٦ 
ل   احلد من انعدام املساواة دا

هناا ان وف ب   ::الب

تعتبر المملكة واحدة من أكبر الجھات المانحة للمساعدات التنمویة 
 للدول النامیة بحساب نسبة المساعدات للناتج اإلجمالي المحلي بھا. 

دوق وقد بلغ عدد العقود المبرمة للحصول على قروض میسرة من الصن
وحتى عام  ١٩٧٥السعودي بغرض التنمیة خالل الفترة منذ عام 

 مشروعات وبرامج تنمویة، ٥٠٨عقدا لتمویل  ٤٥١نحو  ٢٠١٠

 ملیار لایر سعودي. ٤٠وقد بلغت قیمة ھذه العقود  

٧ 

شیط   ذ وت تعزز وسائل التنف
ل التمنیة   ٔ الرشاكة العاملیة من 

  ::املستدامةة

بضمان االستدامة البیئیة، فیعد ھدف حمایة  أما بالنسبة للھدف المتعلق
البیئة وتطویر أنظمتھا أحد األھداف الرئیسیة لخطط التنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة المتتابعة في المملكة حیث ركزت خطة التنمیة التاسعة 
) على المحافظة على البیئة ٢٠٠٩(وزارة االقتصاد والتخطیط،

 وحمایتھا من التلوث، 

یاة الفطریة وإنمائھا، والمحافظة على الموارد الطبیعیة وحمایة الح
وترشید استغاللھا وتحسین نوعیة الحیاة ویأتي ذلك متسقا مع السعي 

 لتحقیق ھدف االستدامة البیئیة وھو ما أكدتھ خطة التنمیة العاشرة،

وقد أوضح تقریر األھداف اإلنمائیة لأللفیة للمملكة العربیة السعودیة  
) ازدیاد نسبة المناطق المحمیة ٢٠١٣تصاد والتخطیط،(وزارة االق

% ٤,٣٣إلى  ١٩٩٠% عام ٣,٣(للحفاظ على التنوع األحیائي) من 
، فیما تقدر المساحة اإلجمالیة لمنظومة المناطق المحمیة ٢٠١٣في 

 % من مساحة المملكة.١٠,٤٢المقترحة حالیاً بنحو 

 

، وفي سبتمبر من ذلك العام اعتمدت األمم ٢٠١٥ت عام ومن الجدیر بالذكر ان االھداف اإلنمائیة انتھ
، ویتبین ٢٠٣٠غایة لتحقیق التنمیة المستدامة للبشریة والكوكب بحلول عام  ١٦٩ھدافاً و١٧المتحدة 

من مراجعة أولیة لھا أنھا تتصدى لقضایا وتحدیات جدیدة وتختلف عن األھداف اإلنمائیة لأللفیة 
 یة بشكل أوسع.للبعد البیئي للتنمبشمولیتھا 
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 ١٦أھم المؤسسات والوزارات والھیئات المتعلقة بالعمل البیئي بالمملكة العربیة السعودیة:

 الھیئات الحكومیة
الھیئة العامة لألرصاد  

  وحمایة البیئة:
ھي الجھة المختصة بتنظیم وتنسیق 

العمل الوطني نحو المحافظة على البیئة 
 ومنع تدھورھا وتتمثل مھامھا في

 اآلتي:
مراجعة حالة البیئة وتقویمھا،  .١

وتطویر وسائل الرصد وأدواتھ، 
وجمع المعلومات وإجراء 

 الدراسات البیئیة.
 توثیق المعلومات البیئیة ونشرھا. .٢
 اعداد مقاییس حمایة البیئة وإصدارھا ومراجعتھا وتطویرھا وتفسیرھا. .٣
وذلك مع عدم االخالل إعداد مشروعات األنظمة البیئیة ذات العالقة بمسئولیاتھا،  .٤

 باالختصاصات المقررة لمجلس البیئة.
التأكد من التزام الجھات الھامة واالشخاص باألنظمة والمقاییس والمعاییر البیئیة، واتخاذ  .٥

