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تقديم
التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق
نحو وعي بيئي جديد

اهتم الفكر البشري قديما وحديثا بالبيئة الطبيعية ،بشكل يعكس انشغال اإلنسان بمحيطه
مختلف األسئلة التي
الطبيعي منذ أن طرأ على الوجود ،ومحاوالته في إيجاد أجوبة ُم ْق ِنعة عن
ِ
تثيرها مظاهر الكون الطبيعي وظواهره ،في انتظامها وانسجامها من جهة ،وفي تأثيرها على الحياة
البشرية الفردية والجماعية ،إيجابا وسلبا من جهة أخرى ،فقد نحتت الفيزياء اليونانية مثال جملة
من املفاهيم الطبيعية (مثل :الطبيعة ،املادة ،الصورة ،الجوهر ،العرض ،الكون ،الوجود ،العلة،
الهيولى )...واستمرت هذه املفاهيم
مع العصور الالحقة ،واغتنت بمفاهيم وتخصصات وحقول معرفية متصلة باملوضوع.
لكن رغم ما لالهتمامات الفكرية القديمة من قيمة عظمى في تركيز النظر على املعطى الكوني في
تكامل عناصره وتفاعلها ،وتأثير ذلك على حياة اإلنسان وتفكيره ،إال أنها اليوم ال تنفع نظرية «أخالق
الفضيلة» ألرسطو طاليس ،وال نظرية «أخالق الواجب» إليمانويل كانط ،وال نظرية «أخالق املنفعة»
لوليام جيمس ،في استيعاب مشكالت «البيئة واإلنسان» املستحدثة في عاملنا املعاصر ،وال تستطيع
تنمية «الوعي الكافي» إليقاف نزيف هذا الكون العظيم ومعاناته جراء استفحال جشع اإلنسان
وتسلطه على الطبيعة وبالتبع على نفسه واألحياء والحياة من حوله.
ودون تربية بيئية جذرية ومستدامة ال يكتفي الوعي الجديد الذي تحمله نداءات فلسفة البيئة
خطابات تتحدث عن الطموح واآلمال
املعاصرة واألخالق التطبيقية بوصف الواقع البئيس وإنشاء
ٍ
ُ
ُ
غة متأسفة وعاجزة عن اإلقناع والتأثير .بل يتجاوز ذلك إلى بذل وتنظيم الجهود
واألحالم الجميلة ،بل ٍ
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الجماعية لتحقيق الوعي العالمي املشترك باألزمة التي يستشعرها اإلنسان طوعا أو كرها أوال ،ثم
إشراك الجميع؛ دوال ومجتمعات ،أفرادا وهيئات ،شماال وجنوبا ،شرقا وغربا ،في أنجاز وعي بيئي
جديد ،وإعداد برنامج الحل املشترك وتنفيذه.
من أجل ذلك اقترحنا على الباحثين املهتمين باملوضوع االشتغال على إنجاز كتاب جماعي يعالج
إشكاالت البيئة والتنمية والتربية ،من خالل الكتابة املتنوعة في أحد املحاور السبعة اآلتية:
محور :التربية البيئية :مفهومها ومبادئها وأهدافها
محور :الفكر العلمي والفلسفي املعاصر وحضور املعطى البيئي
محور :التطور الصناعي والتكنولوجي ومخاطره على الحياة الطبيعية للكائن الحي
محور :اإلنسان املعاصر ومسؤوليته في تدمير الحياة الخضراء
محور :العلوم االجتماعية واإلنسانية ووظيفتها في معالجة االختالل البيئي
محور :التربية األخالقية وأثرها في حفظ السالمة البيئية
محور :األخالق التطبيقية وتنمية القيم البيئية
وبعد أن توصلنا بعشرات املقاالت والدراسات في املوضوع ،قمنا بتحكيمها ومراجعتها ،لينضم
منها ما كان موافقا للشروط العلمية والفنية التي أعلنا عنها مسبقا إلى هذا الكتاب الجماعي الذي
تتشرف به املكتبة البيئية .فجاء املجموع مستجيبا للتنوع التخص�صي والتكامل املنهجي (علم
االجتماع ،جغرافيا ،فلسفة ،علم الكالم ،فيزياء ،فقه )...الذي تحتاجه الظاهرة قيد الدراسة .وال
ندعي أننا أحطنا بكل ما يتعلق بإشكاالت ومشكالت العنوان الذي اقترحناه ،بقدر ما هي محاولة
جادة سابقة والحقة في سبيل اإلسهام العلمي والفكري في تجديد الوعي البيئي والتربية على حفظ
املعطى اإليكولوجي الذي نحيا في وسطه.
وال يفوتنا أن نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الباحثين من مختلف التخصصات الذين
شاركوا في إنجاز هذا العمل في ظرف وجيز ،كما ال يفوتنا شكر القائمين على موقع منار اإلسالم
لتعاونهم في نشر االستكتاب والكتاب.
د .أحمد الفراك
منسق الكتاب
من داخل الحجر الصحي بتطوان/أبريل 2020م
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فلسفة «األخالق البيئية»
وبناء مفهوم «التربية البيئية»

د .جمال الدين ناسك
املركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بني مالل خنيفرة،
باحث في قضايا الفكر اإلسالمي والحوار الحضاري.

لقد شكلت العقالنية الحداثية الصارمة ،بمختلف تشكيالتها الفلسفية املذهبية ،الحديثة
َ
املرجع املعرفي لحركة اإلنسان ونشاطه ،وأضحت الرؤية الفلسفية املفسرة لفعله في
واملعاصرة،
املشهد الطبيعي؛ بما أف�ضى إلى تفرد اإلنسان ،وتمركزه حول مقوماته ومطالبه ونزواته وانشغاالته،
وتقديس الذات «البشرية» واعتبارها قيمة القيم ،وذلك على حساب املكونات األخرى التي تشاركه
العالم الطبيعي؛ بما أنها غذت مجرد مصادر أو وسائل إلشباع تلك الرغبات والحاجات ،متمثال
املقولة الفلسفية السوفسطائية القديمة« :اإلنسان مقياس كل �شيء» ،والتي كان من مآالتها الجموح
اإلنساني الهائل الستغالل الطبيعة واستنزافها ،في تحلل نسبي من القيم واألخالق التي تستلزمها
عالقة اإلنسان بها.
وقد نتج عن هذه الروح نشوء نموذج معرفي «ال أخالقي» هيمن على املنهج العلمي الحديث ،وذلك
بفعل تحالف العلم مع التقنية؛ والذي تتلخص أهم مبادئه في استبعاد كل اعتبار أخالقي في البحث
العلمي ،عمال بمبدأ «أن كل ما كان ممكنا وجب صنعه» ،1مما كان من نتائجه املباشرة تقرير سيادة
 -1طه ،عبد الرحمن .العمل الديني وتجديد العقل ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،1997 ،2ص.45 :
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اإلنسان املطلقة على الطبيعة ،األمر لذي أف�ضى إلى «كارثة بيئية» غير مسبوقة في تاريخ اإلنسانية،
منذرة بقرب نهاية «االستثناء البشري» على حد تعبير الفيلسوف املعاصر جون ماري شيفر.
لتجاوز هذا املآل الكارثي؛ فقد تداعت النظريات «الفلسفية اإليكولوجية املعاصرة» منذرة
بمآالت النسق الحداثي التقني ،في إطار وعي فلسفي نقدي وإنقاذي ،ومتسلح باالعتبار القيمي
األخالقي التقويمي ألعطاب الحداثة ونتائجها ،وذلك من أجل إعادة ترتيب وضع اإلنسان في الطبيعة
وتحديد دوره فيها.
على هذا ،تسعى هذه الورقة إلى مقاربة هذه الفلسفات اإليكولوجية املعاصرة من خالل بيان
طبيعة مشروعها النقدي ومبادئها املؤسسة ،وأطروحات مدارسها األخالقية املختلفة.
املبحث األول :النقد الفلسفي «األخضر» للنظام العلمي – التقني للحداثة الغربية
املطلب األول« :الفلسفة البيئية»؛ ومشروع نقد النظرة الكالسيكية للطبيعة

من أجل فهم عميق ومتكامل لـ «املسألة البيئية» ،بما تحيل عليه من دالالت أبعد من املظهر
املادي للتدهور البيئي ،1سعيا لدرء عواقبه ومآالته؛ فقد تدرج التفكير فيها بثالث مراحل أساسية:
مرحلة الدراسة العلمية الخالصة املدعوة بـ «اخضرار العلوم الطبيعية»؛ املتمثلة في «تلون العلوم
الطبيعية باملفاهيم واألفكار املستعارة من اإليكولوجيا من جهة ،واستعانة البحوث البيئية بهذه
ُ
العلوم من جهة أخرى» ،2حيث طبعت هذه املرحلة بميالد «علم البيئة» كجزء من «البيولوجيا»،
قبل أن يستقل عنها موضوعا ومنهجا.
مرحلة اهتمام العلوم اإلنسانية باملشكلة البيئية ،أو مرحلة «اخضرار العلوم اإلنسانية»؛ وذلك
 -1يتضمن مصطلح «املسألة البيئية» دالالت أوسع من إحاالت مصطلح «املشكلة البيئية» أو «األزمة البيئية» التي تقتصر
على بيان األسباب املادية للتدهور البيئي؛ إذ تتجه «املسألة البيئية» إلى تفكيك األسباب الثقافية والتصورية التي أنتجت
هذه املشكلة ،لتصبح مدعاة للتفكير والتأمل .أما «القضية البيئية» فهي أعم وأشمل من مصطلح «املسألة البيئية»؛ بما هي
التعبير الفلسفي الذي يعبر عن شمولية موضوع «املشكلة البيئية» التي ترتبط باملصير اإلنساني ،الناجمة عن سوء تفاعل
اإلنسان مع الطبيعة ،بما أدى إلى تهديد استمرارية الحياة وتنوعها ،إنها قضية بيئية-إنسانية بامتياز( .انظر :معلوف ،حبيب.
على الحافة :مدخل إلى الفلسفة البيئية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2002 ،1ص ص)31-32:
 -2مايكل ،زيمرمان .الفلسفة البيئية ،ترجمة :معين شفيق رومية .سلسلة عالم املعرفة ،رقم ،332:الكويت ،أكتوبر ،.2006
ص.1/8:
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بإدخال عنصر «القيم واألفكار» لتفسير أعمق وأشمل لحقيقة العالقة بين اإلنسان ومحيطه البيئي.
وقد أسفر هذا التزاوج بين حقل املعرفة باإلنسان (العلوم اإلنسانية) بـ»علم البيئة» عن نشوء فروع
معرفية جديدة ،تتداخل في إطارها العلوم اإلنسانية باملفاهيم البيئية.
وأخيرا ،مرحلة «االهتمام الفلسفي» باألزمة البيئية ،لتجاوز خطر تشظية حقيقة الظاهرة
ُ
البيئية عندما تتنازعها حقول معرفية مختلفة ،تنتج تحليالت وحقائق مجزأة عن هذه الظاهرة؛
وذلك بـ»إيجاد مفهوم موحد يمتلك القدرة على تركيب هذه املعارف الجزئية في حقيقة قابلة للتأمل
والفهم ،وبالتالي للنقد بكل ما يحمله من احتماالت».1
وبذلك فقد أسهمت «الفلسفة البيئية» ،التي تبلورت أغلب تياراتها ومدارسها في النصف الثاني
من القرن العشرين ،في تعميق فهم اإلنسان لـ»القضية البيئية» ،ببيان حقيقة «املشكلة البيئية»
الناشئة عن اضطراب العالقة بين اإلنسان والطبيعة .لكن جوهر الوظيفة التي تضطلع بها «الفلسفة
البيئية» ،بجميع تياراتها الجذرية واإلصالحية اإلنسانية؛ تكمن في التأصيل النظري لهذه األزمة بردها
إلى اللحظة الفلسفية التي ميزت عصر النهضة في القرن السابع عشر ،تحديدا على يد الفلسفة
العقالنية الديكارتية الباعثة للثورة الصناعية في أوروبا؛ التي تقوم على «مركزية اإلنسان ،أو نظرية
الجوهرين؛ األنا املفكر 2واملادة املمتدة ،وعنها انبثقت ثنائيات عدة :األنا مقابل العالم ،والعقل
مقابل الطبيعة ،والذات مقابل املوضوع ،هذه الثنائيات وضعت اإلنسان في املقدمة ،في حين جعلت
الطبيعة في املرتبة األدنى» ،3وبالتالي اعتبار اإلنسان مركز الكون وسيده دون منازع ،وأنه األفضل في
سلم املوجودات الكونية .ومن ثم؛ فإن اإلنسان وحده يملك مطلق الحرية في التصرف والهيمنة على
الطبيعة ،وتطويعها لخدمته ،مادامت هي مجرد «آلة هائلة» مهيأة إلشباع رغباته؛ إذ «يكفي تفكيكها
 -1املرجع نفسه ،ص.1/9:
ُ
 -2األنا املفكر أو الكوجيتو عند ديكارت هي التي لخصها في مقولته وفلسفته الشهيرة :أنا أفكر إذا أنا موجود ،والتي أدت إلى
تقرير أسبقية واستعالء األنا/اإلنسان على اآلخر/الطبيعة.
 -3بدوي ،محمد عبد الفتاح .فلسفة العلوم :العلم ومستقبل اإلنسان ،دار قباء الحديثة ،القاهرة ،الطبعة الثالثة،2007 ،
ص.367:
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إلى أجزائها كي نمتلك معرفتها ،وبالتالي نقدر على السيطرة عليها ،والتحكم بها وتوجيهها نحو ما نريد
من غايات».1
وقد تكفل العلم الكالسيكي ،وأساسا «ميكانيكا نيوتن» املتحدرة من العقالنية الديكارتية؛
بترجمة هذه الفكرة إلى حقيقة واقعية كانت فاتحة عهد «الثورة الصناعية» ،وأساس التقنية التي
هيمنت على الغرب األوروبي الصناعي طوال القرون :السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر
امليالدية ،ومنه تعدت إلى سائر العالم .بهذه «الرؤية للعالم» انطلق عصر الحداثة الغربية ،يبشر
بحقبة جديدة يهيمن فيها اإلنسان على الطبيعة ،ويسود على جميع ما فيها من الكائنات الحية وغير
الحية (.)Age of man
وقد كان هذا النقد الفلسفي البيئي للعقالنية الكالسيكية ،ونتائج الحداثة الغربية املدمرة
للطبيعة؛ منطلقا لطرح املشروع الفلسفي اإلنقاذي لـ «الفلسفة البيئية» ،الذي يتلخص في إزاحة
اإلنسان عن مركزيته ،وذلك بتركيزها على «أخالقيات احترام الطبيعة» ،واالعتراف بكينونتها املستقلة
ونظامها الداخلي الخاص ،ومن ثم فإنها تؤكد على حتمية االنسجام والتوافق مع نظمها البيئية بطرح
عقلية الجشع ،واالستهالك النهم ملقدراتها.
وقد لخص الفيلسوف البيئي هنريك سكوليموفسكي ،2في مقال متميز املبادئ املؤسسة للفلسفة
َ
البيئية بقوله« :إن املفهوم الذي يشغل من الفلسفة اإليكولوجية َ
«العالم َ
كح َرم» .وهذا
مركزها هو

املفهوم بمثابة بديل عن الرؤية النيوتنية «للعالم كآلة» .هذه النظرة الجديدة إلى العالم ّ
تشدد على
ِ
الطبيعة الفريدة ،النفيسة ،والقدسية لكوكبنا .وجميع املبادئ األخرى للفلسفة اإليكولوجية مشتقة
من هذا املبدأ.
 -1رومية ،معين شفيق .مقال :في مفهوم النظرة إلى العالم ،موقع .www.maaber.org :ويعتبر الفيلسوف رينيه ديكارت خير
ً
ً
عوضا عنها
معبر عن هذه الفلسفة ،في قوله املشهور« :بدال من الفلسفة النظرية التي تعلم في املدارس فإنه يمكن أن نجد
فلسفة عملية إذا عرفنا بموجبها ما النار واملاء والهواء والكواكب والسماوات وكل األجرام التي تحيط بنا من قوة ...فإننا
ّ
ومسخرين للطبيعة»
نستطيع استعمالها بنفس الطريقة في كل املنافع التي تصلح لها ،وبذلك نستطيع أن نجعل أنفسنا سادة
ِ
(ديكارت ،رينيه ،مقال عن املنهج ،ترجمة محمود محمد الخضيري ،مكتبة األسرة ،القاهرة ،2000 ،ص .)168
 -2مستشار منظمة اليونسكو ،واالستاذ الجامعي املتجول في جامعات أوروبا وأمريكا ،وهو يشغل حاليا أستاذ الفلسفة في
برنامج العلوم اإلنسانية في جامعة ميتشغان األمريكية.

8

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

املبادئ األساسية الخمسة للفلسفة اإليكولوجية هي اآلتية:
َ
 -1العالم َح َرم.1
 -2إجالل الحياة هو قيمتنا املرشدة.
َْ
الوفرة شرط مسبق للسعادة الداخلية.
-3
 -4الروحانية والعقالنية ال تستبعد ٌّ
أي منهما األخرى ،بل تتكامالن.
 -.5من أجل أن نشفي الكوكب يجب أن نشفي أنفسنا.2».
ومن ثم فإن الفالسفة البيئيين؛ حريصون على التأكيد على أن النقد الفلسفي البيئي ليس موجها
ضد العقالنية ،ونتائجها العلمية والتقنية بشكل عام ،ولكن القصد هو تجاوز الرؤية الفلسفية التي
تؤطرها واملتمركزة حول اإلنسان ،ببناء عقالنية جديدة متنورة باملعرفة اإليكولوجية ،وال تستبعد
الشرط الروحاني «امليتافيزيقي» ،خالف ما كان سائدا في الفلسفة املادية الحديثة ،كما يؤكد ذلك
الفيلسوف والفيزيائي املعاصر فريجوف كابرا« :بما أن الفصل الديكارتي بين العقل واملادة قد هيمن
على املجتمع الصناعي الحديث الذي ساده األنموذج اإلرشادي امليكانيكي طوال ثالثمائة عام ،فإن
هذه الرؤية الجديدة التي تغلبت أخيرا على الفصل الديكارتي لن تكون لها نتائج علمية وفلسفية بالغة
األهمية فحسب ،بل أيضا تزخر بمضامين عملية هائلة ،إنها ستغير الطريقة التي نرتبط بها بعضنا
مع بعض ومع بيئتنا الطبيعية الحية ،والطريقة التي نتعامل بها مع شؤوننا الصحية ،والطريقة التي
نتصور بها مؤسساتنا العاملة ،ومنظوماتنا التربوية ،والكثير من معاهدنا ومؤسساتنا السياسية
واالجتماعية».3
في حين يرى البعض؛ أن «الفلسفة البيئية» تندرج في سياق الفلسفات الطبيعةية�Les Natura
 lismesاملألوفة في تاريخ الفلسفة والتي نجد آثارها لدى العديد من الفالسفة املعاصرين؛ أمثال
 -1يوضح صاحب املقال املقصود بالعالم َح َرم بقوله« :العالم ،بحسب أحد مبادئ الفكر اإليكولوجيَ ،ح َر ٌم ،وعلينا أن نعامله
ً
تماما إلى الكون وإلى منزلتنا فيه .فإذا َّ
كنا نحيا في َح َرم يجب علينا أن
بوصفه كذلك .وهذا االفتراض هو األساس لنظرة مختلفة
َ
َ
َّ
نعامله بإجالل وحرص؛ علينا أن نكون املؤتمنين على األرض ورعاتها .إن فكرة القوامية تنبع بشكل طبيعي من افتراض العالم
ً
َح َرما ».موقع www.maaber.org
 -2سكوليموفسكي ،هنريك .فلسفة إيكولوجية :بعض املبادئ املؤسسة ،موقع www.maaber.org
 -3كابرا ،فريجوف .شبكة الحياة ،تعريب :معين شفيق رومية ،مدخل إلى الفكر اإليكولوجي ،مرجع سابق ،ص ص.64-65:
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سيرج موسكوفيت�شي  Serge Moscoviciالذي يدعو إلى إعادة تحديد العالقة بين اإلنسان والطبيعة،
وهانز يوناس  Hans Jonasالذي يركز على مسؤوليتنا تجاه األجيال القادمة (كما سنبين الحقا) ،فيما
يدعو ميشال سير  Michel Serresإلى وضع «عقد طبيعي» ،أو «عقد بيئي»؛ يحدد لنا واجباتنا تجاه
الطبيعة واألحياء ،ويحدث تجديدا في عالقة اإلنسان بالبيئة وأنظمتها ،على غرار «العقد االجتماعي»
1
الذي نادى به جان جاك روسو في القرن الثامن عشر.
بقي أن نشير إلى أن «الفلسفة البيئية» يصنفها املهتمون إلى ثالثة حقول رئيسة2؛ في مقدمتها
حقل «األخالق البيئية» ،التي تؤكد على محورية «البعد األخالقي» في نقد الحداثة الغربية بصفة
عامة ،والنقد الفلسفي البيئي بصفة خاصة ،وهذا ما سنحاول بيانه في املطلب املوالي.
املطلب الثاني« :األخالق البيئية»؛ النقد األخالقي للحداثة

يعزى ظهور مصطلح «األخالق البيئية» إلى الفيلسوف األمريكي املعاصر آلدو ليبولدAldo( 3
 )Leopoldفي كتاب نشر له العام 1949م بعنوان « ،»A Sand County Almanacانتقد فيه الرؤية
الفلسفية السائدة في الفكر الغربي؛ القائمة على «املركزية البشرية» ،4التي تعتبر الطبيعة مجرد أداة
مستباحة للطموح اإلنساني بال حدود وال قيود .لذا فإنه يؤكد ،في املقابل ،على الوحدة النظامية
العامة للطبيعة املتمثلة في األرض ،والحاضنة لنظم بيئية جزئية تتمتع باالستقالل واالنسجام
الداخلي؛ فـ «مع بروز السبرانية ونظرية املنظومات العامة في النصف الثاني من القرن العشرين،
أدخل العلماء مصطلح املنظومة البيئية ليدل على مجتمع من الكائنات الحية وبيئتها املادية يتفاعالن
ّ
تعشش
كوحدة متكاملة غير قابلة لالختزال .وأصبح كوكب األرض هو املنظومة البيئية الشاملة التي ِ
 -1ينظر:
Michel Serres, Le contrat naturel, édition François Bourin, Paris, 1990, P:67
 -2وهي الحقول التي ذكرها مايكل زيمرمان في املؤلف الجماعي« :الفلسفة البيئية» ،وهي :حقل «األخالق البيئية» ،وحقل
«اإليكولوجيا الجذرية» (وهي أكثر حقولها تطرفا) ثم حقل «اإلصالحية املتمركزة بشريا»( ينظر الصفحات)1/18-20 :
 -3إال أن امليالد الحقيقي لهذه الفلسفة يحدد في العام 1973م على يد الفالسفة الثالثة :الفيلسوف األسترالي «بيتر سينغر»
والفيلسوف النرويجي «آرن نايس» والفيلسوف األسترالي «ريتشارد سيلفان» (ينظر :الفلسفة البيئية ،مرجع سابق).1/25 ،
 -4املركزية البشرية :الرؤية الفلسفية التي تضع اإلنسان ،والجنس البشري بصفة عامة ،في مركز الكون ،وبالتالي أفضليته
على باقي الكائنات الحية األخرى.
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ضمنها املنظومات القطاعية وتترابط فيما بينها على نمط شبكي» ،1لذلك يجب اعتبار اإلنسان جزءا
من هذه املنظومة البيئية ،ومن ثم فهو ملزم بواجبات أخالقية تجاهها قوامها االحترام والرفق،
واالعتراف بالكينونة املستقلة للكائنات التي تؤثث هذا الوجود الطبيعي .من هذا املنطلق تؤكد
فلسفة «األخالق البيئية» أنه؛ «يمكن إنهاء األزمة البيئية عندما نتحدى املعايير األخالقية للمركزية
البشرية ،ونوسع االعتبارية الخلقية لتشمل الكائنات غير البشرية».2
وقد شكلت هذه الدعوة خلخلة ملفاهيم «الفلسفة األخالقية» التقليدية؛ التي تركز على الدراسة
الفلسفية للقيم واملعايير األخالقية لفعل اإلنسان بين بني جنسه فقط ،لنهوضها على «الشخص»
كمفهوم أخالقي؛ بما يتصف به من صفات الوعي واإلرادة واملسؤولية وحرية االختيار ،هذه الرؤية
َ
التي تقودنا إلى مفهوم «املركزية البشرية» التي تعتبر فعل اإلنسان متصفا بمعايير «القيم واألخالق»
مادام محققا لـ»الكرامة الشخصية» لهذا الكائن دون سائر الكائنات األدنى3؛ فـ»الخير» و»الشر»،
مثال ،تتحدد قيمتهما األخالقية على أساس ما يتحقق لإلنسان من «متعة» أو «ألم» في «املذهب
النفعي» ،وبموجب هذه النظرة النفعية؛ فعلى األفراد أن يتصرفوا بالكيفية التي تجلب لهم أكبر قدر
من السعادة ،وأقل قدر من التعاسة.
لتجاوز هذه الرؤية؛ تطرح «األخالق البيئية» األسئلة األخالقية اآلتية:
هل اإلنسان وحده هو األجدر باالحترام واالعتبار الخلقي؟
وهل الواجبات األخالقية مقصورة حصرا على الكائنات البشرية؟
أال توجد كائنات أخرى غير البشر ذات قيمة أخالقية في ذاتها هي أهل لالحترام؟