 االجراءات الالزمة لذلك بالتنسیق والتعاون مع الجھات المعنیة والمرخصة.
 ھا على النطاقین اإلقلیمي والدولي.متابعة التطورات المستجدة في مجاالت البیئة وإدارت .٦
 نشر الوعي البیئي على جمیع المستویات. .٧

 
الھیئة السعودیة للحیاة  

 الفطریة: 
اضطلعت الھیئة السعودیة للحیاة الفطریة، 

ھـ بوضع ١٤٠٦منذ انشائھا عام 
استراتیجیة وطنیة لحمایة الحیاة الفطریة 

البریة والبحریة بالمملكة، والمحافظة علیھا 
لعمل على إنمائھا وحمایة المھدد منھا وا

االنقراض، وإجراء البحوث والدراسات، والمشاركة في رفع مستوى الوعي بالقضایا البیئیة، 
وإجراء المسح  المیداني إلقامة المحمیات الطبیعیة للحیاة الفطریة في موطنھا، وإدارة المحمیات 

 وإكثار المھدد منھا باالنقراض وحمایتھ. وإعادة توطین الحیاة الفطریة في بیئاتھا الطبیعیة،
 
 

                                                           
 ).٢٠١٦وزارة البیئة والمیاه والزراعة (تقریر حالة البیئة ١٦

https://www.mewa.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
 م).٢٥/١٠/٢٠١٧(
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 الوزارات
وزارة البیئة والمیاه  

  والزراعة:
تقوم الوزارة في مجال الزراعة  

بتنظیم استخدامات األراضي وصون 
المراعي والغابات والحفاظ على 
الثروة السمكیة، واستخدام میاه 

الصرف الصحي في الري المقید في 
ن، وتنمیة سیاسات وخطط تنفیذیة للتوسع في زراعة المحاصیل ذات األحزمة الخضراء حول المد

االستھالك المحدود للمیاه والحد من زراعة المحاصیل المعروفة باستھالكھا الكبیر للمیا واختیار 
تركیبة محصولیھ مالئمة للظروف المناخیة السائدة لكل منطقة من مناطق المملكة والتوسع في 

الوزارة بدور نقطة االتصال الدولیة فیما یخص االتفاقیة الدولیة لمكافحة  طرق الري الحدیثة. وتقوم
 التصحر.

كما ان الوزارة مسئولة عن إدارة الموارد المائیة بالمملكة، وإنشاء شبكات توزیع المیاه ومرافق 
الصرف الصحي وتفعیل نظام معالجة میاه الصرف الصحي وإعادة استخدامھا والئحتھ التنفیذیة ، 

 لك معالجة نفایات محطات تحلیة میاه البحر.وكذ

 

وزارة الطاقة والصناعة  
  والثروة المعدنیة:

وھي الوزارة المعنیة بمشاریع استخراج  
البترول وتكریره باإلضافة إلى استثمار 
الثروات المعدنیة والصناعات التعدینیة. 

وترأس الوزارة وفد المملكة (الفریق 
یة المتعلقة التفاوضي) لالجتماعات الدول

 بتنفیذ االتفاقیة البیئیة للتغیر المناخي.
 
 
  وزارة الشؤون البلدیة والقرویة: 
وھي الوزارة المعنیة بإدارة النفایات البلدیة،  

والمناطق الحضریة ونطاق المدن والحدائق 
وغیرھا. كما ترأس البلدیات اللجان الرباعیة 

 الخاصة بأعمال التنمیة على المناطق الساحلیة
المطلة على البحر األحمر والخلیج العربي 

/م ٩٨٢وذلك بموجب االمر السامي الكریم رقم
 ھـ.١٤١٩/٩/١٥بتاریخ 
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 وزارة الصحة:  
تعنى باألنشطة المرتبطة بالطب الوقائي، والتخلص 

من النفایات الطبیة داخل  المنشآت الصحیة التي 
تشرف علیھا الوزارة، وإعداد الدراسات عن اآلثار 

تكلفة الصحیة لتلوث األوساط البیئیة بالتعاون مع وال
 الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة.

 
 

  وزارة الداخلیة: 
وتعنى باإللزام ببرنامج الفحص الدوري  

للمركبات (السیارات بأنواعھا)، خاصة تلك 
المتعلقة بانبعاث ملوثات الھواء من عوادم 

، المركبات، ودعم عملیات التفتیش البیئي
وضبط المخالفات البیئیة، والحد من مخاطر 

 الحوادث والكوارث البیئیة بالتعاون مع الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة.
 
 

 وزارة الثقافة واإلعالم:  
لھا دور أساس في رفع مستوى الوعي 

بقضایا البیئة، وترسیخ الشعور 
بالمسؤولیة الفردیة والجماعیة للمحافظة 

 .علیھا وتحسینھا
 

 وزارة التجارة واالستثمار:  
وھي الوزارة المسئولة عن إصدار التراخیص 

التجاریة للشركات والمؤسسات التي تؤھلھا 
الھیئة للعمل في مجاالت الخدمات البیئیة في 
السوق السعودي، وكذلك الترخیص للمنشآت 
الصناعیة الخاصة، بعد موافقة الھیئة، على 

یة، واتخاذ دراسات تقییم تأثیراتھا البیئ
إجراءات الحد من انبعاث وتصریف الملوثات 

 بالمناطق الصناعیة.
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  وزارة االقتصاد والتخطیط:
وتقوم بدور أساسي في إعداد الخط الخمسیة  

للمملكة وقطاع البیئة، ودعم سعي الھیئة نحو 
تحقیق الھدف الخامس من النظام العام للبیئة 

زءاً ال یتجزأ المتمثل في "جعل التخطیط البیئي ج
من التخطیط الشامل للتنمیة في جمیع المجاالت 

الصناعیة والزراعیة والعمرانیة وغیرھا". وإلزام الجھات بإعداد دراسات تقییم التأثیرات البیئیة 
 لمشاریعھا في مرحلة دراسة جدوى المشروع وقبل إدراج المشروع في خطتھا الخمسیة.

 

  وزارة النقل:
النقل العام ضرورة مراعاة یشمل تنظیم ھیئة  

الجوانب البیئیة كواحدة من اھم ركائز حسن 
 إدارة نشاط النقل البري والبحري في المملكة.

 
 

 الجھات الحكومیة األخرى
 مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة: 
لھا دور في رصد اإلشعاع النووي السطحي 

بالمشاركة مع الھیئة العامة لألرصاد وحمایة 
بیئة، وإعداد وتشجیع البحث العلمي في ال

مجاالت حمایة البیئة والمحافظة على الموارد 
الطبیعیة، واإلشراف على البرامج التنفیذیة 

للسیاسة الوطنیة للعلوم والتقنیة الخاصة بأحد 
 عشر قطاعاً منھا قطاع البیئة.

 

مدینة الملك عبدهللا للطاقة الذریة 
  والمتجددة:

صد التلوث اإلشعاعي من تقوم بمراقبة ور 
الطاقة الذریة مع الھیئة العامة لألرصاد 

وحمایة البیئة، وتراقب المنشآت التي تتعامل 
بالمواد المشعة كالمستشفیات، حیث المواد 

المستخدمة في مجال الطب النووي والعالج اإلشعاعي، ومدى اتباعھا للتعلیمات الوطنیة إلدارة 
 ١٤٠٠١)، ومدى توافر متطلبات األیزو ٢٠٠٧العربیة السعودیة( اإلشعاعات المؤینة في المملكة

 لإلدارة البیئیة لدیھا.
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 : الھیئة العامة لإلحصاء

تقوم بحفظ البیانات والمعلومات المتعلقة 
باألوضاع البیئیة بالمملكة، وقد تم في 

م تحویلھا إلى الھیئة ٢٠١٦شھر فبرایر 
 العامة  لإلحصاء.

 
 

 

  لجبیل وینبع:الھیئة الملكیة ل
تتولى إدارة المناطق الصناعیة وتحرص  

على استخدام تقنیات الحد من التلوث في 
الصناعات التي تشرف علیھا الھیئة، 

وإعداد دراسات التأثیرات البیئیة 
 لمشاریعھا.

 
 

 

الھیئة السعودیة للمواصفات 
  والمقاییس والجودة:

تقوم بوضع المواصفات والمقاییس  
شاریع وغیرھا وبما یحمي للمرافق والم

 البیئة وبحد من التلوث البیئي.
 