4

لإلجابة عن هذه التساؤالت؛ تنطلق فلسفة «األخالق البيئية» من التأكيد على ضرورة إعادة النظر
 -1رومية ،معين شفيق .اخضرار الثقافة ،موقعwww.maaber.org :
 -2مايكل ،زيمرمان .الفلسفة البيئية ،مرجع سابق ،ص.1/18 :
 -3انظر :إرنست بارتيدج ( Ernest Partidgeأستاذ األخالق البيئية في جامعة كاليفورنيا) ،مقدمة إلى األخالق البيئية ،مدخل
إلى الفكر اإليكولوجي ،منشورات وزارة الثقافة ،الجمهورية العربية السورية ،دمشق  .2007ص 94 :وما بعدها.
 -4تشكل هذه التساؤالت قاعدة النقد األخالقي عند الفالسفة البيئيين ،للتوسع فيها .انظر :بوفتاس ،عمر ،األخالقيات
التطبيقية ومسألة القيم ،الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة املحمدية للعلماء ،أيام  21-22-23جمادى الثانية
1432ﻫ املوافق لـ 25-26-27ماي 2011م ،الدار البيضاء ،حول موضوع« :سؤال األخالق والقيم في عاملنا املعاصر» ،ص109-
.137
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في وضع اإلنسان داخل الكون ،وذلك بإزاحته عن املركزية التي بوأته إياها «الفلسفة العقالنية» لعصر
النهضة األوروبية بنزعتها اإلنسانية ،وإفرازاتها الفلسفية املتمثلة في الحداثة بشقيها الفلسفي والتقني
الصناعي ،حيث أصبح اإلنسان وفق رؤية «األخالق البيئية» مجرد نوع بيولوجي (وليس شخصا كما
تقدم) ،يتساوى مع األنواع الحيوية األخرى؛ بمعنى االنتقال من «املركزية البشرية» إلى «التمركز حول
َ
الحيوية» ،)Biocentrique( 1مؤذنة بــ»نهاية االستثناء البشري» 2على األرض ،أو أن ُي ْنظر إلى وضعه
في املنظومة البيئية على أساس التوازن بين إحساسه باالنتماء إلى الطبيعة ،وإحساسه باالستثناء
داخلها ،على حد تعبير الفيلسوف بول ريكور.
املطلب الثالث :فلسفة «األخالق البيئية» وسؤال املنهج

أما بخصوص الجانب املنهجي الذي تتوسل به هذه الفلسفة لتأكيد رؤيتها ،وإكسابها الشروط
العلمية والصرامة املنهجية؛ فإن املشتغلين بهذا الحقل املعرفي يؤكدون على االشتغال بمبادئ
منهجية وأسس تنظيرية ،تتجاوز بنيات وأسس الفكر العلمي في املنظومة املعرفية العقالنية املوروثة
عن عصر النهضة األوروبية؛ من أهمها:
أ -ضرورة تجاوز التحليل «التجزيئي االختزالي» في النظر للظواهر املدروسة (تحديدا الطبيعة)؛
الذي ينطلق من تعيين األجزاء ،واختزالها في قواعد بغية إدراك الكل .لذلك تقترح فلسفة «األخالق
البيئية» مبدأ الكالنية ،أو التفكير الكالني ( )Holismالذي يركز على إحكام النظرة املعرفية للكل،
وتفسير األجزاء على ضوئها3؛ بمعنى النظر إلى الطبيعة باعتبارها نظما بيئية متكاملة ومنسجمة،
ومتفاعلة فيما بينها في إطار شبكة من العالقات؛ ألن الكل يتصف بخصائص ال يمكن تفسيرها
بخصائص األجزاء ،وهو مقت�ضى املبدأ الذي يفيد أن «الكل ليس أكثر من مجموع أجزائه»
 -1للتوسع في هذا املفهوم انظر :بامي ،جمال .الفلسفة البيئية وأخالق األرض ،مجلة اإلحياء ،عدد  ،23-33السنة،2010 :
ص 142 :وما بعدها.
 -2مقولة «نهاية االستثناء البشري» صاغها الفيلسوف املعاصر جون ماري شيفر( )Jean-Marie Schaefferكعنوان لكتاب
صدر له سنة َّ ،2007
وعمقها الفيلسوف بول ريكور()Paul Ricoeur؛ لتدل على «أن اإلنسان جزء من الطبيعة ال محالة،
وينبغي وضعه داخل النسق البيئي الكوني الذي تشكل في إطاره ،إال أن اإلنسان يعتبر الكائن الوحيد في املنظومة الكونية
املتميز باملعرفة واملسؤولية .لذلك يدعو بول ريكور إلى املوازنة بين اإلحساس باالنتماء إلى الطبيعة وبين اإلحساس باالستثناء
داخلها» (انظر :بامي ،جمال .املرجع نفسه ،ص)134 :
 -3انظر :إرنست بارتيدج ،مقدمة إلى األخالق البيئية ،مرجع سابق ،ص.94 :
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ب -تجاوز النموذج البنيوي للمعرفة؛ الذي يقسم الظواهر إلى بنيات غير مترابطة ،أو كونها
تتكون من مستويات متفاوتة ،منها ما هو أسا�سي ومنها ما هو ثانوي؛ حيث تعتمد «الفلسفة البيئية»
نموذج املعرفة كشبكة؛ من منطلق أن الواقع الطبيعي منظم تنظيما شبكيا ،لذا «فإن على املعرفة
َ
أن تبني شبكة من املفاهيم املتداخلة واملترابطة كي تمثل الظواهر املدروسة».1
ج -مركزية التأطير األخالقي للنظام العلمي – التقني الحديث واملعاصر؛ (ميالد األخالقيات
التطبيقية)
كما أسلفنا؛ لقد كانت سهام النقد األخالقي للفلسفة البيئية متجهة بشكل أكبر ،إلى النموذج
املعرفي العلمي املتولد عن الفلسفة الحديثة بتصوراتها املعرفية واملنهجية ،وتداعياتها األخالقية،..
وعلى ذلك فقد ركزت فلسفة «األخالق البيئية» على حتمية تخليق العلم ،كتعبير صارخ عن التوتر
الحاد بين العلم والتقنية ،بما تتسم به من تقدم وتحول متسارع ال يتوقف ،وبين القيم واألخالق بما
تتميز به من خصائص املحافظة والثبات...
ألجل ذلك؛ فقد ظهر ما ُيدعى بـ»األخالقيات التطبيقية» املرتبطة بقطاعات علمية محددة؛
و»هي مجموعة من القواعد األخالقية العملية املجالية ،تسعى لتنظيم املمارسة داخل مختلف
ميادين العلم والتكنولوجيا وما يرتبط بها من أنشطة اجتماعية واقتصادية ومهنية ،كما تحاول أن
تحل املشاكل األخالقية التي تطرحها تلك امليادين ،ال انطالقا من معايير أخالقية جاهزة ومطلقة،
بل اعتمادا على ما يتم التوصل إليه بواسطة التداول والتوافق ،وعلى املعالجة األخالقية للحاالت
الخاصة واملعقدة أو املستعصية  ،2»casuistiqueوتتمثل أبرز هذه الحقول األخالقية التطبيقية
ُ
في املجاالت العلمية التالية (أوردت منها الباحثة جاكلين روس خمسة ميادين ،أضيف إليها ميادين
أخرى ألهميتها العلمية والعملية):
أخالقيات الطب والبيولوجيا» أو «البيوإتيقا La bioéthique
أخالقيات البيئة L’éthique environnementale
أخالقيات االقتصاد L’éthique économique
 -1رومية ،معين شفيق .في مفهوم النظرة إلى العالم ،مرجع سابق.
 -2بوفتاس ،عمر .األخالقيات التطبيقية ومسألة القيم ،ندوة :سؤال األخالق والقيم في عاملنا املعاصر ،الرابطة املحمدية
للعلماء ،الرباط ،1432/2011 ،ص.111 :
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أخالقيات املعلومات L’éthique de l’informatique
أخالقيات اإلعالم واالتصال L’éthique des mass média
أخالقيات التكنولوجيا La technoéthique
أخالقيات تكنولوجيا الفضاء L’éthique de la technologie spatiale
إجماال ،فإن األخالقيات التطبيقية السالفة الذكر تتأطر داخل الفكر األخالقي الغربي املعاصر
َ
(تحديدا خالل النصف الثاني من القرن العشرين) ،الذي َج ُرأ على مساءلة النظام العلمي – التقني
بقصد ترميمه ،وتصحيح مساره ،ونقد بعض أسسه الفلسفية العقالنية وتقويمها ،لكن دون الجرأة
على التفكير خارج تلك األسس أو تجاوزها ،بما أنها تبقى نظريات أخالقية تقترح قواعد براغماتية
وعلمانية وتدولية توافقية ،بمعنى أنها تدور في فلك الفكر الفلسفي األخالقي الغربي ،التقليدي
والحديث ،وبالتالي سقطت في آفاته املنهجية واملعرفية.
إجماال ،فإن «الفلسفة األخالقية البيئية» قد أفادت من هذه املبادئ املنهجية ،في صياغة تصور
لـ»األخالق البيئية» أو «أخالق األرض» يتصف بالشمول ،ويستفيد من «التفكير املنظوماتي» الذي
تنامى وتبلور بشكل واسع في النصف الثاني من القرن العشرين؛ فمن شأن اعتبار املنظومة البيئية
«شبكة» تترابط فيها جميع املكونات ،من أحياء وجماد ،في نسيج متفاعل أن تضمن املساواة بين
مكونات هذا النسيج الحيوي ،بما يتيح للكائنات الحية جميعها أن تحقق فيه ذواتها ،وأن تنجز
أدوارها في سياق السيرورات الطبيعية التي تنشأ فيها؛ ألجل ذلك يدعو مفكرو هذا االتجاه إلى تبني
منظومة أخالقية قيمية جديدة ،ذات أبعاد جمالية وتربوية ،تقود إلى «احترام الطبيعة» والتناغم مع
إيقاعاتها ،واإليمان بالتنوع فيها ،والتعايش والتعاون مع مكوناتها ،بغية تحقيق عالقة متوازنة معها،
وال يمكن لهذه الرؤية األخالقية الشاملة «أن تتحقق إال إذا وضع اإلنسان حدا لسلوكه الفاصل بين
الفكر واإلحساس ،وبين العقل واالنفعال ،وبين األحداث والقيم ،الخ».1
على قاعدة هذه املنظومة األخالقية «الخضراء» ،التي أسست لها فلسفة «األخالق البيئية»
بجميع تياراتها وتلويناتها ،نادى علماء وفالسفة البيئة بشدة بواجب االلتزام األدبي تجاه األجيال
 -1حطاب ،أحمد .القرآن الكريم وأزمة البيئة والتنمية ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الرباط،.1427/2006 ،
ص.41:
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القادمة ،وبتبني مبادئ أخالقية تصحيحية ،كـ»أخالق املسؤولية» التي اشتهر بوضعها الفيلسوف
األملاني «يوناس هانس» ( )Jonas Hansفي كتابه املتميز« :مبدأ املسؤولية :أخالقيات من أجل
الحضارة التكنولوجية»؛ الذي دعا فيه إلى ضرورة «إقامة ميثاق بيننا وبين الطبيعة كما أقمنا ميثاقا
من قبل بيننا وبين املجتمع ،ميثاقا نتحمل فيه مسؤوليتنا كاملة إزاء وجود الطبيعة باعتبار هذا
الوجود موضوعا متمتعا بمشروعية قانونية تضاهي ،إن لم تجاوز ،مشروعية وجود املجتمع» ،1ألجل
ذلك فقد صاغ مبدأ أخالقيا في صورة أمر جا م ،يلخص فيه «أخالق املسؤولية» بقوله« :ل َت ْأت َ
فعلك
ز
ِ ِ
على الوجه الذي يجعل آثاره تصون الحياة اإلنسانية الحقة على وجه األرض».2
املبحث الثاني :إسهام «أخالقيات البيئية» يف بناء مفهوم «التربية البيئية»

ملواكبة الزحم النظري الذي أحدثه النقد البيئي األخالقي ،املتمثل في فلسفة «األخالق البيئية»،
وكذلك وعيا من املجتمع الدولي بمحدودية تأثير القوانين والتشريعات البيئية في الحد من التدهور
البيئي ومعالجة «املشكلة البيئية»؛ فقد برزت الحاجة إلى بناء مفهوم «التربية البيئية» نظريا ،وإلى
وضع أسسه املنهجية العملية في العقود األخيرة:
املطلب األول :نحو بناء مفهوم «التربية البيئية»

تضرب جذور «التربية البيئية» بعيدا في التاريخ اإلنسانيِ ،قدم وعي اإلنسان بحتمية ضبط
وتنظيم عالقته بمحيطه البيئي ،كما أن األديان السماوية التي واكبت خطوات اإلنسان األولى في
األرض؛ مافتئت تحمله باألساليب التربوية املتنوعة على التمثل بالقيم البيئية ،وتلقي على عاتقه
مسؤولية استثمار الطبيعة والعناية بها ،وتعتبر إساءة التصرف فيها إثما كبيرا شأنه في ذلك شأن
 -1طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
الطبعة  ،2006 ،3ص.124 :
 -2املرجع نفسه ،ص.124 :
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الخطايا األخالقية املذمومة ،والقصد هو ترقية التفاعل اإليجابي معها إلى الفضيلة األخالقية
املحمودة.
وفي التاريخ الحديث ،اكتست «التربية البيئية» أهمية كبرى بعد بروز أضرار الثورة الصناعية
ونتائجها السلبية ،ثم «تعمق االهتمام بالتربية مع تعمق وعي اإلنسان باملشكالت البيئية الكبرى التي
أصبحت تقلق البشرية في النصف الثاني من القرن العشرين» ،1وعلى إثر ذلك ،فقد برز مفهوم
«التربية البيئية» مع تزايد االهتمام بهذا النمط من أنماط التربية على الصعيد الدولي ،خاصة
بعد املؤتمرات األممية الثالث التي اشتغلت على بحث طرق إدماج املفاهيم والقضايا البيئية في
املناهج الدراسية؛ يتعلق األمر بمؤتمر استوكهولم عام 1972م ،وندوة بلغراد عام 1975م ،ومؤتمر
تبيلي�سي عام 1977م .وقد وضعت هذه املؤتمرات (خاصة مؤتمر استوكهولم) تصورا واضحا وشامال
ملشكالت البيئة الراهنة واملستقبلية ،إذ اعتبرت توصياتها أساسا هاديا للبرامج واملناهج املتعلقة
بالتربية البيئية ،كما أسهمت هذه املؤتمرات في الحسم في تعدد التعاريف التي طبعت مفهوم «التربية
البيئية» كنتيجة لتركيبه من مفهومي «التربية» و»البيئة» اللذين عرفا اتساعا والتباسا ،كما عرفا
تداخال فيما بينهما على مستوى التعريف2؛ حيث انتهت ندوة بلغراد إلى تعريف التربية البيئية على
أنها «ذلك النمط من التربية الذي يهدف إلى تكوين جيل واع ومهتم بالبيئة وباملشكالت املرتبطة بها،
ولديه من املعارف والقدرات العقلية والشعورية بااللتزام ،ما يتيح له أن يمارس فرديا وجماعيا حل
املشكالت القائمة وأن يحول بينها وبين العودة إلى الظهور» ،3كما عرفها مؤتمر تبيلي�سي (1977م)
بأنها «عملية إعادة توجيه وربط ملختلف فروع املعرفة والخبرات التربوية بما ييسر اإلدراك املتكامل
 -1وهبي ،صالح محمود ،والعجي ،ابتسام درويش .التربية البيئية وآفاقها املستقبلية ،دار الفكر ،دمشق ،ط ،2003 ،1ص.50:
 -2دائما ما كان يرتبط مفهوم التربية بالبيئة؛ باعتبارها وسيلة التنشئة االجتماعية للفرد ليحقق التكيف مع محيطه
االجتماعي والبيئي.
 -3هالل ،عصام الدين .التربية البيئية ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط ،2007 ،1ص13:
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للمشكالت ويتيح القيام بأعمال عقالنية للمشاركة في مسؤولية تجنب املشكالت البيئية واالرتقاء
بنوعية البيئة».1
املطلب الثاني :األهداف الوظيفية للتربية البيئية

وإذا كانت «التربية البيئية» ،وفق هذين التعريفين ،2في جانبها الوظيفي هي عملية التعديل
والتوجيه للسلوك اإلنساني باستدماج البعد البيئي في مفاهيم ومناهج التربية والتعليم ،تكون
املدرسة هي الرائد في تحقيقه (إلى جانب مؤسسات التنشئة والتأهيل في املجتمع)؛ فإنها في حقيقتها
املعرفية إحدى أوجه النقد الفلسفي األخالقي للحضارة الغربية ،عبر طرح سؤال التربية لترقية وعي
اإلنسان إلى العالقة املتوازنة مع البيئة واستثمارها استثمارا نظيفا يراعي خصوصياتها وقوانينها
الداخلية التي تشكل منها نظاما موحدا ،وتستهدف بناء القيم واالتجاهات املتشبعة باملفاهيم البيئية
في املجتمعات؛ «فالوعي في نهاية املطاف يكافئ معرفة بنسق قيمي متميز ،وبالتالي تصبح القيم هي
حجر الزاوية في التربية البيئية املنشودة» ،3بعبارة أخرى؛ فإن التربية البيئية هي رؤية ونمط من
التفكير يرمي إلى تغيير طرائق التفكير والتعامل مع املحيط املادي ،وخلخلة نظام القيم القائم على
االستعالء على البيئة وتشييئها (اعتبارها أداة باملعنى الديكارتي للطبيعة) ،الذي بنت عليه الحضارة
اإلنسانية املعاصرة نمط تنميتها وإنتاجها واستهالكها ،ومن ثم فإن ضمان استمرار الوجود اإلنساني
على األرض يعتمد أساسا على التربية –مدى الحياة -على القيم البيئية اإليجابية وتعزيزها ،باملوازاة
مع تصحيح املواقف واالتجاهات الضارة بالبيئة.
من هذا املنطلق املعرفي؛ تسعى «التربية البيئية» وظيفيا إلى تحقيق األهداف اآلتية:
إغناء التربية الحديثة ،خاصة املدرسية ،باملفاهيم البيئية لتكوين أنماط سلوكية تصون الحياة
 -1املرجع نفسه ،ص.13:
 -2تعددت تعاريف «التربية البيئية» سواء تلك التي صاغها علماء التربية وفالسفة البيئة ،أو تلك التي توالت املؤتمرات الدولية
في إغنائها وتدقيقها ،من ذلك التعريف الذي خلصت إليه الهيئات الدولية املعنية بالبيئة والتربية البيئية« :التربية البيئية
هي عملية تكوين القيم واالتجاهات واملهارات واملدركات الالزمة لفهم وتقدير العالقات املعقدة التي تربط اإلنسان وحضارته
بمحيطه الفيزيائي ،والتدليل على حتمية املحافظة على املصادر البيئية والطبيعية وضرورة استغاللها لصالح اإلنسان،
وحفاظا على= =حياته الكريمة ورفع مستويات معيشته» (محمد صابر سليم وآخرون ،مرجع في التعليم البيئي ملراحل التعليم
العام ،املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،القاهرة ،1976 ،ص).13:
 -3هالل ،عصام الدين .التربية البيئية ،مرجع سابق ،ص.20 :
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التي تزخر بها الطبيعة ،ونشر الفكر البيئي لتحقيق التوازن بين متطلبات وحاجيات الفرد ،وبين
قدرات وموارد املحيط البيئي.
«تمكين اإلنسان من فهم ما تتميز به البيئة من طبيعة معقدة؛ نتيجة للتفاعل بين جوانبها
البيولوجية والفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية .وال بد لها بالتالي من أن تزود الفرد
واملجتمعات بالوسائل الالزمة لتفسير عالقة التكافل التي تربط بين هذه العناصر املختلفة في الزمان
واملكان ،بما يساعد على استخدام موارد العالم بمزيد من التدبير والحيطة لتلبية االحتياجات
1
البشرية»
رفد املنظومة التربوية التعليمية بقيم وأخالقيات البيئة التي نادت بها فلسفة «األخالق البيئية»،
من خالل الجمع بين فروع العلم املختلفة ،لتخذم القضية البيئية ،كما عبر عن ذلك التقرير النهائي
ملؤتمر تبيلي�سي (1977م)« :تمثل التربية البيئية جزءا ال يتجزأ من العملية التربوية ،وينبغي أن تتركز
حول مشكالت محددة ،وأن تتسم بطابع الجمع بين فروع العلم املختلفة .كما ينبغي أن تستهدف
ي 2
تعزيز اإلحساس بالقيم وأن تسهم في رفاهية الجميع وان تعنى ببقاء الجنس البشر »...
خاتمة:

خالصة القول؛ إن «النقد األخالقي البيئي» للحضارة الغربية املادية ،بنظرياته الفلسفية املتعددة؛
هو في حقيقته مندرج في سياق النقد الفلسفي ،املتوسل بالنظريات األخالقية ،ملسار العلم الحديث
ونتائجه التكنولوجية على املجتمع والطبيعة .إنه تعبير عن وعي إنقاذي ،وإن جاء متأخرا ،لتالزم
ُّ
ُ
ويحضنه ،فرفع ألجل ذلك شعار« :إنقاذ العالم
مصير اإلنسان بمصير الكوكب األخضر الذي ُي ِقله
إلنقاذ أنفسنا».
وأيا تكن النتائج التي حققتها «الفلسفة البيئية» ،و»األخالق البيئية» في تجذير الوعي باألزمة
البيئية ،وربط تصحيحها بتصحيح وتغيير األنماط املوروثة في تفكيرنا وفي «رؤيتنا للعالم» على أساس
االستعالء البشري ،وتفرد اإلنسان باالعتبار األخالقي والنفعي؛ فإن استبعاد هذا الفكر األخالقي
 -1اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم) ،التربية البيئية على ضوء مؤتمر تبيلي�سي ،باريس ،1983 ،ص:
.26
 -2املرجع نفسه ،ص.23:
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«لألخالق الدينية» أسقطها في آفات منهجية ومعرفية ،أدت إلى تسطيح الحقيقة الوجودية لإلنسان
والطبيعة ،واختزالها في الوجود املادي الخالص املفصول عن حقيقتهما الروحية القائمة على عقيدة
«االستخالف والتسخير» ،كما يقرر ذلك املنظور الديني ،بصفة عامة ،واملنظور اإلسالمي بصفة
خاصة .وهذا مكمن القصور في النقد الفلسفي البيئي ،في بعده األخالقي ،لتقويم النظام العلمي-
التقني املميز للحداثة الغربية.
الئحة املصادر واملراجع:

طه ،عبد الرحمن .العمل الديني وتجديد العقل ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،2
1997
طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق؛ مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،املركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة الثالثة2006 ،
معلوف ،حبيب .على الحافة :مدخل إلى الفلسفة البيئية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ط،2002 ،1
رومية ،معين شفيق .املدخل إلى الفكر اإليكولوجي ،منشورات وزارة الثقافة ،الجمهورية العربية
السورية ،دمشق .2007
بدوي ،محمد عبد الفتاح .فلسفة العلوم :العلم ومستقبل اإلنسان ،دار قباء الحديثة ،القاهرة،
الطبعة الثالثة،2007 ،
ديكارت ،رينيه .مقال عن املنهج ،ترجمة محمود محمد الخضيري ،مكتبة األسرة ،القاهرة2000 ،
مايكل ،زيمرمان .الفلسفة البيئية ،ترجمة :معين شفيق رومية .سلسلة عالم املعرفة رقم،332:
الكويت ،أكتوبر .2006
إرنست ،بارتيدج .مقدمة إلى األخالق البيئية ،مدخل إلى الفكر اإليكولوجي ،منشورات وزارة
الثقافة ،الجمهورية العربية السورية ،دمشق .2007
بامي ،جمال .الفلسفة البيئية وأخالق األرض ،مجلة اإلحياء ،عدد  ،23-33السنة.2010 :
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بوفتاس ،عمر .األخالقيات التطبيقية ومسألة القيم ،ندوة :سؤال األخالق والقيم في عاملنا
املعاصر ،الرابطة املحمدية للعلماء ،الرباط1432/2011 ،
حطاب ،أحمد .القرآن الكريم وأزمة البيئة والتنمية ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الرباط ،ط1427/2006 ،1
وهبي ،صالح محمود ،والعجي ،ابتسام درويش .التربية البيئية وآفاقها املستقبلية ،دار الفكر،
دمشق ،ط2003 ،1
هالل ،عصام الدين .التربية البيئية ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،ط2007 ،1
صابر ،محمد سليم وآخرون .مرجع في التعليم البيئي ملراحل التعليم العام ،املنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم ،القاهرة ،ط1976 ،1
اليونسكو (منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم) ،التربية البيئية على ضوء مؤتمر
تبيلي�سي ،باريس1983 ،
Michel Serres, Le contrat naturel, édition François Bourin, Paris, 1990,

موقعwww.maaber.org :
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البعد األخالقي يف بناء الوعي الحضاري بالبيئة
يف الفكر اإلسالمي

د .ربيع الحمداوي
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /بني مالل

تقديم:

إن التعاطي مع قضية البيئة التي أصبحت قضية محورية في الفكر اإلنساني الحديث واملعاصر،
يبرز الجهل باألبعاد اإلنسانية لهذه القضية ،فمعظم الدراسات التي تهتم بموضوعها حصرتها في
بعدها التجريبي املادي وفصلتها عن بعدها اإلنساني ،مع أن كل املشاكل املرتبطة بالبيئة مردها فعل
اإلنسان وتصرفاته في الكون ،وهنا تبرز أهمية التعاطي مع موضوع البيئة في بعدها اإلنساني ،إن
اإلنسان تحكمه قيم موجهة في تعامله مع غيره ومع الكون ،هذه القيم التي تحكمها أسس مرجعية
هادية وأصول منهجية موجهة يمثل الوحي األساس املرجعي الحاكم الذي أثر ويؤثر في بناء الوعي
الحضاري بالبيئة.
إن شمولية الوحي واستيعابه ملختلف حاجات اإلنسان املادية منها والروحية ،من شأنه أن يفتح
ً
آفاقا واسعة أمامه تخرجه من إطاره املادي الضيق الذي يرتع فيه االنسان في تعامله مع الكون،
والذي انتهى معه إلى اختزال الحياة في جوانبها املادية ،مع إغفال الجوانب الروحية والنفسية
والعناصر الجمالية فيه.
ً
آفاقا جديدة بإمكانها أن تغير الصورة التقليدية ملفهوم الكون
إن هذه الشمولية يمكن أن تفتح
والبيئة من سلطة النزعة التجريبية كما تمارس في العلوم الطبيعية والفيزيائية البحتة ،وتعيد االعتبار
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ًّ
معرفيا ،وهنا فقط تتحرر الجهود العلمية املرتبطة
لألنساق املعرفية للقيم وتعتمد الدين مصد ًرا
بالبيئة من رواسب التاريخ الثقافي املادي وتضع حدا لكونية التعامل األحادي مع الشأن البيئي في
تجاهل تام لبعد الدين والعقيدة والقيم كمدخل أسا�سي في تجديد نظرة اإلنسان للكون والبيئة.
لقد كرم هللا اإلنسان وأنعم عليه وفضله على كثير ممن خلق تفضيال ،وهذا التكريم في جوهره
يقت�ضي أن تكون لإلنسان أدوار ووظائف جعلت له دون غيره من سائر املخلوقات خصائص ميزته،
وإذا كان لإلنسان ثمة دور أو وظيفة أو سيادة على �شيء مما خلقه هللا تعالى ،فإن ذلك لم يكن
لإلنسان بمعزل عن هللا تعالى ،ولذلك هيأ هللا تعالى الظروف املناسبة لهذا اإلنسان من أجل تحقيق
هذه الخالفة فسخرت له األرض ومهدت له ابتداء الستقباله من جهة ،ومنح اإلنسان القدرات
العقلية والنفسية والجسدية على الفعل والتعلم واالستيعاب والتخاطب من جهة ثانية.
إن وظيفة اإلنسان في االستخالف املحققة ملقصد العمران الحضاري ،هي من املقاصد الكبرى
لوجود اإلنسان وتحمل أمانة االستخالف التي عجزت كل املخلوقات عن تحملها ،فإذا تحول تصرف
هذا اإلنسان في الكون من االعمار إلى االفساد ،فإن عمله هذا من دواعي التداول واالستبدال كما
يخبرنا هللا عز وجل في القرآن الكريم ،ألن الكون تحكمه سنن مطردة يعتبر خرقها مدعاة لالستبدال
الحضاري ،وهي سنة تاريخية متعددة دواعيها ،لكنها تنحصر في إطار أو سبب موجب كبير تتفرع
عنه األسباب املوجبة األخرى ،فاإلفساد في األرض بكل تشعباته هو الداعي األكبر لالستبدال ،ال
سيما وأنه يقابل اإلعمار الذي هو أحد املقاصد األساسية لخلق اإلنسان ،واملستمد من نصوص
القرآن الكريم ،فإعمار األرض مكسب مزدوج ينال به الخليفة سعادة الدارين ملردودات اإلعمار عليه
َ َّ
في حياته ،وللجزاء الذي سيحظى به في اليوم اآلخر جراء امتثاله وطاعته ،يقول تعالى(َ :و ِإ ْن ت َت َول ْوا
َ
َ
َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َُ
َي ْست ْب ِد ْل ق ْو ًما غ ْي َرك ْم ث َّم ل َيكونوا أ ْمثالك ْم)(محمد ،)38:واملتمثل في تصرفات اإلنسان الخارجة عن
مقت�ضى إعمار الكون ،واملحافظة عليه.
إنطالقا من هذه املقدمة يمكن بحث هذا املوضوع «البعد األخالقي في بناء الوعي الحضاري بالبيئة
في الفكر اإلسالمي» ،وفق املحاور اآلتية:
أوال :أثر الوحي في بناء الوعي الحضاري بالبيئة
رعاية البيئة وحماية النظام السنني
رعاية البيئة من مآالت الفعل اإلنساني.
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ثانيا :البعد األخالقي لرعاية البيئة في الفكر اإلسالمي
املرجعية األخالقية لرعاية البيئة في الفكر اإلسالمي
املدخل األخالقي في فهم السننية البيئية في الفكر اإلسالمي
أوال :أثر الوحي يف بناء الوعي الحضاري بالبيئة

قبل البحث في موضوعنا الذي هو البحث في عالقة الوحي بالبيئة في املنظور اإلسالمي وجب
تحديد مفهوم البيئة الذي بقدر بساطته وتداوله على ألسن العامة ،بقدر صعوبة تحديد مفهومه
سواء في تراثنا اإلسالمي أو في واقعنا املعاصر فما هو املقصود بالبيئة؟
البيئة كما عبر عنها البعض»هي املحيط الذي يعيش فيه االنسان و(يبوء) إليه-أي يرجع إليه»

1

وهي تشمل البيئة الجامدة الطبيعية والصناعية كما تشمل البيئة الحية من إنسان وحيوان ونبات»،2
وانطالقا من هذا التعريف فالبيئة تشمل «اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسان ويحصل منه على مقومات
حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشر» ،3وبالتالي فإننا
عندما نقول(بيئة) فإننا في الواقع نقصد «كل مكونات الوسط الذي يتفاعل معه اإلنسان مؤثرا
ومتأثرا بشكل يكون معه العيش مريحا فسيولوجيا ونفسيا...وهناك في الواقع بيئة واحدة فحسب
وما يحدث في جزء يؤثر في الكل ،والكون هو هذه البيئة»

4

لقد اهتم الوحي قرآنا وسنة بالبيئة من شقين :رعايتها من جانب الوجود ،ورعايتها من جانب
العدم.
 -1إبن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريا .معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،ط 1423ه2002/م ،ج،1
ص.290
 -2القرضاوي ،يوسف .رعاية البيئة في شريعة اإلسالم ،دار الشروق ،مصر ،ط1421 ،1ه2001/م ،ص.12
 -3رشيد الحمد ،محمد سعيد صباريني .البيئة ومشكالتها ،عالم املعرفة ،الكويت ،عدد ،22ص.13-14
 -4نفسه ،ص.19
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رعاية البيئة وحماية النظام السنني

والذي يثبت ذلك شيئين هما:
أن النظام البيئي مهيأ لتحقيق مصالح االنسان

إن اإلنسان ما كان له أن يحقق مهمته االستخالفية في الكون إال بمشيئة وإرادة هللا سبحانه وتعالى
بأن يكون الكون مهيأ الستقباله ،صالحا الستقراره معدا ألن تتفاعل موجوداته كلها مع حركته ،حيث
«حدد هللا سبحانه األبعاد والقوانين واألحجام بما يتالءم واملهمة األساسية لخالفة اإلنسان وقدرته
على التعامل العمراني مع الطبيعة ،تعامال إيجابيا فاعال» ،1وتتجلى مظاهر هذا اإلعداد الرباني للجو
املناسب لالستخالف ،في كل ما يحيط باإلنسان من جمادات وحيوانات وأجرام وغيرها يقول هللا
َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
َّ ُ َّ
ً َُ
َ َّ
ََ ْ َ
ال ْر َ
ض َو َأ ْن َز َل م َن َّ
ات ِر ْزقا لك ْم َو َس َّخ َر
ات و
الس َم ِاء َم ًاء فأخ َرج ِب ِه ِمن الث َم َر ِ
تعالى( :للا ال ِذي خلق السماو ِ
ِ
َُ
َ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ ْ َي ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ
س َوالق َم َر َدا ِئ َب ْي ِن َو َس َّخ َر لك ُم
لكم الفلك ِلتج ِر ِفي البح ِر ِبأم ِر ِه وسخر لكم النهار وسخر لكم الشم
َ
َ
ْ
ُ
َ
َّ
ْ
َ
وه َوإ ْن َت ُع ُّدوا ن ْع َم َة َّ َ ُ ْ ُ َ
الن َه َار َو َآ َت ُاك ْم م ْن ُك ّل َما َس َأ ْل ُت ُم ُ
الل ْي َل َو َّ
وها إ َّن الن َسان لظل ٌ
وم ك َّف ٌار)
ِ
ِ
ِ
ِ
للا ل تحص ِ ِ
ِ
(إبراهيم ،)23-34:فكل ما في الكون يتحرك في نظام دقيق وترابط عجيب ونسق مضبوط ال يخرج
َّ ُ َّ َ َ َ
َ
�ش ْي ٍء خل ْق َن ُاه ِبق َد ٍر) (القمر ،)49:وهذا من أجل تهيئة
عنه وال يتجاوزه مصداقا لقوله تعالى ِ(إنا كل
وتوفير الظروف املناسبة التي يتحرك فيها اإلنسان لتنفيذ املشروع االستخالفي .فما هي املصالح التي
تحققها البيئة لإلنسان؟
مصالح روحية إيمانية

إن هذه املصالح الروحية التي يحققها النظام البيئي لإلنسان هي املتمثلة في االطمئنان القلبي
والوجداني الذي يتحصل بالنظر في اآلفاق ،ولذلك حشد هللا تعالى ما ال حصر له من البراهين الكونية
َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ
َُ
ْ ََ َ َْ ُ
ََ َ
ف
للداللة عليه فقال تعالى( :سن ِر ِيه ْم آيا ِتنا ِفي الف ِاق و ِفي أنف ِس ِه ْم حتى يتبين ل ُه ْم أنه الحق أول ْم يك ِ
ْ َ
ب َرّب َك َأ َّن ُه َع َلى ُك ّل َ
�ش ْي ٍء َشهيد) (فصلت )53:وقوله تعالى( :إ َّن في َخ ْلق َّ
الس َم َاو ِ َ ْ َ ْ
ض َواخ ِتل ِف
ِ ِ
ِ
ات والر ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ َ ََ
َّ ْ َ َّ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ ي ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ َ َل َّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
اللي ِل والنه ِار والفل ِك ال ِتي تج ِر ِفي البح ِر ِبما ينفع الناس وما أنز للا ِمن السم ِاء ِمن م ٍاء فأحيا ِب ِه
 -1خليل ،عماد الدين .حول تشكيل العقل املسلم ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي ،ط،4
1412ه1991/م ،ص 113بتصرف.
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ّ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ
ْ ُ َ َّ َ َ ْ
ات
ض ل َي ٍ
ال ْرض بعد مو ِت َها وبث ِف َيها ِمن ك ِ ّل داب ٍة وتص ِر ِ
الري ِاح والسح ِ
اب السخ ِر بين السم ِاء والر ِ
يف ِ
ُ َ
َ
ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون)(البقرة.)164:
إن هذه اآليات وما بث هللا فيها من دالئل اإلعجاز «لتكون براهين مادية ملموسة يعبر منها اإلنسان
لالستدالل على وجود هللا ،وما يتصف به من مطلق صفات الكمال البادية آثارها في مفردات هذا
الكون ،وهو ما ال يمكن تحقيقه إال بالنظر وإعمال العقل العلمي في ملكوت السماوات واألرض وما
بينهما»« ،1فالظواهر كلها ترتقي عند اإلنسان إلى رتبة اآليات املختلفة فيتحصل اليقين الجازم أن
لهذه اآليات إلها أوجدها وأمدها ومن هنا يلزم أن النظر في ملكوت السماوات واألرض هو األصل في
إيمان املسلم» ،2ولذلك قال ابن رشد «فوجب على من أراد أن يعرف هللا تعالى املعرفة التامة ،أن
يفحص عن منافع املوجودات».3
مصالح مادية نفعية

كما أن للبيئة مصالح روحية إيمانية تعود على اإلنسان باالطمئنان القلبي والسكون الوجداني،
فإن لها كذلك مصالح مادية نفعية تعود على االنسان بتحقيق مصالحه الدنيوية ،قال تعالى:
َ َْ
ض َم َد ْد َن َاها َو َأ ْل َق ْي َنا ف َيها َر َوا�س َي َو َأ ْن َب ْت َنا ف َيها م ْن ُك ّل َ
ال ْر َ
�ش ْي ٍء َم ْو ُزو ٍن َو َج َع ْل َنا َل ُك ْم ِف َيها َم َعاي َ
ش َو َم ْن
(و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ
الرياح لوا ِقح فأنزلنا
لستم له ِبرا ِز ِقين و ِإن ِمن �شي ٍء ِإل ِعندنا خزا ِئنه وما نن ِزله ِإل ِبقد ٍر معل ٍ
وم وأرسلنا ِ
َ َّ َ َ ً َ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ
ِمن السم ِاء ماء فأسقيناكم
وه َو َما أن ُت ْم ل ُه ِبخا ِزِن َين)(الحجر.)19-22:
إن املصالح الكونية النفعية بمختلف أنواعها» من الدوافع األساسية لإلنسان على امتداد وجوده
التاريخي إلى االجتهاد في العمل واالبتكار والتحفيز على االبداع واالختراع ،والتشجيع على التطوير
والتحسين» ،4يقول االمام الشاطبي« :أوال ترى أن هللا تعالى خاطب الناس في ابتداء التكليف خطاب
التعريف بما أنعم عليهم من الطيبات واملصالح التي بثها في هذا الوجود ألجلهم ،ولحصول منافعهم
 -1بزا ،عبد النور .مصالح االنسان مقاربة مقاصدية ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1429 ،1ه2008/م ،ص.368
 -2طه عبد الرحمن .الحق االسالمي في االختالف الفكري ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط2005 ،1م ،ص.20
 -3ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد األندل�سي .الكشف عن مناهج األدلة في عقائد امللة ،مقدمة تحليلية وشرح:
محمد عابد الجابري ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1402 ،1ه1982/م ،ص.60-61
 -4مصالح االنسان ،ص.372
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َ َ َ َُ ُ َْ
َّ
ً
ال ْر َ
ض ِف َراشا
ومرافقهم التي يقوم بها عيشهم ،وتكمل بها تصرفاتهم» 1كقوله تعالى( :ال ِذي جعل لكم
ً َُ
َ َّ
ََ ْ َ
الس َم َاء ب َن ًاء َو َأ ْن َز َل م َن َّ
َو َّ
ات ِر ْزقا لك ْم) (البقرة.)22:
الس َم ِاء َم ًاء فأخ َرج ِب ِه ِمن الث َم َر ِ
ِ
ِ
أن النظام البيئي ُخلق وفق سنن وقوانين

إن النظام البيئي خاضع لسنن وقوانين إلهية هي «منهج هللا تعالى في تسيير هذا الكون وعمارته
وحكمته» ،2أو هي كما ذهب إلى ذلك الشيخ القرضاوي «القوانين التي أقام هللا عليها نظام الكون
ونظام املجتمع وهي سنن وقوانين لها صفة العموم والشمول كما لها صفة الثبات والدوام» ،3إنها
قانون إلهي رباني ال يتغير وال يتدل وال يتحول بتغير األمم واألزمان واألحوال وتبدلها وتحولها ،ألن
ثباتها نابع من عدل هللا سبحانه وتعالى في ترتيب الجزاء على جنس العمل.
تتميز السنن اإللهية التي يخضع لها النظام البيئي بخصائص ومميزات ،وجب على االنسان
إدراكها وتدبرها حتى يجني ثمرة العلم بها على الوجه األكمل ،وهذه الخصائص هي:
أ ) الثبات:

َ َ ْ َ َ ُ َّ َّ َ ً َ َ
للا ت ْب ِديل َول ْن ت ِج َد
وهذا يعني أنها ال تتبدل وال تتحول ،مصداقا لقوله تعالى( :فلن ت ِجد ِلسن ِة ِ
ُ َّ َّ َ ً
للا ت ْح ِويل ) (فاطر ،)43:فلوال ثبات السنن على هذه الشاكلة ،ملا أمكن للبشر أن يسخروها
ِلسن ِة ِ
أو يستفيدوا منها ،وملا كان استخالف البشر في األرض ممكنا ،إذ كيف يمكن أن يستخلفوا في عالم
هالمي ال يثبت على حال؟ وكيف يمكن أن يسخروا في هذا العالم الذي ال يحكمه قانون وال تضبطه
سنة؟»

4

 -1الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي .املوافقات في أصول الشريعة ،تحقيق :أبو عبيدة
مشهور بن حسن آل سلمان دار ابن عفان ،ط1417 ،1ه1997/م ،ج ،2ص.279
 -2شريف الخطيب .السنن اإللهية في الحياة اإلنسانية ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،ط ،1الرياض1425 ،ه2004 /م،
ص.27
 -3القرضاوي ،يوسف .العقل والعلم في القرآن الكريم ،مكتبة وهبة ،القاهرة1416 ،ه1996 /م ،ص.279
 -4كنعان ،أحمد محمد .أزمتنا الحضارية في ضوء سنة هللا في الخلق ،سلسلة كتاب األمة ،الدوحة قطر ،ط ،1
1411ه1991/م ،ص.68
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ب ) االطراد:

واملقصود بهذه الخاصية ،هو أنها تصدق متى وجدت املقدمات ،وتظهر العواقب متى وجدت
األسباب ،وهذا واضح جلي وتنبيه عملي لنا نحن لالعتبار واالتعاظ ،وذلك بربط املقدمات بالنتائج
للخروج بمنهج ال يعرف التبديل وال التحويل ،وهذا من عدل هللا تعالى ،ولذلك فصفة االطراد تحقق
العدل واالنضباط في النظام البيئي والكوني ،والتاريخ البشري معا «فأي تأخر أو اهتزاز في نفاذ هذه
السنن سوف يؤول إلى تمييع الحركة التاريخية ،وعدم انضباطها جزئيا ،وبالتالي يؤول إلى موقف
نقيض ملفاهيم الحق والعدل...ومن أجل أن نطمئن ،يبين لنا القرآن في أكثر من موضع ثبات هذه
السنن ونفاذها ،وعدم تبدلها أو تحولها ،إنها موجودة أساسا في صميم التركيب الكوني ،وفي قلب
العالقات املتبادلة بين اإلنسان والعالم».1
ت ) الحياد:

واملقصود بها أن السنن اإللهية محايدة ال تفرق بين األفراد ،وال بين املجتمعات اإلنسانية واألمم
الحضارية« ،فكون هذه السنن قوانين مطردة تحكم الحياة واألحياء ،يق�ضي بأنها تجري على الناس
جميعا...ترتبط فيها األسباب بمسبباتها» 2وإذا كانت السنن اإللهية ال تميز بين الناس ،فإنها كذلك
«ثابتة ماضية إزاء الجماعات البشرية التي تتنكب عن الطريق بغض النظر عن حجم هذه الجماعة
ودورها الحضاري».3
رعاية البيئة من مآالت الفعل اإلنساني

إن حماية البيئة مما يخل بتوازنها هو الشق الثاني الذي أواله الوحي اإللهي أهمية كبرى بعد
الشق األول الذي أبرز مظاهر حسن خلق هللا تعالى في النظام البيئي ،واملتمثل في تسخيره لتحقيق
مصالح االنسان وخضوعه لسنن إلهية ال تتبدل وال تتغير .إن لتحقيق حماية البيئة مما يخل بتوازنها
ويهدد وجودها شيئين هما:
 -1خليل ،عماد الدين .حول إعادة تشكيل العقل املسلم ،سلسلة كتاب األمة ،ص.53
 -2حسنة ،عمر عبيد .حتى يتحقق الشهود الحضاري ،ص.74
 -3خضر ،عبد العليم عبد الرحمن .املسلمون وكتابة التاريخ :دراسة في التأصيل اإلسالمي لعلم التاريخ ،املعهد العالمي للفكر
اإلسالمي :ط1414 ،1ه1993 /م ،ص.275
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البيئة والسلوك االنساني

يعتبر سلوك االنسان مشكلة البيئة الحقيقية ،حتى قال البعض إن «االنسان مشكلة البيئة
الكبرى»1ألن كل الشواهد واألدلة والوقائع تدين تصرفاته في تعامله مع البيئة ،ولذلك اهتم الوحي
اإللهي بكبح جماح النوازع الفطرية الغريزية لإلنسان ،وذلك بإحاطتها بمنهج إلهي للتعامل مع املحيط
البيئي بما يحقق له توازنه وعدم خرق سننه وقوانينه.
التحذير من االفساد يف البيئة

إن واجب املحافظة على البيئة من الفساد مالمحها في إشارات الوحي كثيرة ،حتى أنه يمكن الجزم
بالقول إنه لم يحفل دين من األديان بهذا االهتمام العظيم بالبيئة من دين اإلسالم ،فاآليات الدالة
ْ َْ َ ْ َ ْ َ
ُ
َ ُ َ َُ
ْ
ََ ُ ْ ُ
صل ِح َها ذ ِلك ْم خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُمؤ ِم ِن َين)
ض بعد ِإ
على ذلك كثيرة منها قوله تعالى( :ول تف ِسدوا ِفي الر ِ
(األعرف.)85:
إن التحذير من االفساد في البيئة لم يقتصر على الوعد والوعيد بالجزاء في الدنيا واآلخرة ،بل
ينقلها القرآن الكريم لنماذج بشرية وأمم وحضارات سابقة كانت قائمة الذات ،وبذلك يدعونا إلى
ُ
ْ َْ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ
ف َك َ
َََ ْ َ ُ
االعتبار بمصير املفسدين في األرض يقول
ان َعا ِق َبة
ض فينظروا كي
تعالى (أولم ي َ ِسيروا َِفي الر ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
للا بذ ُنوبه ْم َو َما ك َ
َّالذ َ
َ ُ ُ َّ ُ
ين َك ُانوا ِم ْن َق ْب ِله ْم َك ُانوا ُه ْم َأ َش َّد ِم ْن ُه ْم ق َّو ًة َوآثا ًرا في ال ْ
ان ل ُه ْم ِم َن
ر
ِ
ض فأخذهم ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
َ
للا ِمن و ٍاق)(غافر ،)21:وهي دعوة إلى االستفادة من تجارب األمم من أجل النجاة من سنة االستبدال
ِ
الحضاري التي من أسبابها الفساد في األرض كما يخبرنا هللا عز وجل في محكم آياته.
إن دواعي االستبدال في القرآن الكريم متعددة ،لكنها تنحصر في إطار أو سبب موجب كبير
تتفرع عنه األسباب األخرى ،فاإلفساد في األرض بكل أنواعه هو الداعي األكبر لالستبدال ،ال سيما
وأنه يقابل اإلعمار الذي هو أحد املقاصد األساسية لخلق اإلنسان ،واملستمد من نصوص القرآن
الكريم ،فإعمار األرض مكسب مزدوج ينال به الخليفة سعادة الدارين ملردودات اإلعمار عليه في
َ َّ
حياته ،وللجزاء الذي سيحظى به في اليوم اآلخر جراء امتثاله وطاعته ،يقول تعالى(َ :و ِإ ْن ت َت َول ْوا
َ
َ
َ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َُ
َي ْست ْب ِد ْل ق ْو ًما غ ْي َرك ْم ث َّم ل َيكونوا أ ْمثالك ْم)(محمد.)38:
إن اإلعراض اإليماني ،واإلعراض العمراني غصنان متفرعان من شجرة الفساد ،وبالتالي فهما
 -1الحمد ،رشيد .البيئة ومشكالها ،ص.107
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خصلتان ال تليقان باملرة بخليفة هللا في األرض ،بل تتقاطعان مع عملية االستخالف والشهادة ،إلى
درجة التناقض الحاد والخطير ،األمر الذي يتعين معه دفع ضريبة االستبدال بآخرين يرفضون كل
هذا التداعي اإلنساني ويسعون إلى تشييد الفهم السليم لدور الخليفة وبذلك يمكن تقسيم اإلفساد
إلى نوعين هما:
إفساد مادي:

واملتمثل في تصرفات اإلنسان الخارجة عن مقت�ضى إعمار الكون ،واملحافظة عليه وبذلك «يشمل
اإلفساد املادي تخريب العامر ،وإماتة األحياء ،وتلويث الطاهرات ،وتبديد الطاقات ،واستنزاف
املوارد في غير ما حاجة وال مصلحة ،وتعطيل املنافع وأدواتها» ،1يقول تعالى َ(وم َن َّ
اس َم ْن ُي ْع ِج ُب َك
ِ
الن ِ
َْ
َ َ َّ
َق ْو ُل ُه في ْال َح َياة ُّ
الد ْن َيا َو ُي ْشه ُد َّ َ
للا َع َلى َما في َق ْلبه َو ُه َو َأ َل ُّد ْالخ َ
ال ْرض ِل ُي ْف ِس َد ِفيهاَ
ص ِام َو ِإذا ت َولى َس َعى ِفي
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ
يل َل ُه َّاتق َّ َ
الن ْس َل َو َّ ُ
للا َأ َخ َذ ْت ُه ْال ِع َّز ُة ب ْال ْثم َف َح ْس ُب ُه َج َه َّنمُ
للا َل ُي ِح ُّب ْال َف َس َاد َوإ َذا ِق َ
ويه ِلك الحرث و
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ََ ْ َ ْ
ول ِبئ
س ِال َه ُاد )(البقرة.)204-206:
إفساد معنوي:

إذا كان الفساد قد يستشري في عناصر الحضارة املادي ،فإنه قد يشمل اإلفساد املعنوي ،والذي
بدوره له تأثير على العناصر املادية «كمعصية هللا تعالى ومخالفة أمره ،والكفر بنعمته ،والتمرد
على شريعته ،واالعتداء على حرماته ،وإشاعة الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وترويج الرذائل
ومحاربة الفضائل ،وتقديم األشرار ،وتأخير األخيار وتجبر األقوياء على الضعفاء ،وقسوة األغنياء
على الفقراء» ،2وهي كلها لها تأثير على البيئة ألنها تتعلق بسلوك اإلنسان ،إن السلوك اإلنساني قبل
تمثله الواقعي املادي في الكون فإنه ينطلق من فساد التصور الذي يحصل نتيجة االعراض عن منهج
هللا في الكون ،فيؤثر في السلوك فيخرج االنسان من جادة الحق ويتنكب عن الصراط إلى حيث
تتفرق به السبل.
مراعاة القصد يف االنتفاع بالبيئة