 

 

ھیئة المساحة الجیولوجیة  
 السعودیة: 

تقوم برصد الزالزل والبراكین وإعداد 
الدراسات واألبحاث في مجاالت ذات 

عالقة بالبیئة، وإعداد دراسات التأثیرات 
 البیئیة لمشاریعھا.
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 ني: الھیئة العامة للسیاحة والتراث الوط
وتقوم بدورھا في تشجیع السیاحة البیئیة 
والحفاظ على البیئة في المواقع السیاحیة 

 من خالل اآلتي:
تكامل التنمیة السیاحیة مع السیاسة  .١

البیئیة الوطنیة العامة وخطط 
 التنمیة.

التعریف والمحافظة واالنتفاع  .٢
بالموارد الطبیعیة واالجتماعیة 

 الثقافیة بصورة مستدامة.
 مشاریع التنمیة المستدامة مع المحافظة على بیئة نظیفة.تشجیع  .٣
 تنفیذ وتنمیة نظم بیئیة مالئمة. .٤

 
 

الھیئة العامة للغذاء  
 والدواء: 

تقوم بوضع الضوابط واالشتراطات 
والمواصفات القیاسیة الخاصة 

بالمنشآت الغذائیة والدوائیة واالجھزة 
الطبیة للحد من التلوث البیئي الناتج 

 لمنشآت.من ھذه ا
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 تعقیب الباحثة:

 المملكة في والتنمویة البیئیة القضایا من للعدید والمحركة المؤثرة العوامل أھم من بأن الباحثة وترى 
 الطبیعیة الموارد استھالك على شدید ضغط یفرض فھو)، السكاني النمو( ھو، السعودیة العربیة

 من ویزید الحضریة واألراضي والطاقة والغذاء رضواأل المیاه على الطلب من ویزید، واستثمارھا
ً . البحریة البیئیة والنظم الساحلیة األراضي تدھور في یسھم كما والملوثات النفایات إنتاج  فوفقا

 لألفراد المرتفع الدخول فإن)، السعودیة العربیة للمملكة البیئة حالة تقریر( في المذكورة باإلحصاءات
 تزاید وإلى. المختلفة والتقنیات والطاقة والغذاء للمیاه المستدام غیر االستھالك تزاید إلى یؤدي

 .الدفینة الغازات انبعاث وتزاید الصناعیة والمخلفات التلوث مستویات
 

 عام نسمة ٣٠,٧٧٠,٣٧٥ إلى م٢٠٠٤ عام نسمة ٢٢,٥٦٣,٨٨٦ من المملكة سكان عدد ازداد 
 نمو معدل وبلغ، السكان جملة من% ٦٧,٣ نحو نسبتھ ما أي سعودیون ٢٠,٧٠٢,٥٣٦ منھم، ٢٠١٤
 مجمل من% ٤٩,١ نسبة النساء ویشكل ھذا%. ٢,١ وللسعودیین%، ٢,٥٥ السنوي السكان

 إال، الماضیین العقدین خالل للسعودیین السكاني النمو معدالت انخفاض من الرغم وعلى. السعودیین
 النمو معدالت من ترفع سوف المملكة ىإل الوافدة العمالة ھجرة معدالت ان إلى تشیر اإلحصاءات أن

 .البیئة في المؤثرة الدافعة القوى كأھم علیھ وستبقي، السكاني
 

 ٣٣,٥٤ إلى - السعودیین غیر فیھم بما - یرتفع سوف السكان عدد إجمالي ان إلى التوقعات وتشیر
 .٢٠٣٠ عام نسمة ملیون ٣٨,٥ وإلى ٢٠٢٠ عام نسمة ملیون

 

 )٢٠١٤-٢٠٠٤المملكة (عدد السكان في ): ٤(شكل

 
 

 للبشر ان ذكره من أمثلة وحقائق واحصائیات فإننا نرى ما آل إلیھ الواقع الیوم مؤكداً حقیقة سبق مما
 ومنھجھ هللا شرع على اإلنسان استقام فلو، فیھا الحیاة وتعطیل وإفسادھا وتخریبھا البیئة تلویث في یداً 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