إن تسخير هللا عز وجل للبيئة الكونية لالستفادة منها وتمكين اإلنسان من توظيفها في البناء
 -1القرضاوي ،يوسف .رعاية البيئة في شريعة اإلسالم ،ص.68
 -2القرضاوي .رعاية البيئة في شريعة اإلسالم ،ص.69
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واالعمار ،ليس الغاية منه التمتع بها دون ضابط ،وال استنزاف خيراتها دون موجه ،وإنما القصد في
االنتفاع بالبيئة هو نفي العبثية عن تصرفات اإلنسان نحوها ،وهذا ما نجد اشاراته الواضحة الجلية
َ ُ ُ َ ُ
َ
تعالى):يا َب ِني آ َد َم خذوا ِزين َتك ْم ِع ْن َد
في القرآن الكريم والسنة النبوية ،ففي كتاب هللا تعالى نجد قوله
َ
َ
ْ
ُُ
َ
ُ
َ ُ ُ
ُْ
ْ
ُ
ك ِ ّل َم ْس ِج ٍد َوكلوا َواش َرُبوا َول ت ْس ِرفوا ِإ َّن ُه ل ُي ِح ُّب ال ْس ِر ِف َين)(األعراف )31:وقوله تعالى َ(وآ ِت ذا الق ْرَبى
َ َ َ َّ
الش ْي َط ُ
َّ ْ ُ َ ّ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ
ََ ُ َ ّ َ ْ
َح َّق ُه َو ْ ِال ْس ِك َين َو ْاب َن َّ
ان ِل َرِّب ِه
اط ِين وكان
الس ِب ِيل ول تب ِذ ْر تب ِذ ًيرا ِإن الب ِذ ِرين كانوا ِإخوان الشي ِ
َك ُف ً
ورا)(اإلسراء)26-27:
وفي السنة النبوية عن عبد هللا بن حب�شي قال ،قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من قطع
سدرة صوب هللا رأسه فى النار» 1و سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال يعنى من قطع سدرة
يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها .وعن ابن عمر ر�ضي هللا عنهما عن
النبي صلى هللا عليه و سلم قال ( دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من
خشاش األرض ).2
إن هذه األدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدل داللة واضحة على أن القصد من تسخير البيئة
هو تعمير األرض وإقامة العمران الحضاري فيها ،وليس استنزاف خيراتها والعبث بمدخراتها لقوله
ُ َ َْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
ُ
ال ْرض َو ْ
اس َت ْع َم َرك ْم ِف َيها)(هود ،)61:فعمارة األرض أداة ملهمة االستخالف
تعالى (هو أنشأكم ِمن
ِ
وتحمل املسؤولية الرسالية في هذه الحياة وتحقيقا للوعد اإللهي في األرض كما في قوله تعالى َ(و َع َد َّ ُ
للا
َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ
َ
َ َّ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ف َّالذ َ
ين ِم ْن ق ْب ِل ِه ْم َول ُي َم ِكن َّن
ض كما استخل
ال
ي
ف
م
ه
ن
ف
ل
خ
ت
س
ي
ل
ات
ح
ال
الص
وا
ل
ال ِذين آمنوا ِمنكم وع ِم
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ َّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ ُ َن َ ْ ً َ َ ْ َ ََ
ل ُه ْم ِد َين ُه ُم ال ِذي ارت�ضى لهم وليب ِدلنهم ِمن بع ِد خو ِف ِهم أمنا يعبدون ِني ل يش ِركو ِبي شيئا ومن كفر
َ
َ ْ َ َ َ َُ َ َ ُ ُ َْ
اس ُقون)(النور ،)55:وقول الرسول على هللا عليه وسلم»« إن الدنيا حلوة
بعد ذ ِلك فأول ِئك هم الف ِ
ن 3
خضرة وإن هللا مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملو »...
ربط الغيب بالشهادة يف رعاية البيئة

لقد ربطت آيات قرآنية وأحاديث نبوية كثيرة بين عالم الغيب وعالم الشهادة في االشارة إلى رعاية
البيئة وحمايتها من سلوك االنسان ،ودليل ذلك من وجهين:
 -1سنن أبي داود .باب في قضع السدر» ،530/ ،حديث رقم ،5241:قال األلباني :صحيح.
 -2صحيح البخاري .باب خمس من الدواب يقتلن في الحرم ،3/1205 ،حديث رقم.3140:
 -3صحيح مسلم .باب «أكثر أهل الجنة الفقراء ،8/89»..حديث رقم .7124
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يف مراعاة مآالت األفعال

إن النظر في مآالت األفعال اإلنسانية في رعاية البيئة وحمايتها يتطلب نظرا فاحصا لفعل اإلنسان
في هذا الكون ،فكم من فعل مباح في أصله يؤول بفعل اإلنسان إلى مآل يناقض مقصود الشرع من
وجوده ،فكل ما سخره هللا تعالى من معادن ووسائل وطاقات كونية ،األصل فيها اإلباحة ،لكن نتائج
استخدامات اإلنسان لها قابلة لخدمة البشرية ،وقابلة كذلك لدمارها بدمار البيئة الكونية ،ولذلك
يقول االمام الشاطبي في هذا األمر» إن املباحات إنما وضعها الشارع لالنتفاع بها على وفق املصالح
على اإلطالق ،بحيث ال تقدح في دنيا وال دين ،وهو االقتصاد فيها ،ومن هذه الجهة جعلت ً
نعما،
ً
وعدت ً
مننا ،وسميت ً
خيرا وفضل .فإذا خرج املكلف بها عن ذلك الحد إلى أن تكون ضرا ًرا عليه في
الدنيا أو في الدين ،كانت من هذه الجهة مذمومة ألنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة
ً
1
والالحقة واملقارنة أو عن بعضها ،فدخلت املفاسد بدل عن املصالح في الدنيا وفي الدين»
إن املنهج القائم على مراعاة أفعال اإلنسان ومآالتها في الدنيا واآلخرة هو الكفيل بصالح أحوال
اإلنسان وحصول الثواب ،أما إذا آثر اإلنسان االهتمام باملصالح املادية وإشباع الرغبات الدنيوية
على حساب املطالب الروحية واملصالح األخروية ،فالنتيجة خسارة الدنيا بفسادها واآلخرة بعقابها
وعذابها ،ألن «املصالح واملفاسد األخروية مقدمة في االعتبار على املصالح واملفاسد الدنيوية باتفاق،
إذ ال يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح اآلخرة ،ومعلوم أن ما يخل بمصالح اآلخرة غير موافق
ً
ملقصود الشارع ،فكان باطل ،ومن هنا جاء في ذم النفاق وأهله ما جاء ،وهكذا سائر ما يجري مجراه،
وكال القسمين بالغ مبلغ القطع».2
يف حصول الثواب والعقاب

لقد ربطت اآليات القرآنية واألحاديث النبوية في الحث على رعاية البيئة بين عالم الشهادة وعالم
الغيب ،وهو تصور تنفرد به الشريعة اإلسالمية عن غيرها ،فبينما تنظر الفلسفة الوضعية لرعاية
البيئة نظرة مادية فتحصر الثواب والعقاب املترتب عن تعامل اإلنسان مع البيئة في الجزاء الدنيوي،
نجد التصور اإلسالمي ال يقصره على الجزاء العاجل في الدنيا بل يتعداه إلى الجزاء اآلجل في اآلخرة
 -1الشاطبي ،أبو إسحاق .املوافقات.3/504 ،
 -2املرجع نفسه.3/124 ،
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إما بالثواب أو العقاب ،ولذلك نجد الوحي قرآنا وسنة يربط ربطا عجيبا بين تصرف اإلنسان في
ْ
َ ُ
َ َ َّ
اس َم ْن ُي ْع ِج ُب َك ق ْول ُه ِفي ال َح َي ِاة
الكون وبين الجزاء املترتب عنه في الدنيا واآلخرة ،قال تعالى (و ِمن الن ِ
َْ
ْ َ
ُّ
الد ْن َيا َو ُي ْشه ُد َّ َ
صام َوإ َذا َت َو َّلى َس َ
للا َع َلى َما في َق ْلبه َو ُه َو َأ َل ُّد ْالخ َ
ال ْ
ض ِل ُي ْف ِس َد ِف َيها َو ُي ْه ِل َك ال َح ْرث
ي
ف
ى
ع
ر
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ
س ِال َه ُاد)
الث ِم فحسبه جهنم ول ِبئ
والنسل وللا ل ي ِحب الفساد و ِإذا ِقيل له ات ِق للا أخذته ال ِعزة ِب ِ
اب َّ
َ
تعالى):و َأ َّن ْالُ ْسرف َين ُه ْم َأ ْ
ص َح ُ
الن ِار)(غافر.)43:
(البقرة ،)204-206:وقوله
ِِ
وإذا كانت هذه اآليات تقرن بين اإلفساد في األرض واستحقاق العذاب والعقاب في اآلخرة ،فإن
هناك أدلة شرعية تربط رعاية البيئة باستحقاق الثواب الجزيل في الدنيا واآلخرة باعتبارها صدقة
جارية يستفيد الناس من فوائدها في الدنيا ويستفيد اإلنسان من ثوابها وأجرها في اآلخرة حتى بعد
موته ،ودليل ذلك ما ورد في األحاديث النبوية ،فعن أنس بن مالك قال ،قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به
صدقة» 1وفي رواية له «إلى يوم القيامة».2
وروى البخاري في (األدب املفرد) عن أنس بن مالك أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال «إن قامت
الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فان استطاع أال تقوم حتى يغرسها فليغرسها» ،3وليس هناك دليل
أقوى من هذا الحديث على الربط العجيب بين رعاية البيئة واستحقاق الثواب الجزيل في اآلخرة
حتى وإن لم يتحقق االنتفاع بفوائد العمل في الدنيا فإن االنسان يؤجر على القصد والنية ،ففعل
االنسان هنا عبادة اقتضتها مسؤوليته في القيام بحق الخالفة في األرض وعمارتها .إن هذا الحديث
«يدل على الطبيعة املنتجة والخيرة لإلنسان املسلم ،فهو بفطرته عامل معطاء للحياة ،كالنبع
الفياض ،ال ينضب وال ينقطع ،حتى إنه ليظل يعطي ويعمل ،حتى تلفظ الحياة آخر أنفاسها ،فلو أن
الساعة توشك أن تقوم ،لظل يغرس ويزرع ،وهو لن يأكل من ثمر غرسه ،وال أحد غيره سيأكل منه،
ألن الساعة تدق طبولها ،أو ينفخ في صورها ،فالعمل هنا يؤدى لذات العمل ،ألنه ضرب من العبادة،
والقيام بحق الخالفة هلل في األرض».4
 -1صحيح مسلم .باب فضل الغرس والزرع» ،5/28حديث رقم.4055:
 -2صحيح مسلم ،5/27 .حديث رقم .4053
 -3البخاري .األدب املفرد ،1/168 ،حديث ،479قال الشيخ األلباني :صحيح.
 -4القرضاوي ،يوسف .رعاية البيئة في شريعة اإلسالم ،ص.63

32

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

ثانيا :البعد األخالقي لرعاية البيئة يف الفكر اإلسالمي

عندما خلق هللا اإلنسان وكرمه وفضله على كثير من خلقه لم يتركه لنفسه مما قد يؤدي به
إلى االنحراف والزيغ واإلفساد في األرض ،بل أحاطه بتوجيهات ربانية تنير له الطريق وتضع له املنهج
القويم في خالفة األرض وإعمارها ،فدعمه بالوحي منذ خلق آدم عليه السالم فكان أول رسول يبلغ
رسالة هللا إلى الناس ،وتوال األنبياء والرسل يحملون املنهج اإللهي ويقومون ما عرفته أقوامهم من
انحرافات عقدية وأخالقية تهددهم بالزوال« ،والتاريخ يثبت أنه لم تخل أمة أو زمن من رسول أو نبي
بالوحي ،ينهض بمسؤولية هداية الناس إلى أقوم السبل وتصحيح املفاهيم التي انحرفت في نفوسهم
وبذلك رافق الوحي مسيرة البشرية من آدم عليه السالم إلى محمد صلى هللا عليه وسلم» ،1يقول
َّ ُ
اغ َ
تعالى) َو َل َق ْد َب َع ْث َنا في ُك ّل ُأ َّمة َر ُس ًول َأن ُا ْع ُب ُدوا َّ َ
للا َو ْ
وت )(النحل.)36:
اج َت ِن ُبوا الط
ِ ِ ٍ
ِ
إن الدين الذي أوحاه هللا إلى الناس منذ آدم عليه السالم واحد في أصوله العامة ،فهو يدعو إلى
توحيد هللا وإفراده بالعبودية وإباحة الطيبات وتحريم الخبائث وما االختالف في الشرائع املنزلة على
أمة دون أخرى إال مراعاة لوضعها االجتماعي ،ودرجة استعدادها العقلي ،وما االختالف الحاصل
حول الدين قبل ظهور اإلسالم ،إال نتيجة لتدخل هذا اإلنسان بالتحريف والتبديل في الشريعة
السماوية ،نظرا ألهواء مصلحية شخصية ضيقة تعبر عن محدودية فكر اإلنسان« ،وهنا يظهر
جوهر االختالف بين الدين ذي املصدر اإللهي املعصوم ،وبين نظريات واجتهادات البشر التي تتحكم
فيها حدود البيئة وشروط الوراثة وأنواع الثقافة ،وهي عوامل ينفعل بها اإلنسان وتنعكس على تفكيره
وسلوكه وتوجهه في تحديد أهدافه في الحياة ويخضع لها في تحديد قيمه وقياس مبادئه»

2

لقد ختم هللا سائر األديان بالدين اإلسالمي وهي شريعة عامة تمتاز بالهيمنة والتصديق ،فهناك
تصديق ملا صح من الكتب السابقة ،و هيمنة عليها في تكامل تام معها عن طريق إقرار الصالح من كل
ذلك بالسكوت عنه أو الثناء عليه ،وتغيير الطالح بالحديث عنه وكشف مساوئه ،فجعلت الشريعة
اإلسالمية صالحة لكل زمان ومكان بما شملته من خصائص« ،من هنا كان اإلسالم هو املنهج األمثل
واألكمل الذي ارتضاه هللا سبحانه وتعالى لإلنسان لتنظيم حياته الطبيعية على أساس أن القيم
 -1زرمان ،محمد .وظيفة االستخالف في القرآن الكريم دالالتها وأبعادها الحضارية ،ص.220
 -2البوطي ،محمد سعيد رمضان .منهج الحضارة اإلنسانية في القرآن ،دار الفكر ،دمشق ،ط1419 ،3ه1998/م ،ص.80
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اإلسالمية إن هي إال قطاع من الناموس اإللهي العام الذي يحكم فطرة اإلنسان وفطرة الوجود العام
وينسقها كلها جملة واحدة».1
املرجعية األخالقية لرعاية البيئة يف الفكر اإلسالمي

تتضح معالم املرجعية األخالقية لرعاية البيئة في الفكر اإلسالمي فيما يلي:
يف الجانب التصوري االعتقادي

إن أول ما يغير النفوس ويضبطها هو معتقداتها وتصورها عن هللا والكون والحياة واإلنسان قبل
أي أمر آخر ،فهو أولوية األولويات واملضغة التي إذا صلحت صلح البناء كله وإذا فسدت اختل البناء
كله« ،فاإلصالح العقدي هو األرضية الصلبة التي تشهد عليها صروح الرقي الفكري والروحي واألخالقي
والعمراني كلها ،وتنطلق منها مسيرة اإلنسان نحو التوافق النف�سي واالنسجام االجتماعي في الحياة»،2
ولذلك فالبناء التصوري االعتقادي هو اللبنة األولى التي تسمح لكافة الجوانب الحضارية األخرى
بالنماء والتطور.
فالتصور العقدي اإلسالمي جاء من أجل إخراج اإلنسانية من الضياع والتيه الفكري والذي
ينعكس بال شك على القيم واألخالق ،والتي تنعكس بدورها على كافة املجاالت املعرفية بما فيها
البيئية فتصيب املجتمع بالجمود والتبعية ،فجاءت عقيدة اإلسالم» لكي تنقل اإلنسان إلى السعة
والعدل والتوحيد...هنالك حيث يجد العقل نفسه وقد أعيد تشكيله بهذه القيم قديرا على الحركة
والفعل عبر هذا املدى الواسع الذي منحه إياه اإلسالم ،غير محكوم عليه بظلم من سلطة فكرية
قاهرة ترغمه على قبول ماال يمكن قبوله باسم الدين ،متحققا بالتقابل الباهر بين اإلنسان وهللا...
حيث يملك وحده حق التوجه والتعبد واملصير».3
فالعقيدة عندما تنطبع في حياة األفراد والجماعات تزكي النفس اإلنسانية ،وترشد سلوك
اإلنسان مع نفسه أو في إطار عالقته مع غيره ،وإذا كانت الفكرة الدينية تقوم سلوك اإلنسان حتى
 -1قطب ،سيد .معالم في الطريق ،دار الشروق لبنان ،بيروت ،د.ط ،ص.99
 -2برغوث ،الطيب .منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في حماية الدعوة واملحافظة على منجزاتها خالل الفترة املكية ،سلسلة
قضايا الفكر اإلسالمي ( ،)17املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1416 ،1ه1996-م ،ص.242
 -3خليل ،عماد الدين .حول تشكيل عقل املسلم ،ص.48
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تجعله قابال إلنجاز رسالة متحضرة ،فإنها تحل مشكلة نفسية اجتماعية أخرى ذات أهمية أساسية
تتعلق بغائية ومقاصدية فعل اإلنسان في البيئة الكونية« ،،فاملجتمع ال يمكنه مجابهة الصعوبات
التي يواجهه بها التاريخ كمجتمع ،ما لم يكن على بصيرة جلية من هدف جهوده ،غير أن النشاط
االجتماعي ال يكون مثمرا وفعاال وقابال للبقاء واالستمرار إال بوجود سبب معين يكون من شأنه أن
يوجه الطاقات التي يحركها هذا السبب بغائية معينة ،وذلك بمنحه إياها الوعي بهدف معين تصبح
معه الحياة ذات داللة ومعنى ،وهي حينما تمكن لهذا الهدف من جيل إلى جيل ومن طبقة إلى أخرى
فإنها حينئذ تكون قد مكنت لبقاء املجتمع ودوامه وذلك بتثبتها وضمانها الستمرار الحضارة».1
كما ان الجانب االعتقادي له تأثير على التصور الشامل للكون فينتفي الصراع بين اإلنسان
والكون والذي اتخذه الفكر الغربي معيارا حضاريا ،وهذا التأسيس العقدي الثقافي في التعامل مع
الكون وجه الثقافة اإلسالمية« ،باعتبار أن العالقة بين اإلنسان والكون هي عالقة محبة وود ووئام،
وليست عالقة عداء وصراع كما هو الشأن في الحضارة الرومانية سابقا ،وسليلتها الحضارة الغربية
حاليا ،وهو ما أثمر في املخزون الثقافي نزوعا إلى الرفق بطبيعة الكون والحفاظ عليها من أسباب
الفساد استجابة لرابطة الود واملحبة».2
إن البيئة في االسالم هي مسألة عقدية قبل أن تكون مسألة معرفية مادية ،ولذلك نجد الوحي
يرشدنا «لتسخير الكون لإلنسان وأنه معد ألجله ،ومنفتح لعطائه ،وممهد له لينجز مهمته التي من
أجلها خلق ،وقضية استثمار الكون واالنتفاع بمرافقه وتسخير مقدراته لبناء الحياة في اتجاه الغاية
وهي تحقيق الخالفة ،ابتداء بالتدبر والتفكر لتحصيل العلم ،وانتهاء باالستثمار التطبيقي النفعي
لذلك العلم ،وقضية الرفق بالكون والحفاظ عليه من أن تناله أيدي الفساد والتدمير» ،3وهذه
القضايا كلها ذات بعد عقدي فإذا لم يتعامل اإلنسان مع الكون بهذا املنطلق ،فإنه سيؤدي به ذلك
إما إلى االستغالل املفرط للطبيعة والذي ال تحده حدود ،وإما إلى اإلفساد في الكون وكالهما يؤدي إلى
تعطيل مهمة اإلنسان التي خلق من أجلها.
 -1ابن نبي ،مالك .شروط النهضة ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،دار الفكر ،دمشق ،ط 1406ه1986/م ،ص.71-72
 -2النجار ،عبد املجيد .معالم املنهج الحضاري في اإلسالم ،ثقافتنا للدراسات والبحوث ،العدد  ،25ط1431ه2010/م،
ص.176
 -3النجار ،عبد املجيد .دور اإلصالح العقدي في النهضة اإلسالمية ،مجلة إسالمية املعرفة ،العدد ،1ص.70
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يف الجانب العلمي واملعريف

إن الرغبة في العلم واملعرفة رغبة فطرية أودعها هللا لتكون إحدى أدوات اإلنسان للقيام بعمارة
األرض ،والجانب املعرفي الذي نتحدث عنه في التصور اإلسالمي ال يتناقض مع الجانب التصوري
االعتقادي ،كما هو في الحضارة الغربية فتم فصل الدين عن الدولة في البناء الحضاري ،وإنما فيه
تكامل من الضروري األخذ به من أجل البناء الحضاري السليم.
لقد أرشد الوحي االنسان إلى وجوب النظر في الكون العام ،وفي النفس اإلنسانية ،وفي األسباب
واملسببات فأشرقت به املعرفة الصحيحة لإلنسانية ،وبذلك وضع اإلسالم أسس املعرفة التي تهدي
اإلنسان إلى الخير ،ولذلك فال يحق االعتقاد بأن الوحي ما جاء إال لكي يؤكد في موقفه من العمل
الحضاري على الجوانب الروحية فحسب« ،وإنما نحن إزاء تصور شامل يضع الجماعة البشرية
املؤمنة في قلب العالم والطبيعة ،ويدفعها إلى أن تبذل جهدها من أجل التنقيب عن السنن والنواميس
في أعماق التربة ،وفي صميم العالقات املادية بين الجزئيات والذرات...إننا إزاء حركة حضارية شاملة
تربط بين مسألة اإليمان ومسألة اإلبداع والكشف ،بين التلقي عن هللا والتوغل قدما في مسالك
الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها...بين تحقيق مستوى روحي عال لإلنسان على األرض ،وبين تسخير
طاقات العالم لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم على املستوى املادي» ،1وهنا يظهر لنا أنه ال
وجود ل�شيء اسمه الفصل بين الدين واملعرفة في التصور اإلسالمي ،فكالهما نزعتان أصيلتان في
كينونة البشر« ،فالعلم والدين كالهما نزعة فطرية في كيان اإلنسان ،والنزعتان في الفطرة السليمة
أصليتان ومتكاملتان ،ومتعاونتان في الوجود الصحيح لإلنسان ،فتوجه الفطرة لخالقها بالعبادة
فطرة ،والرغبة في املعرفة والرغبة في التفاعل مع الكون املادي ،واستخدام ثمار املعرفة في تيسير
الحياة وتحسينها وتجميلها فطرة كذلك ،فاإلنسان مفطور على حب املتاع وعلى السعي إلى تحسين
وسائل املتاع حتى ترتفع من الضروريات إلى الحاجيات فالتحسينيات».2
إن ما استفادته املعرفة الكونية من الوحي هو إخراجها من جانبها التجريدي الصوري إلى الجانب
العملي التطبيقي ،وذلك بمراعاة اإلنسان في «حقيقته الشاملة باعتباره كال مترابط االجزاء متناسق
النشاط ،يعمل بجميع نزعاته ومجاالت نشاطه في اتجاه موحد ،ال تصطدم فيه نزعة بنزعة ،وال
 -1خليل ،عماد الدين .حول تشكيل عقل املسلم ،ص.77-78
 -2قطب ،محمد .واقعنا املعاصر.87-88 ،
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يتعارض مجال للنشاط مع مجال آخر ،ألنها كلها متجهة إلى عبادة هللا باملعنى الشامل الواسع ،الذي
يشمل الخالفة في األرض ،وتعمير األرض بمقت�ضى املنهج الرباني ،ويشمل كذلك رفع اإلنسان إلى
مكانه الالئق به ودوره املنوط به ،وهو حمل (األمانة) التي أشفقت حملها السماوات واألرض والجبال،
وحملها اإلنسان» ،1وهذا املنهج الرباني كذلك كان هو الضامن لحماية العلم واملعرفة كي ال تكون
وسيلة للشر واإلفساد في التصور اإلسالمي ،وهنا تظهر لنا األزمة التي تعرفها العلوم واملعارف في
عالقتها بالكون والبيئة ،وهي غياب املنهج ،فتصبح منفلتة من أي ضوابط أخالقية مما ينعكس على
اإلنسان باإلفساد بدال من الدور املنوط بها في اإلصالح.
املدخل األخالقي يف فهم السننية البيئية يف الفكر اإلسالمي

يمكن تقسيم السنن اإللهية بمجموعها العام إلى نوعين من السنن:
السنن الكونية القدرية :وهي «سنن النظام العام الذي تخضع له الكائنات كلها بوجودها املادي
والفطري ،ضمن النظام الكوني العام والنظام الكوني الجزئي ،لكل نوع من أنواع املخلوقات التي
تدخل في منظومة النظام الكوني الشامل» ،2فهذه السنن تخضع لها جميع الكائنات في وجودها
املادي وحوادثها املادية .إن اإلنسان مع أنه ال يستطيع أن يغير شيئا من أساس هذا النوع من السنن
إال أنه مع ذلك يستطيع أن يوسع معرفته بتفاصيله وجزئياته الكثيرة جدا بما وهبه هللا تعالى من
قدرات على فعل ذلك.
السنن الدينية الشرعية :وهي التي تختص باإلنسان في موقفه من التشريع اإللهي ،في مدى
خضوعه له أو إعراضه عنه« ،فهو الذي يتعلق بخضوع البشر له باعتبارهم أفرادا وأمما وجماعات.
وخضوع البشرية هنا يعني خضوع تصرفاتهم وأفعالهم وسلوكهم في الحياة وما يكونون عليه من
أحوال ،وما يترتب على ذلك من نتائج كالرفاهية أو الضيق في العيش ،والسعادة والشقاء والعز والذل
والرقي والتأخر والقوة والضعف ونحو ذلك من األمور االجتماعية في الدنيا ،وما يصيبهم في اآلخرة من
عذاب أو نعيم وفقا ألحكام هذه السنن» ،3وهي املعبر عنها بالسنن الشرعية.
 -1املرجع نفسه ،ص.79-80
 -2البشايرة ،أحمد سليمان .كيفية التعرف على السنن اإللهية من خالل القرآن الكريم ،مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات،
املجلد السادس ،العدد األول2004 ،م ،ص.11
 -3زيدان ،عبد الكريم .السنن اإللهية في األمم واألفراد والجماعات ،مؤسس الرسالة ،ط1414 ،2ه1993/م ،ص.12
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ً
لقد وضع هللا للبشر منهجا كامال متكامال للعمل على وفقه في هذه األرض ،منهجا يقوم على
العمل بالسنن الشرعية والسنن الكونية ،وفي الرسالة األخيرة للبشر فصل هذا املنهج ،وشرع له
القوانين التي تقيمه وتحرسه ،وتكفل التناسق والتوازن بين خطواته ،في هذا املنهج» ليست عمارة
األرض واستغالل ثرواتها واالنتفاع بطاقاتها هو وحده املقصود ،ولكن املقصود هو هذا مع العناية
ً
بضمير اإلنسان ،ليبلغ اإلنسان كماله املقدر له في هذه الحياة ،فال ينتكس حيوانا في وسط الحضارة
املادية الزاهرة ،وال يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى األوج في استغالل موارد الثروة الظاهرة
واملخبوءة».1لذلك فالوراثة الحضارية هي للعباد الصالحين ،الذين يجمعون بين اإليمان والعمل
الصالح ،فال يفترق في كيانهم هذان العنصران وال في حياتهم ،فحيثما اجتمع إيمان القلب املعبر
عن األخذ بالسنن الشرعية ،ونشاط العمل املعبر عن تجليات البعد اإليماني في الكون «فهي الوارثة
لألرض في أية فترة من فترات التاريخ ،ولكن حين يفترق هذان العنصران فامليزان يتأرجح ،وقد تقع
الغلبة لآلخذين بالوسائل املادية حين يهمل األخذ بها من يتظاهرون باإليمان ،وحين تفرغ قلوب
املؤمنين من اإليمان الصحيح الدافع إلى العمل الصالح ،وإلى عمارة األرض ،والقيام بتكاليف الخالفة
التي أوكلها هللا إلى هذا اإلنسان».2
ولذلك فعملية الوراثة الحضارية التي ينشد القرآن الكريم تجليتها ،مرتبطة في تحققها بطرفين
وجب استحضارهما في أي جهد بشري السترداد ميراث األرض وهما« ،العمل الصالح ،والنهوض
بتبعات الخالفة وما تتطلبه من العمل واإلبداع ومجابهة اإلفساد في األرض من جهة ،وتلقي القيم
والتعاليم والشرائع عن هللا وااللتزام الكامل بها خالل ممارسة الجهد البشري في العالم من جهة
ثانية ،والعالقة بين هذين الطرفين عالقة أساسية متبادلة ،بحيث أن افتقاد أي منهما سيؤول إلى
الخراب والضياع في الدنيا واآلخرة ،ويقود إلى عملية استبدال للجماعة البشرية بغيرها ممن تقدر
على اإلمساك بالخيط من طرفيه :العمل والجهد واإلبداع ،والتلقي الدائم عن هللا لضبط وتوجيه
هذا العمل والجهد واإلبداع في مسالكه الصحيحة التي تجعل اإلنسان يقف دائما بمواجهة خالقه
كخليفة مفوض عنه إلعمار العالم».3
إن النظام املتوازن الذي يعيش على وقعه نظام الكون هو نفس النظام املتوازن الذي يجب أن
-1قطب ،سيد .في ظالل القرآن ،دار الشروق ،ط1405 ،11ه1985/م.5/174 ،
-2نفسه.5/174 ،
-3خليل ،عماد الدين .التفسير اإلسالمي للتاريخ ،دار العلم للماليين ،ط1411 ،5ه1991/م ،ص.193-194
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تعيش على وقعه حياة اإلنسان االجتماعية ،فيحصل بذلك نوع من االقتران بين النظامين والذي
بفضله تحصل الوراثة الحضارية ملن يستطيع تحقيق هذا التوازن.
لكن هذا التوازن الكوني يحتاج إلى توازن إنساني يبعد اإلنسان عن نوازعه الغريزية فيحقق
السمو الروحي ولن يتحقق ذلك إال بالتزام املنهج الرباني الذي ينقل اإلنسان من عالم الفو�ضى إلى
عالم التوازن والنظام اإلنساني.
خاتمة