٥٦ 
 

 استنزاف من الیوم منھا تعاني التي البیئیة المشكالت من اً كثیر وتجنَب، بیئتھ وأمر اإلنسان أمر لصلح
 وما البیئة وإفسادھا تلوث مشكلة عن تحدَث الكریم القرآن أن نجد وھكذا. وتعطیلھا وھدرھا مواردھا

 ستكون أنھا إلى وأشار، السنین بمئات األرض مناھج عنھا تتحدَث أن قبل خطیرة آثار من عنھ ینتج
﴿َظَھَر اْلفََسادُ فِي اْلبَّرِ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْیِدي النَّاِس  :تعالى اإلنسان مصداقاً لقولة ید تصنعھ لما نتیجة

 .]٤١الروم: [ ﴾ِلیُِذیقَُھْم بَْعَض الَِّذي َعِملُوا َلعَلَُّھْم یَْرِجعُوَن  
 

 للوقایة یستخدمھا أن مسلم كل على یجب التي والطرق األسالیب أھم من فإن الباحثة نظر وجھة ومن
 الخارجیة والبیئة ودولتھ بھ المحیطة وبیئتھ وأھلھ نفسھ وتحصین المختلفة واألوبئة األمراض من

 األدعیة أھم فمن، الشریفة والسنة القرآن من جاء فیما واألدعیة باألذكار التحصین ھو، كأجمع والعالم
 صحیحة بأحادیث المطھرة النبویة بالسنة كرهذ تم ما واألوبئة األمراض من للوقایة تُقال التي واألذكار

، الضرر من قائلھا وقایة أجل من تُقال وأذكار أدعیة من فیھا بما اإلتیان على المسلم تحث كثیرة
 ١٧:ومنھا، تعالى هللا بإذن یحدث قد سوء كل من للوقایة العامة بمعانیھا شاملة وھي، والشرور

 

ِ  َرُسولَ  ِمْعتُ سَ :  قال عنھ هللا رضي عفان بن عثمان عن -١ َّ ُ  َصلَّى ا َّ  : یَقُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ا
ِ  بِْسمِ :  قَالَ  َمنْ (  َّ  اْلعَِلیمُ  السَِّمیعُ  َوُھوَ  السََّماءِ  فِي َوالَ  اْألَْرِض  فِي َشْيءٌ  اْسِمھِ  َمعَ  یَُضرُّ  الَ  الَِّذي ا

اتٍ  ثََالثَ  ُ  تُِصْبھُ  لَمْ  َمرَّ اتٍ  ثََالثُ  یُْصبِحُ  ِحینَ  قَالََھا َوَمنْ  ، یُْصبِحَ  َحتَّى بََالءٍ  فَْجأَة ُ  تُِصْبھُ  لَمْ  َمرَّ  بََالءٍ  فَْجأَة
 ١٨.) یُْمِسيَ  َحتَّى

 : بلفظ - وصححھ –
ِ  بِْسمِ  لَْیلَةٍ  ُكلِّ  َوَمَساءِ  یَْومٍ  ُكلِّ  َصبَاحِ  فِي یَقُولُ  َعْبدٍ  ِمنْ  َما(  َّ  فِي َشْيءٌ  اْسِمھِ  َمعَ  یَُضرُّ  الَ  الَِّذي ا

اتٍ  ثََالثَ  اْلعَِلیمُ  السَِّمیعُ  َوُھوَ  السََّماءِ  فِي َوالَ  اْألَْرِض  هُ لَمْ  َمرَّ  ) . َشْيءٌ  یَُضرَّ
 

ُ  َصلَّى النَّبِّيِ  إِلَى َرُجلٌ  َجاءَ :  قَالَ  أَنَّھُ  ُھَرْیَرةَ  أَبِي َعنْ  -٢ َّ ِ  َرُسولَ  یَا:  فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ا َّ  َما  ا
 : قَالَ  ، اْلبَاِرَحةَ  لَدََغتْنِي َعْقَربٍ  نْ مِ  لَِقیتُ 

ِ  بَِكِلَماتِ  أَُعوذُ :  أَْمَسْیتَ  ِحینَ  قُْلتَ  لَوْ  أََما(  َّ اتِ  ا كَ  لَمْ  ، َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ  التَّامَّ  ١٩.) تَُضرَّ
 

 َرُسولَ  نَْطلُبُ  یدَةٍ َشدِ  َوُظْلَمةٍ  َمَطرٍ  لَْیلَةِ  فِي َخَرْجنَا:  قال عنھ هللا رضي خبیب بن هللا عبد عن -٣
 ِ َّ ُ  َصلَّى ا َّ : (  فَقَالَ  ، َشْیئًا أَقُلْ  فَلَمْ )  ؟ أََصلَّْیتُمْ : (  فَقَالَ  فَأَْدَرْكنَاهُ ، لَنَا ِلیَُصلِّيَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ا
ِ  َرُسولَ  یَا:  فَقُْلتُ  ،)  قُلْ : (  الَ قَ  ثُمَّ  ، َشْیئًا أَقُلْ  فَلَمْ  ،)  قُلْ : (  قَالَ  ثُمَّ  ، َشْیئًا أَقُلْ  فَلَمْ  ،)  قُلْ  َّ  ا
 : قَالَ  ؟ أَقُولُ  َما

ُ  ُھوَ  قُلْ (  : قُلْ (   َّ ذَتَْینِ )  أََحدٌ  ا اتٍ  ثََالثَ  تُْصبِحُ  َوِحینَ  تُْمِسي ِحینَ  َواْلُمعَّوِ  ٢٠.) َشْيءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  تَْكِفیكَ  َمرَّ
 

ِ  َرُسولُ  ُكنْ یَ  لَمْ :  عنھما هللا رضي عمر بن هللا عبد قال -٤ َّ ُ  َصلَّى ا َّ  َھُؤالءِ  یَدَعُ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ا
 :  یُْصبِحُ  َوِحینَ  یُْمِسي ِحینَ  الدََّعَواتِ 

                                                           
 موقع الكلم الطیب. ١٧

https://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/7393 
 م).١٥/١١/٢٠١٧(

 .)  ٣٣٨٨(  الترمذي ورواه ،)  ٥٠٨٨(  داود أبو رواه ١٨
 ) . ٢٧٠٩(  مسلم رواه ١٩
 ) . ٥٠٨٢(  داود وأبو)  ٣٥٧٥(  الترمذي رواه.  ٢٠
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 َوأَْھِلي دُْنیَايَ وَ  ِدینِي فِي َواْلعَافِیَةَ  اْلعَْفوَ  أَْسأَلُكَ  إِنِّي اللَُّھمَّ  َواآلِخَرةِ  الدُّْنیَا فِي اْلَعافِیَةَ  أَْسأَلُكَ  إِنِّي اللَُّھمَّ ( 
 َوَعنْ  یَِمینِي َوَعنْ  َخْلِفي َوِمنْ  یَدَيَّ  بَْینِ  ِمنْ  اْحفَْظنِي اللَُّھمَّ  َرْوَعاتِي َوآِمنْ  َعْوَراتِي اْستُرْ  اللَُّھمَّ  َوَماِلي
 ٢١.) تَْحتِي ِمنْ  أُْغتَالَ  أَنْ  بِعََظَمتِكَ  َوأَُعوذُ  فَْوقِي َوِمنْ  ِشَماِلي

 

ِ  َعْبدِ  َعنْ  -٥ َّ ِ  َرُسولِ  دَُعاءِ  ِمنْ  َكانَ :  قَال عنھما هللا رضي ُعَمرَ  ْبنِ  ا َّ ُ  َصلَّى ا َّ  :  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ا
لِ  ، نِْعَمتِكَ  َزَوالِ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إِنِّي اللَُّھمَّ (   ٢٢) . َسَخِطكَ  َوَجِمیعِ  ، نِْقَمتِكَ  َوفَُجاَءةِ  ، َعافِیَتِكَ  َوتََحوُّ

 