انطالقا من األزمة البيئية التي تعيشها البشرية اليوم والتي تهدد وجودها فإن االنسان بحاجة إلى
مقاربات متعددة املداخل لفهم الظاهرة البيئية وسبل التعامل معها ،وإذا كانت الفلسفة الوضعية
قد اهتمت بالظاهرة لعقود مضت فإنها حصرتها في بعدها املادي وألغت كل ما هو روحي غيبي يمكن
أن يكون مدخال فعاال للتعامل مع الكون والبيئة .مما جعل كل الجهود املرتبطة بالظاهرة تصطدم
بعدم الفعالية نتيجة تعارض املصالح سواء بين األفراد ،أو املجتمعات ،أو املؤسسات االقتصادية.
إن كل املخاطر املحيطة بالبيئة مرتبطة بسلوك االنسان ،هذا السلوك الذي ال يمكن تغييره
والتأثير فيه باملقاربة املادية وحدها ،فمهما بلغت درجة الحوافز املادية ،والعقوبات الزجرية ،فإنها
وحدها لن تستطيع تغيير السلوك االنساني ،ألن فطرة اإلنسان ال تحكمها النوازع املادية وحدها،
بل هناك بعد آخر كثيرا ما تتجاهله الفلسفة الوضعية ،وهو البعد الروحي في اإلنسان والذي له دور
املوجه واملرشد للسلوك اإلنساني.
إن الوحي قرآنا وسنة أحاط الكون والبيئة برعاية خاصة تتجلى مظاهرها في اآليات القرآنية،
واألحاديث النبوية الكثيرة التي ترشد االنسان إلى سبل رعاية البيئة وحمايتها مما يتهددها ،فأوجب
الثواب ملن يحسن التعامل معها والعقاب ملن يخرق قوانينها ،فربط الوحي بذلك بين عالم الغيب
وعالم الشهادة ،وبين نوازع اإلنسان الروحية واملادية ،في تزاوج ال وجود له إال في كتاب هللا عز وجل
وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم ،وما أحوج الحضارة اإلنسانية اليوم إلى االستفادة من معينه الذي
ال ينضب ،وإلى االسترشاد بتوجيهاته التي يمكن أن تفتح آفاقا جديدة في نظر االنسان الكوني للبيئة
وفي تعامله معها.
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الئحة املصادر واملراجع

القرآن الكريم برواية حفص.
ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد األندل�سي .الكشف عن مناهج األدلة في عقائد امللة،
مقدمة تحليلية وشرح :محمد عابد الجابري ،دار اآلفاق الجديدة ،بيروت ،ط1402 ،1ه1982/م.
ابن فارس ،أبو الحسين أحمد بن زكريا .معجم مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون ،ط
1423ه2002/م.
البخاري ،محمد بن اسماعيل أبو عبد هللا الجعفي .صحيح البخاري ،تحقيق :مصطفى ديب
البغا ،دار ابن كثير ،اليمامة ،بيروت ،ط 1407 ،3ه1987/م.
بزا ،عبد النور .مصالح االنسان مقاربة مقاصدية ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط،1
1429ه2008/م.
البشايرة ،أحمد سليمان .كيفية التعرف على السنن اإللهية من خالل القرآن الكريم ،مجلة
الزرقاء للبحوث والدراسات ،املجلد السادس ،العدد األول2004 ،م.
البوطي ،محمد سعيد رمضان .منهج الحضارة االنسانية في القرآن ،دار الفكر دمشق ،سوريا،
ط 1419 ،3ه1998/م.
خضر ،عبد العليم عبد الرحمن .املسلمون وكتابة التاريخ :دراسة في التأصيل اإلسالمي لعلم
التاريخ ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط1414 ،1ه1993 /م.
خليل ،عماد الدين .حول تشكيل العقل املسلم ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،سلسلة قضايا
الفكر اإلسالمي ،ط1412 ،4ه1991/م.
التفسير اإلسالمي للتاريخ ،دار العلم للماليين ،ط 1411 ،5ه1991/م.
رشيد الحمد ،محمد سعيد صباريني .البيئة ومشكالتها ،عالم املعرفة ،عدد.22
زيدان ،عبد الكريم .السنن اإللهية في األمم واألفراد والجماعات ،مؤسس الرسالة ،ط،2
1414ه1993/م.
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الشاطبي ،أبو إسحاق إبراهيم بن مو�سى بن محمد اللخمي الغرناطي .املوافقات في أصول
الشريعة ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1ه1997/م.
شريف ،الخطيب .السنن اإللهية في الحياة اإلنسانية ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ،ط،1
الرياض1425 ،ه2004 /م.
طه عبد الرحمن .الحق االسالمي في االختالف الفكري ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ط2005 ،1م.
الطيب برغوث .منهج النبي صلى هللا عليه وسلم في حماية الدعوة واملحافظة على منجزاتها
خالل الفترة املكية ،سلسلة قضايا الفكر اإلسالمي ( ،)17املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،ط،1
1416ه1996-م.
القرضاوي ،يوسف .العقل والعلم في القرآن الكريم ،مكتبة وهبة القاهرة 1416ه1996 /م.
رعاية البيئة في شريعة اإلسالم ،دار الشروق ،مصر ،ط1421 ،1ه2001/م.
قطب ،سيد .في ظالل القرآن ،دار الشروق ط 1405 ،11ه1985/م -ط1398 ،7ه1978/م.
معالم في الطريق ،دار الشروق لبنان ،بيروت ،د.ط.
كنعان ،أحمد محمد .أزمتنا الحضارية في ضوء سنة هللا في الخلق ،سلسلة كتاب األمة ،الدوحة
قطر ،ط 1411 ،1ه1991/م.
كولن ،محمد فتح هللا .ونحن نقيم صرح الروح ،ترجمة :عوني عمر لطفي أوغلو ،دار النيل
للطباعة والنشر ،مصر ،ط1432 ،5ه2011/م.
مالك بن نبي .شروط النهضة ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
دمشق ،سورية ،طبعة 1406ه1986-م.
مسلم ،بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري .صحيح مسلم ،دار الجيل ،دار اآلفاق
الجديدة ،بيروت ،د.ط.
النجار ،عبد املجيد .دور اإلصالح العقدي في النهضة اإلسالمية ،مجلة إسالمية املعرفة ،العدد
األول.
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معالم املنهج الحضاري في اإلسالم ،ثقافتنا للدراسات والبحوث ،العدد الخامس والعشرون،
1431ه2010/م.
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علم اجتماع البيئة
رواد واتجاهات ونظريات

د .محمد شرايمي
أستاذ علم االجتماع بجامعة عبد املالك السعدي ـ تطوان

تقديم

البيئة هي كل ما يحيط باإلنسان ،وهي مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تجري من
داخلها الحياة اإلنسانية .وتعد موضوعا للبحث والدراسة تلتقي فيه كل العلوم .والعالقات بين
العلوم االجتماعية وفكرة البيئة غنية ومعقدة للغاية .ونسعى هنا عرض بعض الخالفات التي حدثت
حول هذا املوضوع ،ذلك أن مفهوم البيئة قد استخدم في كثير من األحيان كعالمة صريحة على
االنقسامات النظرية.
وعلماء االجتماع بعد اطالعهم على األفكار االجتماعية للفالسفة كأفالطون وارسطو وابن خلدون
من جهة ،وأفكار علماء الطبيعة كداروين وغيره من جهة أخرى ،بدأ يتبلور لديهم اهتمام بالبيئة
االجتماعية.
وقد عجلت التفسيرات التي تستحضر البيئة وتأثيرها على السلوك اإلنساني لرواد علم االجتماع
من أمثال دركايم وفيبر وبارك وغيرهم وكذا بروز الحركات املناهضة للتدخل السافر لإلنسان فيها،
بظهور أفكار وأبحاث جديدة أدت إلى إضافة فرع جديد من فروع علم االجتماع خالل سنوات
السبعينات من القرن املا�ضي هو علم اجتماع البيئة.
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أوال :عالقة االنسان بالبيئة يف النظريات الفكرية
1ـ مدرسة الحتمية الطبيعية

من رواد هذه االتجاه  )Frierich Ratzel (184411904و )Ellen Churchill Semple (186311932
و .)Ellsworth HunCngton (187611947
لقد تاثر هؤالء ببعض النظريات العلمية .كنظرية شالز داروين (التحوالت العشوائية واالنتقاء
الطبيعي) ،و ( Haeckelوراثة الشخصيات املكتسبة) على التطور وتطبيقها في علم األحياء .وكذا
وفقا لهربرت سبنسر (الفيلسوف التطوري ،)182011903 ،فإن املجتمع كائن حي يتنوع تحت تأثير
البيئة الخارجية وهياكلها الداخلية .فالبيئة بمختلف عناصرها كالتضاريس واملناخ والغطاء النباتي
واالنواع الحيوانية تؤثر على مختلف جوانب حياة اإلنسان.
وتعني الحتمية البيئية ضرورة تكيف اإلنسان مع املحيط الطبيعي الذي يعيش فيه .لقد أكدت
أفكار رواد هذا االتجاه على ان البيئة تؤثر على سلوك اإلنسان .وربط هؤالء بين جغرافية الشعوب
واملجتمعات ودرجة تطورها.
فاإلنسان يوجد في بيئة تؤثر فيه ،وهي التي تشكل ثقافة الناس ونظمهم االجتماعية .وما مرد
االختالفات املوجودة بين املجتمعات إال إلى اختالف البيئات التي يعيشون فيها .أي أن االتجاه الحتمي
يعتبر أن البيئة هي مركز كل �شيء .ذلك أن:
 للبيئة القدرة األكبر في تشكیل طبیعة العالقة بین اإلنسان وبیئته. إن اإلنسان خاضع للظروف الطبيعية. أن قدرات الطبيعة تفوق قدرات اإلنسان.ـ أن البيئة هي املحدد لشكل وثقافة وسلوكات اإلنسان.
ولون بشرته وشكل جسمه ،ومكان سكنه ونشاطه.
 غير أن هذا االتجاه سيتعرض إلى بعض النقد من قبل االتجاه االمكاني ،على اعتبار أن اإلنسانال يشبه الكائنات الطبيعية األخرى ألنه يتمتع بعقل يستطيع من خالله خلق التغيير ،وبالتالي
فاإلنسان يعتبر الكائن الوحيد الذي يخضع بدرجة اقل لظروف البيئة.
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٢ـ املدرسة اإلمكانیة ()Possibilism School

من روادها  )Paul Vidal De La Blache (1845-1918و Lucian Paul victor Febver (1878-
 )1956و .)Herbert John Fleure (1877-1969
يرى اميل دوركايم ولوسيان فبر أن حياة اإلنسان ليست حتمية عليه ،فاإلنسان يمتلك القدرة
على تغيير البيئة وفقا إلرادته وليس وفقا للوثيرة التي تفرضها هي عليه.
وطور  Vidal De La Blacheهذا النهج الجغرافي كرد فعل لطريقة تفكير جغرافية تقليدية ،والتي
تعرف باسم الحتمية البيئية.
ازدهرت أفكار هذه املدرسة في بدایة القرن العشرین .وارتبطت أفكار هذا االتجاه بقدرة اإلنسان
في التأثیر على البیئة الطبیعیة نظرا للتقدم التكنولوجي الذي عرفه اإلنسان .فهو يستطيع أن يستغل
ويطوع البيئة حسب ما يتوفر عليه من قدرات .بمعنى أن اإلنسان يتمتع بقوة وقدرة يستطيع من
خاللها أن يتسيد على البيئة.
فإذا كان االتجاه الحتمي يقول على أن البيئة تؤثر في اإلنسان ،فان أنصار االتجاه اإلمكاني
يقولون أن اإلنسان هو بدوره يؤثر على البيئة .أي أن له الحرية الكاملة في استغالل البيئة حسب ما
تقتضيه احتياجاته.
فاإلنسان حر في اختياراته ،فهو يقوم بتغيير البيئة حسب ما يتوفر عليه من إمكانيات ليالئمها
مع ما يبتغيه من حاجيات .وبالتالي فإنه يخلق بيئته من خالل أنشطته املختلفة وما يدخله من
تغييرات على البيئة.
فتعامل اإلنسان مع البيئة ليس مطلقا ،فهو ال يملك القدرة التامة لتغيير بيئته ،وإمكانياته في
التعامل معها تختلف باختالف األجيال وتبعا ملا توصل إليه من تطور تكنولوجي.
أي عند التمعن في عالقة اإلنسان بالبيئة ،نجده في كثير من األحيان عاجزا عن مجابهة العديد
من املشكالت البيئية رغم تقدمه التكنولوجي.
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 -3االتجاه التوافقي

من بين رواد هذا االتجاه أرنولد توینبي  -1975 1889( Arnold Joseph ToynbeeوKarl Sauer
.) (1889 – 1975
يحاول هذا االتجاه التوفيق بين آراء االتجاهين السابقين .فهو يتخذ موقفا وسطا بين أنصار
االتجاه الحتمي واالتجاه االختياري.
إذا كانت البيئة ،حسب هذا االتجاه ،تعطي وتستجيب وال يستطيع االنسان تغيير االوضاع بها
جذريا ،فانه قادر على االختيار وبذل الجهد وتعديل جوانب منها وتهذيبها لتلبية حاجياته .الن االنسان
يختلف عن الكائنات الطبيعية االخرى فهو ذا عقل وارادة وقوة تمكنه من تحويل العناصر الطبيعية
الى عناصر تقبل االستفادة منها.
فهذا االتجاه يرى أن كالهما – الطبيعة واإلنسان -يؤثر في اآلخر .والفرق الحاصل هو أن تأثير
الطبيعة في بعض البيئات يتعاظم مما يجعل تأثير اإلنسان عليها سلبيا.
والبيئة إما أن تكون صعبة أو سهلة .األولى تحتاج من اإلنسان إلى مجهود كبير للتكيف معها.
بينما الثانية تحتاج منه إلى مجهود اقل.
واإلنسان بدوره إما ايجابي أو سلبي .األول يتفاعل مع عناصر البيئة ليشبع حاجاته ويحقق
مبتغاه .والثاني قوته وقدرته ومهارته محدودة باملقارنة مع األول.
ثانيا :البيئة يف فكر بعض رواد 1البحث االجتماعي والسوسيولوجي
ـ عبد الرحمان ابن خلدون ()1406 -1332

يتضمن الباب األول من املقدمة تفسيرات ابن خلدون التي يربط فيها الطبيعة الجغرافية بأشكال
وأخالق األمم مرتكزا في ذلك على شكل األرض وطبيعة املناخ.
وقد قارن ابن خلدون بين البيئة الحضرية والبيئة البدوية ،فأهل املدن واألمصار أقل شجاعة
1- MORMONT, Marc. La sociologie au risque de l’environnement, Exposé Lausanne 22 janvier 2015, p:
1-16
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ألنهم ألقوا أنفسهم على مهاد الراحة والدعة ،وانغمسوا في النعيم والترف ،ووكلوا أمر املدافعة إلى
الحامية التي تتولى حراستهم ،وإلى األسوار التي تحيط باملدينة.
ـ مونتسكيو) Montesquieu 1689-1755) :

يعتقد  Febvreأن الطريقة التي يتم بها وضع العالقة بين اإلنسان والبيئة ال تختلف اختالفا
جذريا عند مونتسكيو وعند راتزل في أوائل القرن العشرين ،وبالتالي فإن مونتسكيو هو خالق تيار
الحتمية في الجغرافيا البشرية.1
يقول  :Numa Brocنريد منذ مدة طويلة جعل مونتسكيو مؤسس الحتمية الجغرافية ،ونرى
في عمله محاولة لتفسير تنوع املجتمعات اإلنسانية تحت تأثير الوسط ،وخاصة املناخ الذي يؤثر
بشكل مباشر على الكائن وينمط مزاج األفراد .واملزاج بدوره يحدد أنواع من الحياة التي تنجم عنها
التنظيمات السياسية واالجتماعية ،وهو ال�شيء الذي يطلق عليه مونتسكيو «القوانين».2
ولقد أشار مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» إلى العالقة بين طبيعة النظم والتشريعات وبين
طباع الشعوب التي تطبقها ،حيث يرى أن أهم عوامل التنوع الثقافي يتمثل في املؤثرات الجغرافية
وخاصة ظروف املناخ ،وأن فهم هذه املؤثرات يمكن من فهم السمات املختلفة واملتميزة لشعوب
العالم.
ـ كارل ماركس ))Karl Marx 1818 - 1883

غالبا ما يتم االستشهاد بمخطوطات ماركس لعام  ،1844يقول على أن «اإلنسان هو مباشرة
كائن طبيعي .وهو كائن طبيعي ،وككائن طبيعي حي ،مزودة من ناحية بالقوى الطبيعية للحياة ـ انه
كائن طبيعي نشط .وتوجد هذه القوى فيه كاتجاهات وقدرات ـ كدوافع .ومن ناحية أخرى فانه ككائن
موضوعي طبيعي جسدي ح�سي هو مخلوق محدود مشروط يعاني كالحيوانات والنباتات .وبعبارة
أخرى فان موضوعات دوافعه توجد خارجه ،كموضوعات مستقلة عنه .غير أن هذه املوضوعات هي
1- Numa, Broc. Peut-on parler de géographie humaine au XVIIIe siècle en France ?. In: Annales de Géographie, t. 78, n°425, 1969. P:58
2- Numa, Broc. Ibid. , P: 57-58
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موضوعات الحتياجاته ـ موضوعات أساسية ال غنى عنها لتجلي قواه الجوهرية وتأكدها 1.فهذا النص
هو فلسفي يصور القطيعة مع مثالية هيجل .لكن يفرد فيه مكانا للطبيعة بطريقة مزدوجة .حيث
يتحدث عنها ،أوال ،على أساس أنها «جسد اإلنسان غير العضوي» ،األمر الذي يدفع بطريقة ما إلى
عدم الفصل بين الطبيعة واإلنسانية .ويشير ،ثانيا ،إلى أن اإلنسان عن طريق تغيير الطبيعة ،من
خالل تحويل نفسه ،وهذا من شأنه أن يبين أن الطريقة التي يعامل بها اإلنسان الطبيعة يعني بها أنه
يكتسب تصرفات ومهارات تجعله ما هو عليه.
هذه البديهيات ال تمتد فعال في األعمال العلمية التي سيقوم ماركس بتطويرها ،حيث سيركز على
العالقات اإلنسانية  -القوى املنتجة التي اقتصرت على البشر وعالقات اإلنتاج.
ـ هربرت سبنسر)Herbert Spencer 1820 -1903) :

كان إلسهامات هربرت سبنسر تأثير قوي على املهتمين بعالقة اإلنسان بالبيئة ،وخاصة نظريته
عن املماثلة البيولوجية ،وتركيزه بصورة أساسية على أهمية امليكانزم البيئي في إحداث التغير وعملية
التكيف مع البيئة ،فالكائن الحي ال يمكن تناوله بعيدا عن الوسط االيكولوجي الذي يعيش فيه.
فقد تركزت تحليالت داروين وسبنسر السسيولوجية التطورية على أبعاد هامة استفاد منها بالفعل
العديد من علماء العلوم االجتماعية والطبيعية ،وتمثلت تلك اإلسهامات في كتابات العديد من
علماء هذه العلوم.
ـ اميل دوركايم)emile Durkheim 1958 - 1917) :

في املجتمعات التقليدية ،يقوم التضامن على السلوك الجماعي املنظم وعلى األنشطة املحلية
املتمايزة بشكل ضعيف ،التي تسمح لألفراد مشاركة تاريخ وقيم مشتركة داخل نفس املنطقة.
ويتحدث دوركايم عن التضامن باعتباره نابعا من شعور يعود إلى مجال تنتمي اليه جماعة معينة
يجمع فيما بين مكوناتها مشتركات عدة ثقافية ودينية وغيرها .ويميز فيما بين التضامن اآللي الذي
يرتبط باملجتمعات التقليدية والتضامن امليكانيكي الذي يرتبط باملجتمعات الحديثة والعصرية.
 -1كارل ،ماركس .مخطوطات كارل ماركس ،ترجمة محمد مستجير مصطفى ،دار الطباعة الحديثة ،القاهرة ،1974 ،ص:
144
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وقد استفاد علماء االجتماع البيئي املحدثين من أعمال اميل دوركايم وكتابه تقسيم العمل
االجتماعي ،حيث ربط فيه بين درجة تعقد البناء االجتماعي والكثافة السكانية واملوارد والعمليات
االجتماعية ،فالنمو السكاني يؤدي ،في حالة املوارد املحدودة أو النادرة ،إلى التنافس والصراع،
ال�شيء الذي قد يؤدي إلى استنزاف املوارد وتعاظم املشكالت االجتماعية.
ـ ماكس فيبر)Max Weber 1864 - 1920) :

ويؤكد فيبر على أن مشكلة البيئة كانت دائما قضية مشتركة بين كل من علماء االجتماع والعلوم
األخرى ،وسعى ملناقشة أفكار عالم الكيمياء الشهير «ولهام أوستوالد» حول الطاقات االجتماعية
ومدى تأثيرها على تطور الجنس البشري وكيفية تكوين البيئة الطبيعية لهذه الطاقة .بإيجاز
فتصورات فيبر حول التغيير والثقافة واالقتصاد والدين والسلطة والتنظيم والتعليم ...وغيرها،
كانت تؤكد العالقة املتبادلة بين التنظيم االجتماعي والبيئة التي يوجد فيها في الواقع.
ثالثا :قضايا السوسيولوجيا الحضرية عند مدرسة شيكاغو

بدأ علماء االجتماع بشيكاغو في التفكير في وجود مدرسة شيكاغو لعلم االجتماع في عشرينيات
وثالثينيات القرن املا�ضي .وهي عادة ما تشمل روبرت بارك ( )1864-1944وإرنست بيرجس (1886-
 .)1966ويمكن أيضا اعتبار لويس ويرث ( )1897-1952ورودريك ماكنزي ( )1885-1940من بين
املنتسبين إليها .ويمكن تحديد وحدة املجموعة في األسبقية املمنوحة للعمل امليداني ودراسة الحالة.
ويقول  Yves Grafmeyerأن روبرت بارك ،الذي يعتبر عموما مؤسس مدرسة شيكاغو ،كان
تلميذا لجورج سيميل الذي كان على اتصال به في برلين وستراسبورغ وهيدلبرغ .واقترح في عام 1916
«بحثا عن سلوك اإلنسان في املناطق الحضرية» والذي سيتناوله مرة أخرى في «املدينة» عام 1925
(كتبه مع بيرجس وماكنزي) .وتعتمد املنهجية االجتماعية ،التي سيدافع عنها الحقا ،على مسح ميداني
يتم إجراؤه بطريقة الصحفي.1
سينفتح سيميل ( )1858-1918تدريجيا على الظواهر الطبيعية وسيحاول التوفيق بين الطبيعة
1- ELOI, Jean-Serge. L’ÉCOLE DE CHICAGO (I), NAISSANCE DE LA SOCIOLOGIE AUX ÉTATS-UNIS, UTLB
2015/2016
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واملجتمع في مفهوم التفاعل .بهذا املعنى ،فتعريف املجتمع من قبل زميل ليس حصرا :على العكس،
فهو يشمل جميع التفاعالت بين البشر ولكن أيضا بين البشر وغير البشر ألن هذا النوع األخير من
التفاعل يشارك أيضا االتصاالت التي تشكل املجتمعات.1
وسلط  Simmelالضوء مباشرة على العالقة بين املجتمعات وبيئتها :وفقا له أن ما يميز املجتمع
هو إعطاء أهمية رمزية لألرض أكثر من الجغرافي أو املادي ،ولكن من خالل بناء الفضاء االجتماعي
 ومن فضاء املجتمع  -يمكن للمرء أن يفسر الظواهر االجتماعية ومقارنة درجات األهمية الرمزيةاملعطاة للمنطقة.2
وقد نقل روبرت بارك مبادئ سيميل إلى التحليل التجريبي للمدينة .هنا يكمن كل االهتمام بهذا
األخير ألنه على عكس الكالسيكيات األخرى ،التي لم يتم توسيع عناصر تحليلها للتفاعل بين الطبيعة
واملجتمع.3
ويسترشد التحليل االجتماعي للمدينة والظواهر الحضرية ـ بمدرسة شيكاكو ـ بالعديد من األسئلة
في تأمالت هؤالء املؤلفين .تبدو األسئلة الثالثة ذات أهمية خاصة:
ـ دمج السكان املهاجرين في الفضاء الحضري.
ـ أشكال الفصل أو التمييز.
ـ االضطرابات الحضرية.désordres urbains /
وعليه ،فقد انكب رواد مدرسة شيكاكو على دراسة وتحليل الطريقة التي يحتل بواسطتها األفراد
املناطق العمرانية وذلك بتركيزهم خاصة على االهتمام بعالقات الجوار والفصل أو التمييز الفضائي
1- Boudes, Philippe. Simmel et l’approche sociologique de l’environnement, Émulations – Revue des
jeunes chercheurs en sciences sociales, 2008, P: 8
2- Boudes, Philippe. Simmel et l’approche sociologique de l’environnement, Ibid, P: 8
3- Boudes, Philippe. Simmel et l’approche sociologique de l’environnement, Ibid, P: 10
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بين األقليات .ولكن هذه االيكولوجيا اإلنسانية فرضت حتمية ما للوسط الحضري على املشكالت
االجتماعية ،وكأن املحيط الجغرافي للمدينة هنا هو املصدر املتسبب في آالم البشر وأضرارهم.1
رابعا :دوافع اهتمام علماء االجتماع بقضايا البيئة