ُ  َصلَّى النَّبِيَّ  أَنَّ  عنھ هللا ضير أَنٍَس  َعنْ  -٦ َّ  : یَقُولُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَْیھِ  ا
 ٢٣) . اْألَْسقَامِ  َسیِّئْ  َوِمنْ  َواْلُجذَامِ  َواْلُجنُونِ  اْلَبَرِص  ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  إِنِّي اللَُّھمَّ (  
 

 : - هللا رحمھ – باز بن العزیز عبد الشیخ قال

 هللا بكلمات اإلنسان یستعیذ أن:  شر كل من والسالمة والطمأنینة افیةوالع األمن بھ یحصل ومما 
)  خلق ما شر من التامات هللا بكلمات أعوذ: (  ومساء صباحا مرات ثالث خلق ما شر من،  التامات

 اسمھ مع یضر ال الذي هللا باسم: (  وھكذا ، العافیة أسباب من أنھا على دالة األحادیث جاءت فقد
 النبي أخبر فقد،  ومساء صباحا مرات ثالث العلیم السمیع وھو السماء في وال رضاأل في شيء
 لم مساء قالھا ومن یمسي حتى شيء یضره لم صباحا مرات ثالث قالھا من أن وسلم علیھ هللا صلى
 ) . یصبح حتى شيء یضره

 

 . سوء كل من واألمن والسالمة الحفظ أسباب من كلھا:  والسنَّة القرآن من والتعویذات األذكار فھذه

 بربھما وواثقان ، مطمئنان وھما ، علیھا والمحافظة،  أوقاتھا في بھا اإلتیان ومؤمنة مؤمن لكل فینبغي
 وال غیره إلھ ال ، شيء كل على والقادر ، شيء بكل والعاِلم ، شيء كل على القائم ، وتعالى سبحانھ

 ٢٤.وجل عز شيء لكل المالك وھو،  والنفع والضر والمنع التصرف وبیده،  سواه رب

 

 الخاتمة:
ال شك ان البیئة ظاھرة متعددة األوجھ ومعقدة للغایة، ومن المستحیل الخوض في جمیع تفاصیلھا من 

خالل بحث واحد فقط مھما كبر، ولكن وقفت الباحثة في ھذه الدراسة على بعض الجوانب الرئیسیة 
ظاھرة المھمة التي أصبحت الموضوع األھم لدى والمفتاحیة، فقدمت فیھا تصوراً عاماً عن ھذه ال

الحكومات والمسؤولین وجمیع المنظمات حكومیة كانت أو غیر حكومیة وعلى مستوى محلي ودولي 
وعالمي، وبالختام ھذا ما عند الباحثة فإن أحسنت فمن هللا، وإن اسأت أو اخطأت فمن نفسھا 

وصلى اللھم وبارك على سیدنا دمحم أفضل النبین   رب العالمین، والشیطان، وأخر دعوانا ان الحمد
 وخاتم المرسلین، وهللا ولي التوفیق.

 

                                                           
 " . داود أبي صحیح"  في األلباني الشیخ وصححھ ،)  ٣٨٧١(  ماجھ وابن)  ٥٠٧٤(  داود أبو رواه ٢١
 ) . ٢٧٣٩(  مسلم رواه٢٢
 . األلباني وصححھ ،) ٥٤٩٣( والنسائي) ١٥٥٤( بوداودوأ) ١٢٥٩٢( أحمد رواه ٢٣
 ) . ٤٥٥ ، ٤٥٤/  ٣" (  باز ابن الشیخ فتاوى"  ٢٤
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  قائمة المراجع
 المراجع العربیة:

 القران الكریم: -١
  .١٦٨:  سورة اْألَْعَراِف اآلیة 
 .٤١: اآلیة الروم سورة 
 .٣: اآلیة المائدة سورة 
 .٨٨:  سورة النمل اآلیة 
 .٣٨: اآلیة سورة النور 

 بویة.السنة الن -٢
 : الرسائل الجامعیة -٣

، الحمایة الدولیة للبیئة في إطار منظمة التجارة العالمیة):٢٠١٣بوشدوب، دمحم فایز( 
 رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون، جامعة الجزائر، الجزائر.