هناك ثالثة قضايا رئيسية جعلت الباحثين في علم االجتماع /علم اجتماع البيئي يهتمون بموضوع
البيئة:2
1ـ الحركات االجتماعية البيئية :كانت التعبئة البيئية في أواخر الستينيات وأوائل سبعينيات
القرن املا�ضي وال تزال مجاال للبحث الذي يحرك علماء االجتماع البيئيين ،ألنها تعتمد على
سوسيولوجيا الحركات االجتماعية والفعل الجماعي ،وعلى علماء اجتماع كبار من الواليات املتحدة
األمريكية وفرنسا .وإذا كانت حركات الخضر تخضع لسلطة علم االجتماع من خالل املشاركة في
موجة الحركات االجتماعية الجديدة ،فإنها مع ذلك ال تزال تحمل تغيرا ثقافيا بحجم معين .هذا هو
التغير الثقافي الذي يقع في قلب هذه الفئة :الحركات االجتماعية الجديدة هي أقل محصلة لتجديد
الفعل الجماعي من الرغبة في التغيير املوجه نحو مجتمع إيكولوجي يقيم الروابط مع الطبيعة .لذلك،
فإن هذه الحركات الخضراء هي مواضيع لعلم اجتماع البيئة ألنها تشكك في عالقة املجتمع بالطبيعة
وتوازن النظم اإليكولوجية.
2ـ السياسات البيئية واالستجابات املؤسسية :إن ما ساهم بشكل كبير في جعل األجندة االجتماعية
للبيئة بمثابة تفاعل بين الطبيعة واملجتمع وفي نفس الوقت ظهور الحركات الخضراء ،هي السياسات
البيئية .وغالبا ما ترتبط بردود الفعل االقتصادية أو دور النمو االقتصادي .ويمكن اعتبارها كذلك
أنها تتوجه نحو االستجابة التنظيمية والصناعية والحكومية للبيئة ،ونحو إنشاء مؤسسات لتلبية
املطالب املرفوعة من طرف البيئية ،وكذا أشكال التنظيم التي تستطيع أن تدير الاليقين والنصوص
للحفاظ على توازن األرصدة البيئية واالستراتيجيات االجتماعية والسياسية ملعالجة وحل املشكالت
املتعلقة بها واالستجابة لها.
 -1ابن رمضان ،يوسف .املسالة البيئية في الرصيد املعرفي لعلوم االنسان واملجتمع ،موقع اتحاد اداعات الدول العربية،
ص27 :
2- Boudes, Philippe. La sociologie de l’environnement: objets et démarches , Manuel de sociologie de
l’environnement, July 2012 , P: 117 - 118
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3ـ التفاوض واملشاركة والديمقراطية :نتيجة للمسار االجتماعي لها من خالل التعبئة والسياسات،
تعمل البيئة على قلب األشكال الكالسيكية للتفاوض من خالل إدخال ميزات خاصة بالقضايا البيئية.
كذلك يسعى علماء االجتماع البيئيون أيضا إلى دراسة األشكال الجديدة من املشاركة الديمقراطية،
بدءا بالحركات االجتماعية البيئية الجديدة واملؤسسات (السياسية) املوضوعة للجواب على السؤال
البيئي ،من اجل استهداف الصراعات واستراتيجيات الفاعلين املحددة لهذه األسئلة التي تتدخل فيها
العديد من الجمعيات ،عن طريق التشكيك في فكرة السلطة أو عن طريق التركيز على املناقشات
ذات الصلة بتوزيع املوارد الطبيعية .وقد لعبت األفكار حول العدالة البيئية أيضا دورا في تجديد
أشكال املشاركة في اآلليات الديمقراطية.
خامسا :البحث السوسيولوجي الجديد حول البيئة

كانت املجتمعات الغربية وتقاليدها العلمية ،املستوحاة من علوم جاليلي ونيوتون ،تفصل دائما
بين عنصر املجتمع وعنصر الطبيعة لدراسة كل منهما بشكل مستقل عن اآلخر لتجعل هوة بين
مجال العمل اإلنساني وقوانين الطبيعة.
وعندما أصبحت البيئة تتعرض للضرر الناتج عن األنشطة اإلنسانية ،جعلت هذه الهوة في موضع
مساءلة .وتمكن املفكرون من ربط هذه االهتمامات البيئية بالقضايا االجتماعية ،مثل التكنولوجيا
والسكان والنظم املدرسية والطبية وبشكل أعم حدود الحضارة الصناعية ونظام قوتها وتقنياتها.
وازداد ذلك االهتمام منذ أن دخلت البيئة املشهد السيا�سي واإلعالمي واملدني واالقتصادي ،وهذا
يعني في املجال االجتماعي ،ومن تم أصبحت بالضرورة موضوع دراسة لعلماء االجتماع.
فمنذ نهاية الستينيات من القرن العشرين ،تم تنظيم العديد من التظاهرات الكبرى في إشارة
إلى الضرورة امللحة لإلنسانية لتكريس نفسها ملسألة البيئة :األعمال املختلفة ،بما في ذلك أعمال
كارسون ( )1962وتقرير ميدوز ( )1972 .)1962ثم بروندتالند ( ،)1987مؤتمرات القمة العاملية
املختلفة التي نظمتها األمم املتحدة ،وبروتوكوالت مختلفة مثل بروتوكوالت مونتريال أو كيوتو ،ناهيك
عن صعود األطراف البيئية منذ ترشيح ديمون في فرنسا في عام  1974إلى عدد ال يح�صى من جمعيات
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حماية البيئة :كل هذا دليل على أن البيئة هي اآلن مصدر قلق اجتماعي كبير ،إن لم تكن القضية
امللحة الوحيدة التي يجب معالجتها.1
ويعد كل من  Dunlapو  Catton2أول الرواد الرئيسيين في إنشاء علم اجتماع بيئي .وهم أول من
ندد بغياب علماء االجتماع عن القضايا البيئية وأيضا عمى الناس (الدول الغنية) تجاه طرق حياتهم.3
إن إدراج اإلنسان في الطبيعة يعد دليال على أن علم االجتماع يرفض االستثناء اإلنساني .يزعم
كاتون ودانلوب أننا ندرك أن البيئة الفيزيائية الحيوية موجودة وأننا نعتمد عليها؛ إنهما يفتحان الباب
أمام علم اجتماع بيئي يعتبر أن العالم الطبيعي (الفيزياء الحيوية) يفرض قيودا واكراهات :فمسألة
علم االجتماع ليست مسألة حتمية تفسيرية بل يجب أن تدمج العالم الطبيعي كمكون مما تصبح
عليه املجتمعات .لذلك يريدان أن يضطلع علم االجتماع بمكانة متميزة ترتكز على الطريقة التي
تتأقلم بها املجتمعات مع الطبيعة.
وقد طور كل من» كاتون» و» دنلوب» نموذجا جديدا منافسا في مجال علم االجتماع أطلقا عليه
النموذج البيئي الجديد( )NEPيأخذ في االعتبار إدخال اإلنسان واملجتمع وكل الواقع االجتماعي في
عالم بيوفيزيائي ،وضمناه أربعة مبادئ أساسية هي:4
 -1على الرغم من اتصاف اإلنسان بصفات خاصة ومميزة كالثقافة والقيم والتكنولوجيا ،إال أنه
واحد من أنواع كثيرة ال تعد وال تح�صى تعتمد على بعضها في النسق البيئي الكبير.
 -2إن العالقات اإلنسانية ال تتأثر بعوامل اجتماعية وثقافية فقط ولكن تتأثر كذلك بعالقات
متشابكة من األسباب والنتائج وما يترتب على ذلك من ردود أفعال في نسيج البيئة الطبيعية ،وعليه
فإن األفعال اإلنسانية الهادفة لها كثير من النتائج غير املقصودة أو ما يسمى بالوظائف الكامنة.
1- Boudes, Philippe: Simmel et l’approche sociologique de l’environnement, Ibid, , P: 5
2- Catton, W.R. Jr. and R. E. Dunlap. Environmental Sociology: A New Paradigm, The American Sociologist
13, 1 , 1978, p: 41-49.
3- Boudes, Philippe. L’apport de la sociologie de l’environnement à l’analyse des modes de vie. Contextes
et perspectives, September 2008 P: 5
 -4هماش ساعد :سوسيولوجيا البيئة في ظل املدارس النظرية واالتجاهات املفسرة ،الباحث االجتماعي ـ العدد  13ـ ،2017
ص181 :ـ 198
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 - 3يعيش الناس ويعتمدون على بيئة بيولوجية فيزيائية محدودة تفرض قيودا حيوية وفيزيائية
على العالقات اإلنسانية.
 -4رغم أن كثيرا من قدرة اإلنسان على االختراع والقوة املستوحاة أو املستقاة من عدة اختراعات
قد تبدو للوهلة األولى أنها تحمل في طياتها قدرة فائقة ،إال أنه ال يمكن إلغاء القوانين االيكولوجية
أو تجاوزها.
يوضح دانلوب أن املشكالت البيئية مرتبطة بالعوامل الفنية والديمغرافية والثقافية واالجتماعية
والشخصية .ويربط كل عامل منها بمؤلف:1
 :Paul Ralph Ehrlichيريد أن يذكر أن االنفجار السكاني للكوكب يؤدي بالضرورة إلى الضغط
على البيئة.
 :Lynn Whiteيربط بين املسيحية والكوارث البيئية ،بحجة أن «املسيحية هي أكثر األديان التي
عرفها العالم».
 :Allan Schnaibergالرجوع إلى شنايبر املقصود منه هو اإلشارة إلى عامل «النسق االجتماعي»
الذي يذكرنا بأن النماذج السوسيو  -اقتصادية لإلنتاج واالستهالك كانت تفضل دائما انساقا
منخفضة التكلفة (اقتصادية ،وحتى اجتماعية) ،ولكنها تسبب ضغطا قويا على النظام اإليكولوجي
من وجهة نظر استغالل املوارد والعوامل البيئية الخارجية.
 :comics Pogoيشير نظام الشخصية إلى شخصية الكوميدي بوجو ،التي أقامها  Walt Kellوالتي
ظهرت مغامراتها بين عامي  1948و  .1975وبهذه الشخصية يرتبط بالشعار التالي« :التقينا بالعدو
وهو نحن» .وعلى الرغم من أن التعبير ظهر من فم الشخصية في عام ( 1953كيلي ،)1953 ،إال أنه
انتشر على نطاق واسع انطالقا من عام  1970وسيحقق من خالله االحتفال باليوم األول لألرض
نجاحا كبيرا في الواليات املتحدة.2
1- Boudes, Philippe. L’apport de la sociologie de l’environnement à l’analyse des modes de vie. Contextes
et perspectives, Ibid, P: 6-7-8
2-Boudes, Philippe. L’apport de la sociologie de l’environnement à l’analyse des modes de vie. Contextes
et perspectives, Ibid, P: 6-7-8
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استنتاجات

من خالل ما تم عرضه ،نستنتج على:
ـ إن هناك تعدد لألفكار واختالف على مستوى النظريات ،إال أن ما يتم االتفاق بشأنه هو أن
املفكرين االجتماعيين يتجهون نحو دراسة الظواهر االجتماعية وتفسيرها وفهمها في إطار النسق
البيئي الكلي.
ـ أن تناول الظواهر االجتماعية يقت�ضي األخذ باالعتبار الجانب االجتماعي والبيئي في إطار ما
يعرف بعلم االجتماعي البيئي.
ـ أنه يقت�ضي من الباحثين في علم االجتماع البيئي العودة إلى ما تم مراكمته من مفاهيم ونظريات
اجتماعية بهدف إضافة تصورات جديدة تغني البحث في هذا الفرع السوسيولوجي الجديد.
بيبليوغرافيا

ـ بن رمضان يوسف :املسالة البيئية في الرصيد املعرفي لعلوم االنسان واملجتمع ،موقع اتحاد
اداعات الدول العربية.
ـ ماركس كارل :مخطوطات كارل ماركس ،ترجمة محمد مستجير مصطفى ،دار الطباعة الحديثة،
القاهرة 1974
ـ هماش ساعد :سوسيولوجيا البيئة في ظل املدارس النظرية واالتجاهات املفسرة ،الباحث
االجتماعي ـ العدد  13ـ .2017
ـ

Boudes, Philippe. L’apport de la sociologie de l’environnement à l’analyse des modes de
vie. Contextes et perspectives, September 2008.
Boudes, Philippe. La sociologie de l’environnement: objets et démarches , Manuel de soـciologie de l’environnement, July 2012.
ـ

Boudes, Philippe. Simmel et l’approche sociologique de l’environnement, Émulations – Revue des jeunes chercheurs en sciences sociales, 2008.
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ـCatton, W.R. Jr. and R. E. Dunlap,. Environmental Sociology: A New Paradigm, The American Sociologist 13, 1 , 1978.
ـELOI Jean-Serge. L’ÉCOLE DE CHICAGO (I), NAISSANCE DE LA SOCIOLOGIE AUX ÉTATSUNIS, UTLB 2015/2016
ـMORMONT, Marc. La sociologie au risque de l’environnement, Exposé Lausanne 22 janvier 2015.
ـ

Numa, Broc. Peut-on parler de géographie humaine au XVIIIe siècle en France ?. In: Annales
de Géographie, t. 78, n°425, 1969.
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الحفاظ ىلع البيئة والتنوع البيولوجي
بحوض البحر األبيض املتوسط
ما بين املغرب وإسبانيا

د .يونس املرابط
باحث في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بمرتيل

مقدمة

لم يكن اإلنسان في بداية حياته يؤثر في البيئة بشكل كبير ،ذلك أن أعداد الناس كانت قليلة ،كما
أن حياته كانت تعتمد على ما يسد به رمقه من ثمار ونباتات ولحوم الحيوانات التي كان يصطادها،
كما أنه اتخذ من خشب األشجار والكهوف ما استعان به على االختباء من حر النهار وبرد الليل.
وبما أن هللا قد حباه بقدرات عقلية وظفها كي يطور كل ما يفيده في تحسين حياته وتيسير عيشه،
فقد فكر وابتكر من التقنيات ما ساعده على كشف الكثير من أسرار العالم املحيط به ،ومع توالي
األيام والسنوات ،تعاظم تأثير اإلنسان على البيئة ،وزاد خطره عليها برا وبحرا وجوا.
ومع بداية الثورة الصناعية مطلع القرن العشرين «أصبحت مشكالت البيئة محل حوار يومي
في كل مكان ،ونجح العلماء في تقديم حلول لبعض مشكالت البيئة ،وعقدت املؤتمرات هنا وهناك،
على كافة املستويات واالهتمامات ملناقشة تلك املشكالت» .1كما تم إبرام االتفاقات واملواثيق بشأن
 -1صابر ،محمد .اإلنسان وتلوث البيئة ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،اإلدارة العام للتوعية العلمية والنشر،
اململكة العربية السعودية1421 ،هـ2000-م.5 ،
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الحفاظ على البيئة عموما والبيئة البحرية بشكل خاص ،فقد اعتمد مؤتمر املفوضين للدول
الساحلية ملنطقة البحر األبيض املتوسط املنعقد في برشلونة يوم  16فبراير سنة 1976م اتفاقية
حماية البحر املتوسط من التلوث ،كما تم التوقيع مؤخرا1على «ميثاق ملقة» لدعم وتعزيز التعاون
بين إسبانيا واملغرب عبر الحدود ( )2021-2027ومن بين ما تضمنه تطوير آليات حماية البيئة مع
الحفاظ على الطبيعة والتدبير املستدام للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.
وملا كان املغرب وإسبانيا من الدول املوقعة على مثل هذه االتفاقيات فإن هدف هذه الورقة هو
تسليط الضوء على جهود كلتا الضفتين في الحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بحوض
البحر األبيض املتوسط ،سواء كانت جهود املتدخلين املسؤولين املباشرين أو كانت مبادرات من
فعاليات املجتمع املدني.
سيعتمد الباحث في هذه الورقة على املنهج النظري االستقرائي مستعينا بالوصف والتحليل
واملقارنة ليخلص إلى أهمية ضرورة تظافر جهود كل فعاليات املجتمع في الحفاظ على البيئة البحرية
باعتبارها جزءا هاما من النظام البيئي العالمي ،وما تحتويه من تنوع بيولوجي يتكون من كائنات حية
نباتية وحيوانية ،وموارد طبيعية من معادن مختلفة.
ستنتظم هذه الورقة في أربعة مباحث موزعة على الشكل التالي:
املبحث األول :مفهوم البيئة البحرية والتنوع البيولوجي
املبحث الثاني :أهمية الحفاظ على البيئة البحرية
املبحث الرابع :حماية التنوع البيولوجي في حوض املتوسط
املبحث الثالث :مقارنة بين جهود املغرب وإسبانيا في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في
حوض البحر األبيض املتوسط.
خاتمة
نتائج وتوصيات.
 -1يوم اإلثنين  30شتنبر .2019
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املبحث األول :مفهوم البيئة البحرية والتنوع البيولوجي:

قبل التطرق إلى مفهوم البيئة البحرية يجمل بنا تقديم تعريف -ولو مقتضب-للبيئة ابتداء ،على
اعتبار أن األولى هي عنصر من عناصر الثانية.
أوال :مفهوم البيئة:
.1لغة:

َ
البيئة لغة اسم مشتق من الجذر َ«ب َوأ» والفعل املا�ضي «باء» والذي مضارعه «يبوء» ومنه
َ
«ت َب َّو َء» ،ومعناه نزل وأقام ،كما عرفه الزمخشري بقوله« :بوأك هللا مبوأ صدق .وتبوأ فالن منزال
طيبا .ونزلوا في مباءتهم وباءتهم .وأناخوا إبلهم في مباءتها :وهي َم ْع ِط ُنها» .1وفي لسان العرب يقول «ابن
...وبوأهم منزال :نزل بهم إلى َس َند جبلَ .وأ َب ْأ ُت باملكانُ :
منظور»« :باء إلى ال�شيء يبوء َب ْو ًءاَ :ر َج َع ّ
أقمت به.
ِ
ً
ً
ُّ ُ
ُ
ُ
بيتا .وقوله عز وجل﴿ :أن َت َب َّوآ ل َق ْوم ُكما بم ْ
ص َر بيوتا﴾ ،2أي
اتخذا...والتبوؤ:
اتخذت لك
وبوأت َك بيتا:
ِ ِ ِِ
الر ُج ُل َّ
أن ُي ْع ِل َم َّ
الر ُج َل على املكان إذا أعجبه لينزله» .3ونفس املعنى نجده عند «إسماعيل بن عباد»
ويضيف« :والبيئة :املنزل».4
نفهم ونستنتج من هذه التعاريف أن كلمة البيئة استعملت بمعنى املكان الذي يعيش فيه اإلنسان
أو الذي يحيط به ،ومنه مقولة« :الشاعر ابن بيئته» أي ابن املجال الجغرافي الذي يعيش فيه ويحيط
به.
اصطالحا:

على الرغم من اتساع مفهوم البيئة وشموليته من الناحية االصطالحية ،5بحيث يصعب وضع
-1الزمخشري ،محمود بن عمر بن أحمد ،أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1998 ،1م.1/80 ،
َّ َ َ ْ
َ َّ َ َ َ َّ ُ
َ
َ
اليمان﴾.
 -2سورة يونس ،اآلية  .87وقوله تعالى كذلك في سورة الحشر ،اآلية ﴿ :9وال ِذين تبوؤوا الدار و ِ
-3ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،مج.38 ،1
-4بن عباد ،إسماعيل ،املحيط في اللغة ،تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ،عالم الكتب ،بيروت ،ط ،1994 ،1ج،10
.444
ُ َّ َ
َ
 -5يتجسد هذا في كثرة التعريفات حيث لم يقدم الدارسون تعريفا دقيقا يمكن أن يتفق عليه.

59

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

تعريف شامل لها يستوعب مختلف مجاالت استخدامها ،ذلك أن مدلولها مرتبط بنمط العالقة
بينها وبين مستخدمها ،فإنه بإمكاننا أن نقدم أوضح التعاريف املقدمة بشأنه وأشهرها وهو تعريف
مؤتمر البيئة البشرية 1الذي عقد في ا»ستوكهولم» بالسويد يومي  5و 6يونيو سنة 1972م حيث
ّ
عرف البيئة بأنها« :مجموعة من النظم الطبيعية واالجتماعية والثقافيةالتي يعيش فيها اإلنسان
والكائنات األخرى ،والتي يستمدون منها زادهم ،ويؤدون فيها نشاطهم».2لقد أعطى هذا املؤتمر فهما
وتعريفا واسعا للفظة «البيئة» بحيث أصبحت تدل «على أكثر من مجرد عناصر طبيعية (ماء وهواء
وتربة ومعادن ومصادر للطاقة ونباتات وحيوانات) ..بل هي رصيد املواد املادية واالجتماعية املتاحة
في وقت ما وفي مكان ما إلشباع حاجات اإلنسان وتطلعاته».3
يعرف قاموس األكاديمية امللكية اإلسبانية البيئة بكونها« :مجموعة من الظروف املادية والثقافية
واالقتصادية واالجتماعية...إلخ ،املحيطة بالكائنات الحية» .4وهو تقريبا نفس التعريف الذي نجده
في قاموس «أنايا» اإلسباني« :مجموعة من الظروف الفيزيائية والكيميائية املحيطة بالكائنات الحية»
وييضيف« :التلوث يدمر البيئة» ،وكذا يعرف البيئة على أنها« :مجموعة من الظروف الثقافية
واالجتماعية واملادية واالقتصادية املحيطة بالكائن البشري» .5وهو نفس املعنى الذي نجده في باقي
القواميس اإلسبانية.6
والبيئة بهذا املعنى ،فضال عن كونها جميع العناصر الطبيعية الحية وغير الحية ،املوجودة على
سطح األرض ،وفوقه وتحته؛ فهي بمفهومها الواسع تتخذ أبعادا عدة ،ثقافية واجتماعية واقتصادية
وتاريخية وتكنولوجية...وكل بعد من هذه األبعاد يتفاعل مع اآلخر محققة كلها مجتمعة توازن الكل،
في تفاعل مع اإلنسان وهو يقوم بمختلف نشاطاته الحيوية في مختلف املجاالت ومنها املجال البحري.
-1وهو املؤتمر الذي أفرز تأسيس برنامج األمم املتحدة للبيئة  UNEPوهو وكالة تابعة لألمم املتحدة تنسق أنشطتها البيئية
وتساند البلدان النامية في تنفيذ سياسات وممارسات سليمة بيئيا.
-2السحيباني ،عبد هللا بن عمر بن محمد ،أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي ،دار ابن الجوزي ،اململكة العربية السعودية،
ط.24 ،2008 ،1
-3الحمد ،رشيد وصباريني ،محمد سعيد .البيئة ومشكالتها ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت ،ع  ،22أكتوبر .24 ،1979
4-Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Tomo2, Madrid, 1992, 1346-1347.
5-Diccionario Anaya de la lengua, Grupo Anaya, Madrid, 1a. Ed, 2002,709.
-6على سبيل املثال:
Diccionario actual de la lengua española, Vox, Barcelona, 1a. Ed, 1990, 1032.
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ثانيا :مفهوم البيئة البحرية:

يعتبر مصطلح البيئة البحرية أحد املصطلحات الحديثة نسبيا في فقه القانون الدولي ،فقد
ظل املفهوم التقليدي للبحار سائدا إلى أن تم تحديده خالل الدورة السابعة ملؤتمر األمم املتحدة
لقانون البحار املنعقد بجنيف 1بسويسرا ونيويورك 2سنة 1978م حيث َت َ
ض َّم َن املفهوم معنى الحياة
البحرية Marine lifeبما تضمه من كائنات حية وحيوانية ونباتية تعيش في البحار ،إضافة إلى مياه
وباطن وقيعان هذه البحار ،وبما تحتويه من ثروات طبيعية .3كما َت َ
ض َّم َن كذلك مفهوم النظام
البيئي Ecosystemالذي ينصرف إلى دراسة وحدة معينة في الزمان واملكان بكل ما تحتويه من كائنات
حية تتفاعل فيما بينها في عالقة متزنة يختل توازنها عندما تختل الخصائص واملواصفات الفزيائية
والكيميائية للبيئة البحرية؛فالبيئة البحرية بهذا املفهوم هي»كل مساحات املياه املالحة املتصلة
بعضها ببعض» ،4بكل ما تشتمل عليه من مظاهر الحياة البحرية.
ثالثا :مفهوم التنوع البيولوجي:

التنوع البيولوجي هو «إطار الحياة على كوكب األرض حيث يشمل البيئات واملوائل 5الطبيعية
واألنواع النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة واألصول الوراثية التي تنطوي عليها...والتنوع البيولوجي
يعني تنوع جميع الكائنات الحية ،والتفاعل فيما بينها...وهو موجود في كل مكان ،في الصحاري
-1من  28مارس إلى  19ماي .1978
-2من  21غشت إلى  15شتنبر .1978
-3عامر ،صالح الدين .القانون الدولي الجديد للبحار ،دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام
 ،1982دار النهضة العربية ،القاهرة.466 ،1989 ،
َ
ُ
-4وهذا ما استقر عليه القانون الدولي العام في تعريفه للبحار .يراجع:
الجمل ،أحمد محمود ،حماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقيات اإلقليمية واملعاهدات الدولية،
منشأة املعارف ،اإلسكندرية-مصر.22 ،1998 ،
ي
-5جمع موئل ومعناه حسب األمم املتحدة :املكان أو نوع املوقع الذي ينشأ فيه الكائن العضو أو املجموعة بشكل طبيعي.
ينظر:
United Nations, Treaties and international agreements registered or field and recorded with the Secretariat of
the United Nations, Treaty series, vol 1760, New York, 2001, 107.
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واملحيطات واألنهار والبحيرات والغابات» .1عرفت األطراف املتعاقدة في «بروتوكول بشأن املناطق
املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر املتوسط» 2التنوع البيولوجي بكونه« :التنوع فيما
بين الكائنات الحية من جميع املصادر بما في ذلك ،من بين جملة أمور ،األنظمة اإليكولوجية األرضية
والبحرية واملائية األخرى وعمليات التعقيد اإليكولوجية التي هي جزء منها ،ويشمل هذا التنوع داخل
األنواع وفيما بينها وبين األنظمة اإليكولوجية».3
لقد ظهر هذا املصطلح في بداية الثمانينيات في الواليات املتحدة األمريكية ،إال أنه لم يتوسع
وينتشر حتى سنة 1992م في مؤتمر قمة األرض املنعقد بـ« :ريو دي جانيرو» بالبرازيل يوم  5يونيو،
حيث تم إبرام «اتفاقية التنوع البيولوجي» وهي معاهدة متعددة األطراف والتي دخلت حيز التنفيذ
يوم  29دجنبر 1993م ،حيث نجد في مادتها الثانية تعريفا للمصطلح كما يلي« :التنوع البيولوجي
يعني تباين الكائنات العضوية الحية املستمدة من كافة املصادر بما فيها ،ضمن أمور أخرى ،النظم
اإليكولوجية األرضية والبحرية واألحياء املائية واملركبات اإليكولوجية التي تعد جزءا منها ،وذلك
يتضمن التنوع داخل األنواع وبين األنواع والنظم اإليكولوجية».4التنوع البيولوجي كمصطلح عام
إذن يشمل جميع مقاييس التباين في مستويات التنظيم في الطبيعة من تنوع وراثي 5وتنوع األصناف

6

وتنوع األنظمة البيئية7؛ لذا فإنه عماد الحياة البشرية وسبل معيشتها وثقافتها على كوكب األرض.
املبحث الثاني :أهمية الحفاظ ىلع البيئة البحرية:

تتجسد أهمية الحفاظ على البيئة البحرية في أهميتها الحيوية واالقتصادية واالستراتيجية.
-1عبد الرحمن علي ،علي ،التنوع البيولوجي وأثره على البيئة ،مؤتمر األخطار البيئية التي تهدد الوطن العربي وطرق
الحماية ،تحت رعاية جامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،الكويت 29-30 ،ماي .2010
-2من بروتوكوالت اتفاقية برشلونة وخطة عمل البحر األبيض املتوسط.
-3تراجع املادة األولى من البروتوكول املذكور.
4-United Nations, Ibid, 109.
-5يقصد به تنوع املورثات داخل الصنف أو النوع الواحد مما يعطي مجموعات متميزة من نفس النوع.
-6يقصد به اختالف األنواع داخل وسط بيئي معين ،ويختلف توزيع هذه األنواع من أماكن إلى أخرى في نفس الوسط.
-7ويقصد به النظم البيئية في البيئات املختلفة ،ويتضمن التنوع البيئي عدد األنواع في مناطق معينة ،واألدوار البيئية التي
تلعبها هذه األنواع ،والنمط الذي تتغير به البنية النوعية كلما عبرنا نطاقا جغرافيا ما.
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أوال :األهمية الحيوية:

.1التوازن املناخي :إذ إن ارتفاع درجة حرارتها النوعية عن السطح وبرودتها في األعماق يمكنها من
امتصاص قدر كبير من أشعة الشمس الساقطة على األرض.
.2مصدرا لألمطار :إن تبخر مياه البحر جراء تعرضها ألشعة الشمس ،وتجمعها على هيئة سحب
تندفع باتجاه اليابسة بفعل الرياح ومسببات جوية أخرى 1يؤدي إلى هطول األمطار 2املصدر األسا�سي
للماء العذب الذي أساس حياة كل الكائنات.3
 .3عنصرا ممدا لألوكسجين :تتميز البحار بقدرتها على امتصاص ثاني أوكسيد الكربون ،وذلك
من خالل عملية البناء الضوئي4الذي تقوم به «الفيتو بالنكتونات»  phytoplanktonsالنباتية التي
تعيش في سطح البحار حيث تنفصل ذرات الكربون إلى مواد عضوية فيتم إفراز األوكسجين ليذوب
في املاء لتتنفس به الكائنات الحية في البيئة البحرية خاصة وفي األرض عموما .5يقول «يوكيا أمانو»

6

بهذا الصدد« :يتولد الكثير من األكسجين الذي نتنفسه من خالل الحياة البحرية» .7ويقول «مايكل
ماد�سي» في نفس االتجاه« :مع أن الغابات األمازونية املطيرة تعتبر رئات العالم ،فإن إنتاجها لألكسجين
-1إذ تحدث بعض التغيرات في درجات الحرارة بعد دخول املاء إلى الغالف الجوي السفلي ،مما ّ
يؤدي إلى بدء عملية هطول
األمطار.
َُْ ُ
-2فيما يعرف بالدورة املائية أو بالدورة الهيدرولوجية.
تعالى﴿:و َج َع ْل َنا م َن ْالَاء ُك َّل َ
َ
ّ
�ش ْي ٍء َح ٍي﴾ ،سورة األنبياء ،اآلية.30
-3مصداقا لقوله
ِ
ِ
-4تتم ّ
ّ
ّ
عملية البناء الضوئي من خالل قيام البالستيدات الخضراء بامتصاص الطاقة الضوئية القادمة من الشمس ومن ثم
تحويلها إلى طاقة كيميائية ،لتقوم بعد ذلك بتثبيت غاز ثاني أكسيد الكربون داخل البالستيدات الخضراء نفسها ،لينتج من
هذه العملية سكر الغلوكوز وغاز األكسجين وبضع جزيئات من املاء.
5-How much do oceans add to world’s oxygen? EarthSky, June 8, 2015.
ينظر:
https://earthsky.org/earth/how-much-do-oceans-add-to-worlds-oxygen
-6الياباني الذي ترأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ  1دجنبر ( 2009ت 22 .يوليوز .)2019
-7يوكيا ،أمانو .حماية بيئتنا البحرية ،مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ع 3 ،45شتنبر .2 ،2013
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إنتاج صغير جدا مقابل األكسجين الذي تنتجه الحياة في املحيطات .فالعوالق النباتية والطحالب
تنتج ما يتراوح ما بين  50%و 85%من إمدادات األكسجين العاملية بعملية التركيب الضوئي».1
.4تنظيم الطقس واملناخ :وذلك بحفظ وتنظيم درجة حرارة األرض فـ «املحيطات وتياراتها
مسؤولة عما يقارب  50%من انتقال الحرارة على صعيد العالم» ،2وبالنظر لخاصية اكتساب مياه
البحر الحرارة ببطء وفقدها ببطء فإن هذه التيارات البحرية تعمل على خفض درجات الحرارة
على الشواطئ والسواحل وتلطيفها فصل الصيف ،فيلجأ الناس إليها هربا من حر الجو .فالبحار
َُ ُ
واملحيطات «تك ّ ِون حول األرض غالفا غير منتظم الشكل ولكنه متصل بعضه ببعض ،وهو الذي
يسود عاملنا األر�ضي ويسيطر عليه فهو الذي ينظم الطقس».3
ثانيا :األهمية االقتصادية:

.1األمن الغذائي:وذلك ملا تحتويه من أنواع متعددة من األحياء البحرية ذات القيمة الغذائية
العالية ،والتي تشكل مصدر غذاء لإلنسان وغيره من الكائنات الحية؛ إذ «يعتمد ما يناهز  1.4مليار
ُ
شخص على األسماك في الحصول على خمس البروتين الحيواني الذي يستهلكونه .وتلبية لطلبات
السكان الذي ما انفك عددهم يتزايد ،يجري حصاد املزيد من األسماك من مزارع األسماك ومن تربية
األحياء املائية» .4لهذا نجد أن  3.5مليار نسمة من الناس يعتمدون على املحيطات باعتبارها املصدر
الرئي�سي للغذاء ،وخالل عشرين عاما فإن هذا الرقم قد يتضاعف ليغدو  7مليارات نسمة.5
.2املعادن واألمالح املعدنية :يقول مايكل لودج« :إن قاع البحر ،كما هو الحال مع البيئة األرضية،
يتكون من سالسل من الجبال ،والهضاب ،والقمم البركانية ،والوديان العميقة ،والسهول املمتدة.
ً
وهو يحتوي على معظم نفس املعادن التي نجدها على األرض ،وغالبا ما تكون في تكوينات وفيرة،
-1مايكل ،مادسن .ما الذي تقدمه لنا املحيطات؟ ،نفسه.22 ،
-2نفسه.
-3الحمد ،رشيد و صباريني ،محمد سعيد .البيئة ومشكالتها.79 ،
-4مايكل ،مادسن .ما الذي تقدمه لنا املحيطات؟ ،نفسه.23 ،
-5يوم البيئة العالمي ،البحارواملحيطات مطلوبة حية أو ميتة ،أمواج املتوسط (مجلة خطة عمل البحر املتوسط) ،ع،52
.7 ،2004
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وكذلك معادن فريدة من نوعها توجد فقط في أعماق املحيط ،مثل قشور املنجنيز والحديد،
واملركبات عديدة املعادن» .1هذا فضال عن النفط والغاز الطبيعي وغيرهما.
.3ثروات متعددة االستعماالت :باإلضافة إلى الثروة السمكية ،تعد البيئة البحرية مصدرا غنيا
بثروة طبيعية متنوعة ،منها ما ُيمكن استعماله للزينة مثل اللؤلؤ واألصداف املستخرجة من املحار،
ومنها ما ُيصنع منه مواد متعددة كالدواء والعقاقير والفيتامينات...مثل الطحالب البحرية .إلى غير
ذلك من الثروات وأغراض االستعماالت.2
ثالثا :األهمية االستراتيجية:

تتمثل األهمية االستراتيجية للبيئة البحرية في الدور الذي تشكله البحار واملحيطات في املالحة
والتنقل والتجارة ،إذ تعد طريقا من طرق املواصالت في العالم سواء في نقل األشخاص أو البضائع
حيث تمخر عبابها السفن العظيمة ذات الحمولة الكبيرة والتي تقطع املسافات الطويلة.
تبرز هذه األهمية كذلك في التنمية السياحية حيث تعد البحار وشواطئها قبلة للسياحة والترفيه،
مما يساهم في االقتصادات املحلية للبلدان التي لها واجهات بحرية.3
املبحث الثالث :حماية التنوع البيولوجي يف حوض املتوسط:

يغطي البحر األبيض املتوسط أكثر من  2.5مليون كيلومتر مربع ،وتمتد سواحله على مسافة
تفوق  46000كيلومتر ،ويصل حجمه إلى  3700كيلومتر مكعب ،لكن على الرغم من ذلك فإنه ال
يشكل إال نسبة  7%فقط من مجموع املياه املالحة .لكنه يعتبر من أبرز املناطق في العالم من حيث
التنوع الثقافي واإليكولوجي ،يغري مناخه املعتدل العديد من سكان العالم باالستقرار على واجهته،4
-1لودج ،مايكل ،الهيئة الدولية لقاع البحر واستخراج املعادن من قاع البحر العميق .ينظر الرابط التالي الذي تم االطالع
عليه بتاريخhttps://www.un.org/ar/chronicle/article/20012 :16/11/2019 :
ً
ل
سنويا في منفعة اقتصادية مباشرة للبشر حو العالم على
-2كالشعاب املرجانية التي توفر ما يقدر بحوالي  30مليار دوالر
الصعيد الغذائي وعلى شكل مزارع سمكية طبيعية وعلى الصعيد السياحي .ينظر الرابط التالي الذي تمت زيارته يوم  16نونبر
:2019
https://ibelieveinsci.com/?p=60199
-3ولها كذلك سياسة اقتصادية وبنية تحتية مناسبة الستغالل هذه املعطيات الطبيعة بما يعود بالنفع عليها.
-4خاصة بواجهته الشمالية ،أي جنوب القارة األوربية.
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يشهد على هذا العدد الهائل من السياح 1الذين يتدافعون لالستجمام على شواطئه .وهو بحر
يمتاز بخصوصية فريدة تجعله حوضا استراتيجيا ،حيث تحيط به شواطئ أوروبا وإفريقيا والشرق
األوسط ،ال�شيء الذي يضفي عليه طابعا سياسيا واقتصاديا وجغرافيا مميزا.
وفيما يتعلق بالتنوع البيولوجي فإن املتوسط يعد «من أغنى البحار في العالم؛ إذ تعيش فيه نسبة
 7.5%من مجموع األنواع الحيوانية و 18%من كل النباتات البحرية رغم أنه يغطي فحسب 0.7%
من املساحة اإلجمالية للمحيطات».2
وإدراكا منها للقيمة االقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية للبيئة البحرية ملنطقة البحر
األبيض املتوسط ،ووعيا منها بمسؤوليتها في الصيانة والتنمية املستدامة لهذا التراث املشترك،
وبالتهديد الذي يشكله التلوث على البيئة البحرية وتوازنها اإليكولوجي ،اتفقت دول ساحل الحوض
املتوسطي سنة  19753على بدء خطة عمل لحماية وتنمية حوض البحر املتوسط 4وهي التي أعقبها
توقيع اتفاقية برشلونة التي أشرنا إليها آنفا ،5وذلك لحماية هذا البحر من التلوث.
فما هي مضامين وأهداف هذه الخطة وتلك االتفاقية؟ والتي تعتبر اللبنة األساس التي اعتمدت
لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض املتوسط ،خاصة وأن كال البلدين
موضوع هذه الورقة موقعان عليها ومنخرطان في تنفيذ بروتوكوالتها.
أوال :خطة عمل البحر األبيض املتوسط:

أنشأ برنامج األمم املتحدة للبيئة سنة  1974برنامج البحار اإلقليمية بهدف تنسيق األنشطة التي
ترمي إلى حماية البيئة البحرية باتباع نهج إقليمي؛ فكانت خطة عمل البحر األبيض املتوسط املبادرة
األولى التي ُو ِضعت في إطار البرنامج وغدت النموذج لبرامج أخرى في جميع أنحاء العالم.
-1الذي يصل إلى  170مليون سائح يفدون على شواطئه كل عام.
-2املتوسط :بحرذو تحديات فريدة ،خطة عمل البحر األبيض املتوسط ألجل اتفاقية برشلونة ،د.ت.5 ،
-3وذلك خالل مؤتمر البيئة البشرية املنعقد في ستوكهولم شهر يونيو الذي أسلفنا ذكره ،وفيه تم اإلقرار بأن التلوث البحري
يشكل مشكلة تستدعي تعاونا دوليا وأنه من األفضل أن يتركز هذا التعاون على املستوى اإلقليمي.
-4وهي التي ُسميت بــ« :خطة عمل البحر األبيض املتوسط» ،كانت هذه الخطة هي األولى التي تم اعتمادها كبرنامج للبحار
اإلقليمية تحت مظلة برنامج األمم املتحدة للبيئة.
-5التي تشكل األساس القانوني لحماية البحر املتوسط ،وتستكمل البروتوكوالت الستة املعنية بجوانب محددة من مسألة
صون بيئة البحر املتوسط اإلطار القانوني للخطة.
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وفي عام  ،1975وافقت دول البحر األبيض املتوسط واملجموعة األوروبية على أن تشكل هذه
الخطة اإلطار املؤس�سي للتعاون على مواجهة التحديات املشتركة في مجال حماية البيئة البحرية.
وتمثلت األهداف األساسية للخطة فيما يلي:
 مساعدة حكومات البحر األبيض املتوسط على تقييم التلوث البحري ومكافحته. صياغة سياساتها الوطنية في مجال البيئة. تحسين قدراتها في استكشاف الخيارات األنجع للتنمية واألسس السليمة التخاذ القرارات بشأنتخصيص املوارد.
 إقرار إعداد اتفاقية إطارية لحماية البيئة البحرية من التلوث إلى جانب بروتوكولين على صلة بهامن شأنهما أن يشكال األساس القانوني لحماية البيئة البحرية للبحر املتوسط.
كان التركيز في خطة عمل البحر األبيض املتوسط أول األمر على الحد من التلوث البحري،
«لكن التجربة أثبتت أن االتجاهات االجتماعية – االقتصادية ،مع نقص الكفاية في تخطيط وإدارة
التنمية ،هي أصل معظم املشاكل البيئية لذلك ،انتقل التركيز في الخطة تدريجيا ليشمل أبعاد
التخطيط واإلدارة املتكاملين للمناطق الساحلية ،وحفظ التنوع البيولوجي ،والبيئة املستدامة،
بصفتها أدوات أساسية ُت ْل َت َم ُ
س الحلول من خاللها».1
وقد أخذ تركيز خطة عمل البحر األبيض املتوسط يتسع لينتقل تدريجيا من النهج القطاعي
ملراقبة التلوث إلى التخطيط واإلدارة املتكاملين للمناطق الساحلية باعتبارهما األداة الرئيسية التي
يجري من خاللها البحث عن حلول ،لهذا شهدة الخطة مرحلة ثانية 2آخذة بعين االعتبار لكل ما تم
إنجازه وألوجه القصور في سياق التطورات التي عرفتها سياسات حماية البيئة على الصعيد الدولي.
وقد هدفت الخطة في مرحلتها الثانية إلى:
-1حالة البيئة البحرية والساحلية للبحر األبيض املتوسط ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،خطة عمل البحر األبيض
املتوسط ،اتفاقية برشلونة ،أثينا.9 ،2012 ،
ُ
-2اعت ِمدت سنة .1995
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ضمان اإلدارة املستدامة للموارد البحرية والبرية الطبيعية وإدماج البيئة في التنمية االجتماعية
واالقتصادية ،ولسياسات استخدام األرا�ضي.
حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية من خالل منع التلوث والحد من مدخالت امللوثات،
سواء املزمنة أو العرضية ،والقضاء عليها إلى أق�صى حد ممكن.
حماية الطبيعة ،وتعزيز املواقع واملناظر الطبيعية ذات القيمة الثقافية أو البيئية.
تعزيز التضامن بين الدول الساحلية املتوسطية في إدارة تراثها املشترك ومواردها لصالح األجيال
الحالية أو املقبلة.
املساهمة في تحسين نوعية الحياة.
ثانيا :اتفاقية برشلونة:

تتمثل أهداف هذه االتفاقية في:
تحديد وتقدير التلوث البحري ومكافحته.
ضمان اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية البحرية والساحلية.
إدماج عنصر البيئة في التنمية االجتماعية واالقتصادية.
حماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية عبر منع التلوث ،والحد منه واستئصاله قدر املستطاع،
سواء أكان ناجما عن مصادر برية أم بحرية.
حماية التراث الطبيعي والثقافي.
تعزيز التضامن بين الدول الساحلية املتوسطية.
املساهمة في تحسين نوعية الحياة.
توفر هذه االتفاقية املعتمدة في برنامج األمم املتحدة للبيئة إلى جانب خطة عمل البحر األبيض
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املتوسط لحماية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية لهذا البحر والبروتوكوالت السبعة التابعة لها،1
اإلطار السيا�سي والقانوني لحماية البيئة البحرية واملناطق الساحلية في منطقة الحوض املتوسطي.
ويعتبر املغرب إلى إسبانيا من الدول املوقعة على هذه االتفاقية اإلطار وما استتبعها من
بروتوكوالت منظمة ،لهذا سنستعرض في النقطة التي تلي جهود كال البلدين في الحفاظ على البيئة
والتنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض املتوسط تفعيال منهما وتطبيقا لبنود تلك االتفاقيات.
املبحث الرابع :جهود املغرب وإسبانيا يف الحفاظ ىلع التنوع البيولوجي يف
حوض البحر األبيض املتوسط
أوال :الجهود املغربية:

يضطلع قطاع البيئة بوزارة الطاقة واملعاد والبيئة بهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال
تدبير البيئة وفي هذا اإلطار فهو مكلف بتنشيط وتحفيز وتشجيع وتنسيق بتعاون مع القطاعات
الوزارية املعنية العمل الحكومي في مجال تدبير البيئة ومتابعة تنفيذه ،استنادا على النصوص
القانونية املؤطرة وعلى توصيات املجلس الوطني للبيئة2وعلى مضامين االتفاقات الدولية التي وقع
عليه املغرب ،والتي تشمل مجاالت عدة :منها ما هو متعلق بالنفايات واملواد الكيميائية الخطرة،
وآخر بحماية التراث ،وآخر بحماية النبات والحيوان ،وآخر بحماية املناخ ،ومنها كذلك ما هو متعلق
بالوسط البحري ،وهذا هو موضوع بحثنا.
تتمثل جهود املغرب في حماية البيئة والتنوع البيولوجي بحوض املتوسط في ثالثة أمور أساسية:
اإلطار القانوني الذي يتجسد في االتفاقيات الدولية ،3خاصة منها املرتبط بحماية البيئة بحوض
-1لالطالع على هذه البروتوكوالت ومضامينها ينظر:
خطة عمل البحر األبيض املتوسط ،اتفاقية برشلونة ،إطار للتعاون والسياسة العامة ،اتفاقية حماية البيئة البحرية
واملنطقة الساحلية للبحراملتوسط وبروتوكوالتها نظرة عامة ،وحدة تنسيق خطة عمل البحر األبيض املتوسط ،أمانة سر
اتفاقية برشلونة ،أثينا ،ص.7
-2الذي تم تأسيسه سنة  1980وتمت إعادة هيكلته سنة  ،1995ولإلشارة هو املجلس الذي صمم واعتمد االستراتيجية
الوطنية للتنمية املستدامة  2016-2030كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي التزاما من اململكة برفع تحديات القرن الواحد
والعشرين في هذا املجال.
-3إذ إنها كثيرة ،سنركز فقط على ما هو مرتبط منها بحماية البيئة البحرية بالحوض املتوسطي.
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البحر األبيض املتوسط ،وفي االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة وفي املخطط االستعجالي
الوطني ملحاربة التلوث البحري الطارئ ،وفي برامج الشراكة والتعاون.
.1االتفاقيات الدولية املتعلقة بالبحر األبيض املتوسط:

 اتفاقية حفظ حوتيات البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واملنطقة األطلسية املتاخمة:1تم اإلقرار في هذه االتفاقيات بأن الحوتيات جزء ال يتجزأ من املنظومة البيئية البحرية التي
ينبغي حفظها لصالح األجيال الحاضرة والقادمة ،وأن حفظها يشمل الجميع .كما أقرت بأهمية قيام
األطراف املعنية بهذا االتفاق بإدماج أعمال حفظ الحوتيات ضمن النشاطات املتعلقة بالتنمية
االقتصادية واالجتماعية لألطراف املعنية والتي تشمل النشاطات البحرية كالصيد وتنقل البواخر
طبقا للقانون الدولي ...تم اإللحاح في هذا االتفاق على وجوب تطوير وتيسير التعاون بين الدول
واملنظمات اإلقليمية لإلندماج االقتصادي واملنظمات الدولية والقطاع غير الحكومي ،قصد حفظ
حوتيات البحر األسود والبحر األبيض املتوسط واملياه التي توصل هذه البحار واملنطقة األطلسية
املتاخمة ،وأن اتفاقا من هذا النوع من شأنه أن يسهم بشكل هام وفعال في حفظ الحوتيات وموائلها،
مما يحقق نتائج تعود بالنفع على غيرها من األنواع.
تعديالت اتفاقية  1976املتعلقة بحماية البحر األبيض املتوسط من التلوث:2وهي التي أشرنا إليها آنفا واملتمثلة في خطة عمل البحر األبيض املتوسط في مرحلتها الثانية.
تعديل البروتوكول املتعلق بوقاية البحر األبيض املتوسط من التلوث الناتج عن تصريفالنفايات من السفن والطائرات:3
-1تم اعتماد هذه االتفاقية يوم  24نونبر سنة  1996بموناكو بفرنسا ،ووقع عليها املغرب يوم  28مارس سنة  1997وصادق
عليها يوم  13ماي  ،1999وقد دخلت حيز التنفيذ باملغرب يوم فاتح يونيو  2001بعد نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2
نونبر  ،2000عدد .4844
-2تم اعتمادها يوم  10يونيو  1995ببرشلونة ،وقع عليها املغرب في نفس التاريخ وصادق عليها يوم  7شتنبر سنة  2004ودخلت
حيز التنفيذ يوم  6يناير سنة .2005
-3تم اعتمادها عام  1976وتم تعديلها بنفس تاريخ التعديالت السابقة ،وقد تم قبولها من طرف املغرب يوم  5دجنبر سنة
.1997
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ومما قضت به هذه التعديالت اتخاذ األطراف املتعاقدة في هذا البروتوكول كافة التدابير املناسبة
ملنع تلوث البحر املتوسط نتيجة إللقاء النفايات من السفن والطائرات أو ترميدها في البحر
والتخفيف منه والقضاء عليه إلى أق�صى حد ممكن.1
البروتوكول املتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن ومكافحة تلوث البحر املتوسط فيالحاالت الطارئة:2
ومما اتفقت عليه األطراف املتعاقدة في هذا البروتوكول :التعاون في اتخاذ اإلجراءات الالزمة،
في حاالت الخطر الشديد والوشيك ،التي تحيق بالبيئة البحرية وبساحل طرف واحد أو أكثر من
األطراف ،أو بمصالحها املرتبطة ،بسبب تواجد كميات كبيرة من النفط أو املواد أو املواد الضارة
األخرى الناجمة عن أسباب عرضية أو عن تراكم إفرازات ضئيلة أخذت تلوث البحر أو تعرضه
للتلوث ،كما تم االتفاق على إعداد وتطوير الخطط املتعلقة بالطوارئ ،وبأساليب مكافحة تلوث
البحر الناجم عن النفط أو بغيره من املواد الضارة .وتتضمن هذه األساليب بصورة خاصة املعدات
والسفن والطائرات والقوى العاملة املدربة ملباشرة العمليات في الحاالت الطارئة.3
تعديل البروتوكول املتعلق بحماية البحر األبيض املتوسط من التلوث الناتج عن مصادر برية:4يتعلق األمر بالبروتوكول الذي تم اعتماده يوم  17ماي سنة  1980ودخل حيز التنفيذ يوم 17
يونيو 1983وتم تعديله سنة  ،1996وقد ُعني بضبط املصادر البيئية لتلوث البحر األبيض املتوسط،
وحث على ضرورة اعتماد برامج وطنية لرصد هذا التلوث ملساعدة البلدان على الوفاء بالتزاماتها
النابعة من ذلك البروتوكول.
-1ينظر تعديل املادة األولى في هذا البروتوكول.
ُ
-2اعت ِم َد هذا البروتوكول يوم  25يناير سنة  2002بمالطا ،ودخل حيز التنفيذ يوم  17مارس  ،2004وقد وقع عليه املغرب في
نفس يوم اعتماده وتمت املصادقة عليه من طرف املجلس الوزاري بتاريخ  5مارس .2010
-3تنظر املادتين األولى والثانية من هذا البروتوكول.
-4تم اعتماد هذا التعديل يوم  7مارس  ،1996قبلها املغرب يوم  2أكتوبر  1996ووقع عليها يوم  25يناير  ،2002ودخلت حيز
التنفيذ يوم  11مارس .2008
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بروتوكول بشأن املناطق املتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي بالبحر األبيض املتوسط:1أقر هذا البروتوكول مجموعة من االلتزامات العامة أهمها اتخاذ كل طرف التدابير الضرورية ل ــ:
حماية وصيانة وإدارة املناطق ذات القيمة الطبيعية أو الحضارية بطريقة مستدامة وسليمة
بيئيا وذلك بواسطة إنشاء مناطق محمية.
حماية وصيانة وإدارة األنواع املهددة للحياة النباتية والحيوانية أو املهددة باالنقراض.
اعتماد استراتيجيات وخطط وبرامج لصيانة التنوع البيولوجي والستخدامه املستدام للموارد
البيولوجية البحرية والساحلية وتكاملها 2في سياساتها القطاعية واملشتركة بين القطاعات ذات
الصلة.
...إلخ