، یةرعایة البیئة في اإلسالم من مسؤولیات الدولة الشرع):٢٠١٢جاسم، مؤید نصیف( 
 جامعة تكریت/كلیة التربیة للبنات، العراق.

ألیات حمایة البیئة ودورھا في تحقیق ):٢٠١٥زعباط، سامي، ومرغیث، عبدالحمید( 
 الجزائر.-، جامعة دمحم الصدیق بن یحى، جیجلالتنمیة المستدامة في الجزائر

 جامعة ،البیئة على الحفاظ في ومنھجھا اإلسالمیة الشریعة رؤیة):٢٠٠٩(دمحم، الشلش 
 .فلسطین، المفتوحة القدس

ألیات حمایة البیئة ودورھا في تحقیق التنمیة ):٢٠١٦طواھري، سامیة، وقاسمي، فضیلة( 
، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق، جامعة عبد المستدامة في الجزائر

 بجایة، الجزائر. -الرحمان میرة 
 : الكتب -٤

، المملكة العربیة تفسیر القرآن العظیم). ١٩٩٩عمر ( ابن كثیر؛ أبي الفداء إسماعیل بن 
 ).٤السعودیة: دار طیبة للنشر والتوزیع، ج(

، المدینة المنورة: مجمع الملك فھد التفسیر المیَسر)، ٢٠١٢إعداد نخبة من العلماء( 
 ).٤لطباعة المصحف الشریف، ط(

 للنشر والتوزیع.، الرباط: مطبعة األمنیة اإلسالم والبیئة)، ٢٠١٦حمزة؛ مصطفى ( 
، عَمان: دار الیازوري العلمیة للنشر علم البیئة والتلوث)، ٢٠١٣السعدي؛ حسین علي ( 

 والتوزیع.
،  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان)، ٢٠٠٥السعدي؛ عبدالرحمن بن ناصر ( 

 القاھرة: دار الحدیث للنشر والتوزیع.
تفسیر الطبري المسمى بجامع البیان عن )، ١٩٩٤الطبري؛ أبو جعفر دمحم بن جریر ( 

 ).٤)، ج(١، بیروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط(تأویل آي القرآن
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 المواقع اإللكترونیة: -٥
 متاح على: ،٢٤أخبار 

-https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/361473/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1
-5-6-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D9%
-%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86

%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A7 

 متاح على: ،العربیة أخبار 
-7-health/2017/11/05/10-and-https://www.alarabiya.net/ar/medicine
-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6
-%B3%D8%A8%D8%A8%D8%A8%D8-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%8B%D8%A7

.html-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB 

 متاح على: ،الشرعیة أاللوكة 
http://www.alukah.net/sharia/0/65616/ 

 متاح على: ،للبرجاوي والمحلي العالمي بین البیئة: باإلنسان وعالقتھا البیئة 
http://www.alukah.net/culture/0/79147/ 

 متاح على: ،والزراعة والمیاه البیئة بوزارة،٢٠١٦ البیئة حالة تقریر 
https://www.mewa.gov.sa/ar/InformationCenter/Researchs/Reports/Pages/default.aspx 

تاریخ  html-quran.com/tareef-http://www.e.30المصحف اإللكتروني، متاح على:  
 م١٩/١٠/٢٠١٧الدخول:

 متاح على: ،الطیب لكلما موقع 
https://www.kalemtayeb.com/index.php/kalem/safahat/item/7393 

 متاح على: ،لإلحصاء العامة الھیئة 
ww.stats.gov.sa/ar/node/10131https://w 

  متاح على:البیئة،  وحمایة لألرصاد العامة الھیئة 
https://www.pme.gov.sa/Ar/MediaCenter/Pages/AwarenessDef.aspx 

ھـ من ١٤٣٥/١٤٣٦تقریر السنة الخامسة للعام المالي ، ١٥٢٠الھیئة العامة لألرصاد وحمایة البیئة 
  متاح على: جدة. خطة التنمیة التاسعة،

https://www.pme.gov.sa/ar/Pages/default.aspx 
 متاح على: ،الحرة الموسوعة ویكبیدیا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%
D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9 

 متاح على: ،للبیئة العالمي الیوم 
http://www.un.org/ar/events/environmentday/resources.shtml 
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