3

بروتوكول حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الرصيفالقاري وقاع البحر وتربته التحتية:4
يق�ضي هذا االتفاق بأن تتخذ األطراف املوقعة على هذا البروتوكول ،على نحو فردي أو من خالل
التعاون الثنائي أو متعدد األطراف ،جميع التدابير املالئمة ملنع وخفض ومكافحة والتحكم في التلوث
في منطقة البروتوكول 5الناجم عن أنشطة من خالل ضمان استخدام أفضل تكنولوجيا متاحة
-1تم اعتماده يوم  10يونيو  1995ببرشلونة وبمونتكرلو يوم  24نونبر  1996ودخل حيز التنفيذ يوم  12دجنبر  ،1999وقد
وقع عليه املغرب يوم  10يونيو  1995وتم البدء في تنفيذه يوم  25ماي  .2009ينظر :العدد  5971من الجريدة الرسمية بتاريخ
 22غشت .2011
-2أي األطراف املوقعة.
-3تنظر املادة الثالثة من الجزء األول من البروتوكول واملتعلقة بااللتزامات العامة.
-4تم اعتماده يوم  14أكتوبر  1994بمدريد ،انضم املغرب لهذا البروتوكول يوم فاتح يوليوز  .1999تراجع الجريدة الرسمية
عدد  4732بتاريخ  7أكتوبر .1999
-5وهي منطقة البحر املتوسط كما حددت في املادة  1من االتفاقية ،بما في ذلك الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية،
وكذا املياه بما في ذلك الواقعة من اليابسة عند خطوط األساس التي يقاس عندها عرض البحر اإلقليمي وتمتد حالة مجاري
املياه إلى حدود املياه العذبة.
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وفعالة بيئيا ومالئمة اقتصاديا لهذا الغرض .كما يق�ضي بأن تضمن هذه األطراف أن جميع التدابير
الضرورية املتخذة هي من أجل أال تؤدي تلك األنشطة إلى حدوث أي تلوث.1
بروتوكول بشأن حماية البحر األبيض املتوسط من التلوث الناتج عن نقل النفايات الخطرةوالتخلص منها عبر الحدود:2
من التزامات هذا البروتوكول أن تتخذ األطراف املوقعة عليه جميع التدابير املناسبة:
ملنع ومكافحة والقضاء على تلوث منطقة البحر األبيض املتوسط الناجم عن نقل النفايات
والتخلص منها عبر الحدود.
لخفض توليد النفايات الخطرة إلى أدنى حد ،والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
لخفض نقل النفايات الخطرة عبر الحدود إلى أدنى حد ،والقضاء على عمليات النقل هذه في
البحر املتوسط كلما كان ذلك ممكنا وتحقيقا لهذا الهدف ،يحق لألفراد منفردة أو مجتمعة حظر
استيراد النفايات الخطرة .وتحترم األطراف األخرى هذا القرار السيادي وال تسمح بتصدير النفايات
الخطرة إلى دول حظرت استيرادها.
التخاذ التدابير القانونية واإلدارية ملنع تصدير وعبور النفايات الخطرة إلى البلدان النامية ،وعلى
األطراف غير األعضاء في االتحاد األوروبي أن تحظر استيراد وعبور هذه األخيرة.3
بروتوكول بشأن اإلدارة املتكاملة ملناطق الساحلية في املتوسط:)GIZC( 4تتمثل أهداف اإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية فيما يلي:5
القيام ،عبر التخطيط الرشيد لألنشطة ،بتيسير التنمية املستدامة للمناطق الساحلية وذلك
-1تنظر املادة الثالثة من هذا البروتوكول والخاصة بالتعهدات العامة.
-2تم اعتمادها يوم فاتح أكتوبر  1996بإزمير بتركيا ،وقع عليها املغرب يوم  20مارس  1997وصادق عليها يوم فاتح يوليوز
 ،1999وقد دخلت حيز التنفيذ يوم  19يناير  .2008ينظر :الجريدة الرسمية عدد  4732بتاريخ  7أكتوبر .1999
-3يطلع على املادة الخامسة من هذا البروتوكول املتعلقة بالتزامات عامة.
-4تم اعتماده يوم  21يناير  2008بمدريد ،وقع عليه املغرب بنفس التاريخ ،وتمت املصادقة عليه باملجلس الوزاري بتاريخ 26
نونبر .2009
-5تنظر املادة الخامسة من هذا البروتوكول.
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بضمان مراعاة البيئة واملناظر الطبيعية على نحو ينسجم مع التنمية االقتصادية ،واالجتماعية،
والثقافية.
حفظ املناطق الساحلية ملنفعة األجيال الحالية واملقبلة.
ضمان االستخدام املستدام للموارد الطبيعية ،والسيما فيما يتعلق باستخدام املياه.
ضمان صون منعة النظم اإليكولوجية ،واملناظر الطبيعية ،والجيومورفولوجيا الساحلية.
منع و/أو الحد من آثار املخاطر الطبيعية ،والسيما آثار التغير املناخي ،والتي يمكن أن تنجم عن
األنشطة الطبيعية أو البشرية.
تحقيق التالحم بين املبادرات العامة والخاصة ،وفيما بين كل قرارات السلطات العامة ،على
املستويات الوطنية ،واإلقليمية ،واملحلية ،التي تؤثر على استخدام املنطقة الساحلية.
اتفاق بين اململكة املغربية وحكومة الجمهورية الجزائرية وحكومة تونس دعما للمخططاالستعجالي شبه اإلقليمي لالستعداد والتصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب
البحر األبيض املتوسط:1
اتفقت األطراف املوقعة على هذا االتفاق على اعتماد املخطط االستعجالي الشبه اإلقليمي
لالستعداد للمكافحة ومكافحة التلوث البحري ،وهو عبارة عن وثيقة ذات طابع تقني لتنظيم التصدي
السريع والفعال لحوادث التلوث البحري من جراء املحروقات في منطقة جنوب غرب البحر األبيض
املتوسط الذي يؤثر أو من املحتمل أن يؤثر في املياه تحت السيادة أو الخاضعة للقضاء الوطني ألي
طرف يقع داخل هذه املنطقة .كما اتفقت على بذل قصارى الجهد من أجل تبادل املساعدة والعون
في حاالت الطوارئ املترتبة على حوادث التلوث البحري ،وكذا على توسيع نطاق هذا االتفاق ليشمل
التعاون في مجال الوقاية من التلوث البحري الناتج عن السفن.2
تجدر اإلشارة إلى أن املغرب ،وفي إطار اتخاذه لتدابير من شأنها حماية البيئة عموما والبيئة
البحرية على وجه الخصوص ،قد عمل على وضع قانون إطار (رقم  )12-99بمثابة ميثاق وطني للبيئة
-1اعتمدت بالجزائر يوم  20يونيو  ،2005ودخلت حيز التنفيذ يوم  19أبريل  2011بعدما صادق عليها املغرب يوم  5مارس
.2011
-2الجريدة الرسمية املغربية عدد  5992بتاريخ  3نونبر .5336 ،2011
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والتنمية املستدامة ،1وعلى إثره تم تسطير استراتيجية وطنية لهذا الغرض ،وهذا ما سنقف عليه في
النقطة التالية.
.2التدابير املغربية املتخذة لحماية التنوع البيولوجي والبيئة البحرية بالحوض املتوسطي:

يكتسب التنوع البيولوجي البحري غناه من وجود أكثر من  7830نوعا وبمخزون كبير يجعل من
املغرب أول ُم َ
ص ِّدر للسمك في إفريقيا وأول ُمن ِتج عالمي للسردين ،لكن الصيد الجائر واالستغالل
املفرط لبعض األصناف البحرية بسبب اإلقبال الكبير عليها ،أصبح مصدر ضغط كبير يتمخض
عنه تقليص للكميات التي يتم إنتاجها وتهديدا الستدامة هذه املوارد البحرية ،كما أنه يثير تخوفا
بشأن القدرة على تكاثرها وتعزيز مخزونها .فهناك العديد من األنواع البحرية املهددة باالنقراض في
أفق سنة  ،2050لهذا يتعين إخضاع أنشطة الصيد البحري ملبادئ التنمية املستدامة حفاظا على
املوارد السمكية املهددة باالنقراض ،مع الحفاظ على سالمة البحار واملحيطات وذلك في انسجام مع
االستراتيجية القطاعية للصيد البحري «هاليوتيس».2
.١االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة:

وملواجهة هذا الوضع ،تبنى املغرب ،في إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة ،حلوال
عملية للحفاظ على تنوعه البيولوجي وتقليص التهديد الذي يستهدفه .وفي هذا الصدد ،وفي إطار
تنفيذ االتفاقية حول التنوع البيولوجي ،قام املغرب بتشكيل اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي كهيئة
للتنسيق والتشاور بين مختلف الوزارات واملؤسسات املعنية ،كما تمت املصادقة على استراتيجية
وطنية ومخطط عمل حول التنوع البيولوجي من أجل االستجابة للحاجيات الوطنية في مجال
الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعماله على نحو معقلن ومستدام .وقد تمت مباشرة عملية
تحيين االستراتيجية الوطنية ،مع برنامج  2011-2020من أجل االنخراط في أهداف «أي�شي» الدولية
التي تشكل املخطط االستراتيجي الجديد للتنوع البيولوجي.
كما صادق املغرب على استراتيجية تنمية شبكة مناطق بحرية محمية ،مما سيمكن من املساهمة
-1تنظر الجريدة الرسمية املغربية عدد  6240بتاريخ  18جمادى األولى 1435هـ 20 -مارس 2014م.
-2تهدف هذه االستراتيجية إلى إعادة تشكيل مخزون األصناف املستغلة ودعم التطوير املندمج للقطاع .انظر:
ملخص االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  ،2030الوزارة الوصية على قطاع البيئة ،املغرب.22 ،2017 ،
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في الحفاظ على املوارد ،وعلى تأهيل املنظومات البيئية البحرية واستدامة الصيد التقليدي .وفي
إطار تفعيل هذه االستراتيجية ،تم تحديد ثالث مناطق بحرية محمية تمتد على مساحة  750كلم2
(البوران ،ماسة ،وموكادور) .وقد اقتضت أهمية هذه املنظومات البيئية إعداد استراتيجية وطنية
لتنمية املناطق البحرية املحمية .ويجب أن تعتمد هذه االستراتيجية على املرتكزات التالية:
معرفة أكبر بموارد املجاالت البحرية.
حماية املواقع البحرية.
التوفيق بين املحافظة على املواقع البحرية وتثمينها.
تتبع وتقييم حالة املواقع البحرية.
وفي إطار االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة دائما والتي همت العديد من املحاور
االستراتيجية األساسية من بينها:
ضمان املحافظة والتدبير العقالني للموارد البحرية» والذي سطرت ألجله األهداف التالية:
تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري والحفاظ على املوارد السمكية ،وفي هذا الصدد تم نشر
القانون املتعلق باملحافظة على األنظمة اإليكولوجية للمصايد وبحماية الوسط البحري في الجريدة
الرسمية.
ترشيد استغالل املوارد السمكية :وذلك بتنظيم حصة األنواع املصطادة بالحصيص الهدف هو
تحقيق  95%في أفق .2030
تحسين القدرة التنافسية للقطاع وتثمين استغالل املوارد السمكية :حيث يتم التخطيط لتحقيق
املساهمة في الناتج الداخلي الخام بمعدل  29مليار درهم في أفق .2030
حماية التنوع البيولوجي وتقوية سياسات املحافظة عليه ،ومن أهدافه املتعلقة بالبحر:
تحسين معرفة املناطق البحرية وتطوير شبكة املحميات البحرية :ولتحقيق هذا الهدف سيتم
العمل على إنهاء جرد املحميات البيولوجية واإليكولوجية ،إنهاء رسم الخرائط لألنواع واملستوطنات
البحرية وكذا تطوير مساحات املحميات البحرية.
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2ـ ومن التدابير األخرى التي تتخذ يف نفس السياق نجد:

مراقبة الحالة الصحية للوسط البحري:
وهذه مهمة يضطلع بها املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،حيث ُي ِع ُّد تقييمات جودة الوسط
البحري والتي هي جزء أسا�سي من برنامج حماية املناطق البحرية والساحلية ،وهي التي تمنح إمكانية
جمع وتقييم نتائج املراقبة والبحث العلمي وكذا املعلومات العديدة واملتنوعة حول األنشطة التي
بإمكانها إحداث إضرار بالخاصيات الطبيعية وباألمن الصحي املرتبط باالستعمال البشري للوسط
البحري.
ولبلوغ هذه األهداف ،أنشأ املعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ،شبكة من مختبرات رصد
الوسط البحري على طول الساحل الوطني ،1وذلك للقيام برصد ناجع وفعال للمناطق البحرية
الساحلية.2
.3املخطط االستعجالي الوطني ملحاربة التلوث البحري الطارئ:

من أجل مواجهة التلوثات الطارئة الكثيفة أوالتهديدات الحقيقية بتلوث كثيف التي تضر
أو يكون من شأنها أن تضر باملياه البحرية الخاضعة للسيادة أو القضاء الوطني وكذا بالساحل
املغربي (واملصالح املرتبطة به) ،تم وضع هذا املخطط الذي يشكل مجموعة املعلومات والتوجيهات
والتعليمات الضرورية التي تمكن السلطات العمومية من القيام في أحسن الظروف بالوقاية أو
مكافحة كل تلوث بحري كثيف ينتج عن مواد نفطية واملواد األخرى الضارة التي تهدد البيئة البحرية
والساحل الوطني.
ويتضمن هذا املخطط االستعجالي أحكاما تهدف إلى ما يلي:
إقامة جهاز مالئم للكشف واإلنذار في حالة وقوع تلوث بحري كثيف.
-1طنجة والناظور على البحر األبيض املتوسط ،والدار البيضاء الوليدية ،أكادير ،العيون والداخلة على املحيط األطل�سي.
-2للمزيد ينظر:
مر اقبــة الحالــة الصحيــة للوســط البحــري التــي يقــوم بهــا املعهــد الوطنــي للبحــث فــي الصيــد البحــري ( ،)INRHرصد جودة
مياه االستحمام لشواطئ اململكة ،كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة ،املكلفة بالتنمية املستدامة،
التقرير الوطني ،ط.22 ،2019
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التنظيم السريع والفعال واملنسق ألعمال الوقاية واملحاربة وتحديد العناصر الرئيسية والسيما
إدارة رشيدة لوسائل املحاربة وتوزيع املسؤوليات واملهام ورصد املناطق األكثر حساسية ذات األولوية
ومواقع التخزين بالنسبة للمواد املستردة.
تحقيق التعاون الدولي وتسهيل املساعدة املتبادلة في حالة طلبها أو في حالة التزام املغرب بعمل
من أعمال التعاون الدولي بحكم االتفاقات التي يكون طرفا فيها.
التدبير املحاسبي للعمليات من أجل الحصول فيما بعد على تعويضات محتملة.
إدارة مخزون املواد والتجهيزات املضادة للتلوث بما في ذلك تحيين عملية جرد الوسائل املتاحة
على مستوى املوظفين أو املعدات.
تكوين وتدريب املوظفين املؤهلين في مجال الوقاية ومحاربة التلوث البحري الكثيف الناتج عن
مواد نفطية ومواد أخرى ضارة.
وفي إطار التحضير ملحاربة التلوثات البحرية الطارئة والقيام بهذه املحاربة وتفعيل املضامين
االتفاقيات الدولية التي وقع عليها املغرب ،جاء القرار الوزاري رقم  00-3-3الصادر في  16يوليوز
 2003بتطبيق املرسوم رقم  717-95-2بتاريخ  22نونبر  ،1996والذي نص ،من بين ما نص عليه،
على مختلف التدابير واإلجراءات املعلقة بإطالق اإلنذار في حالة التلوث البحري الطارئ ،وتنظيم
عمليات تطبيق املخطط االستعجالي ،وتكوين العاملين في أفق توقعات محاربة التلوث البحري
الطارئ...كما تطرق القرار إلى مختلف املتدخلين في هذا املجال مع تحديد اختصاصات كل طرف
وشكل تدخله وتعاطيه مع أي تلوث طارئ للبيئة البحرية.
 .4الشراكة والتعاون:

يتمثل ذلك أساسا في برامج التعاون متعدد األطراف ،فقط طور املغرب خالل العقد األخير،
مجموعة واسعة من الشراكات الدولية في مجال البيئة تميزت بمشاركة إيجابية وفعالة ضمن
أنشطة هيئات التعاون املتعدد األطراف على الصعيدين اإلقليمي والدولي .وتتضمن أنشطة التعاون
املتعدد األطراف دعم تنمية االستراتيجيات وتقوية القدرات املؤسساتية والقانونية والتقنية ،إضافة
إلى إنجاز مشاريع نموذجية في مجاالت دعم القدرات واالستثمار .ويرتكز التعاون املتعدد األطراف
على املحاور الرئيسية الثالث اآلتية:
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تتبع وتنشيط التعاون مع املنظمات الدولية متعددة األطراف :صندوق البيئة العالمي ،البنك
الدولي ،برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،وهيئات أممية وإقليمية أخرى.
تتبع وتفعيل املفاوضات في إطار االتفاقيات الدولية واإلقليمية املتعلقة بالبيئة.1
تحديد فرص التمويل وتتبع وتقييم مشاريع التعاون.
وفي هذا الصدد ،فقد استفاد املغرب من دعم عدة منظمات دولية متعددة األطراف ،السيما
صندوق البيئة العالمي وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة والبنك الدولي
وبرنامج الدعم التقني للبيئة املتوسطية ،باإلضافة إلى خطة العمل من أجل املتوسط.
ثانيا :الجهود اإلسبانية:

تضطلع وزارة التغير البيئي في إسبانيا بدور حماية البيئة في مختلف مجاالتها ،ومنها بطبيعة الحال
مجال البيئة البحرية ،وبخاصة في واجهتها البحرية املتوسطية .تتكلف بهذه املهمة «املديرية العامة
للمحافظة الساحل والبحر» 2والتي هدفها األساس هو حماية البيئة الساحلية والبحرية وكذلك
ضمان استخدامها املجاني العمومي ،الحر واملجاني .وتتمثل جهود هذه املديرية في :التشريعات
والقوانين واالتفاقات الدولية املرتبطة بحماية حوض املتوسط ،وفي االستراتيجيات البحرية ،ثم
اإلعالم والتوعية.
.1اإلطار القانوني:

باإلضافة إلى خطة عمل البحر األبيض املتوسط واتفاقية برشلونة ،يعتبر توجيه االتحاد
األوروبي عدد  CE/2008/56بتاريخ  25يونيو  2008هو الذي ُو ِضع بموجبه إطار للعمل الجماعي
لسياسة البيئة البحرية (التوجيه اإلطار بشأن اإلستراتيجية البحرية) ،وهدفه الرئي�سي هو تحقيق
الوضع البيئي الجيد ( )BEAفي البحار اإلسبانية بحلول عام  .2020وقد تضمن هذا التوجيه جميع
اإلرشادات والعناصر التي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار عند وضع االستراتيجية البحرية .تم العمل على
تضمين هذا التوجيه في قانون حماية الوسط البحري رقم  41/2010بتاريخ  29دجنبر  2010وفي
-1ومنها ما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية كما رأينا.
2- La dirección general de sostenibilidad de la costa y del mar.
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الظهير امللكي عدد  957/2018بتاريخ  27يوليوز  .2018وقد تضمن إحدى عشر وصفا للحالة البيئية
الجيدة األساس الذي يستند إليه وصف وتحديد الوضع البيئي الجيد للبيئة البحرية.
ومن أجل امل�ضي نحو تحقيق األهداف املرجوة والحفاظ على وضع بيئي جيد تم اعتماد املراحل
التالية ،والتي يجب على الدول األعضاء معالجتها:
ً
تقييم مبدئي للمياه البحرية ،والذي تضمن تحليل للحالة البيئية الحالية ،لآلثار والضغوط
الرئيسية ،وكذلك للتحليل االقتصادي واالجتماعي وتكلفة تدهور البيئة البحرية.
تعريف الحالة البيئية الجيدةً ،
وفقا للمواصفات الـ  ،11ولكل منطقة بحرية إقليمية.
اقتراح األهداف البيئية ومؤشرات املياه البحرية املرتبطة بها ،من أجل توجيه العملية نحو تحقيق
الوضع البيئي الجيد للبيئة البحرية.
إنشاء برامج رصد منسقة ،لتقييم الوضع البيئي للمياه البحرية بشكل دائم.
تطوير وتنفيذ برامج القياس ،الالزمة لتحقيق أو للحفاظ على الوضع البيئي الجيد للبيئة البحرية.
.2االستراتيجية البحرية:

حدد قانون حماية الوسط البحري رقم  41/2010السالف الذكر الواجهات البحرية اإلسبانية إلى
خمس واجهات وهي :األطلسية الشمالية ،األطلسية الجنوبية ،الشرقية البليارية ،الكنارية واملضيق
والبوران ،ولكل منطقة من هذه املناطق تم اعتماد استراتيجية بحرية ،حددت مدة انجازها في ست
سنوات.وألجل تسهيل التنسيق الوطني في مجال تطبيق االستراتيجيات البحرية ،وتطبيقا ملضامين
هذا القانون ،تم إنشاء اللجنة املشتركة بين الوزارات لالستراتيجيات البحرية ،1وظائفها الرئيسية
موجهة لتطوير وتطبيق ورصد تخطيط البيئة البحرية؛ وقد انبثق عنها مجموعات العمل التالية:
التنوع البيولوجي البحري :هدف هذه املجموعة الرئي�سي هو ضمان التنسيق الصحيح والتعاون
اإلداري بين اإلدارات الوزارية عند التعامل مع الجوانب املتعلقة بحماية التنوع البيولوجي البحري
وحفظه.
-1بموجب الظهير امللكي  715/2012بتاريخ  20أبريل .2012
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رسم الخرائط البحرية :وهدفها ضمان التنسيق الصحيح والتعاون اإلداري بين اإلدارات الوزارية
عند معالجة الجوانب املتعلقة برسم الخرائط البحرية.
املؤشر رقم  :9وهدفها الرئي�سي ضمان التنسيق السليم والتعاون اإلداري بين اإلدارات الوزارية
عند معالجة الجوانب املتعلقة بامللوثات في املنتجات السمكية.
املعطيات البحرية :وهي مجموعة تهتم بإنشاء قاعدة بيانات بحرية.
مجموعة عمل لتنظيم املجال البحري :لتنسيق األعمال التقنية لتنفيذ وتطبيق االلتزامات
املنصوص عليها في الظهير امللكي .363/2017
لقد تم تقسيم هذه االستراتيجية إلى طورين :طور أول يمتد من  2012إلى  ،2018وطور ثاني يمتد
من  2018إلى  .2024وفي كال الطورين تم تقييم البيئة البحرية وتعريف البيئة البحرية الجديدة ،كما
تم وضع األهداف البيئية ،في وتم تصميم برامج املواكبة ،وبرامج القياس ،وقد تمت املوافقة على
االستراتيجيات البحرية ،بما في ذلك برامج املناسبة لها ،وذلك سنة  2018بموجب ظهير ملكي ،تنفيذا
ملا جاء في املادة  15من القانون .41/2010
كما تم تنظيم سياسة مكافحة التلوث البحري في إسبانيا بموجب املرسوم امللكي عدد 1695/2012
والذي على إثره تم إنشاء «نظام االستجابة الوطنية ضد التلوث البحري العر�ضي» ،1وذلك تماشيا
مع ما جاء في االتفاق الدولي للتعاون والتأهب ومكافحة التلوث النفطي لسنة  ،1990وعلى ضوء
ذلك تم اعتماد نظامين فرعيين للعمل :واحد متعلق بحماية البحر 2وآخر مرتبط بحماية الشاطئ.3
.El sistema nacional de respuesta ante la contaminación marina accidental -1
 -2ألجل محاربة تلوث املياه البحرية اعتمد هذا النظام خطتين للعمل ،األولى وطنية عامة تعمل على توفير وتنظيم املوارد
البشرية للتصدي للتلوث البحري ،والثانية عبارة عن خطط محلية داخلية على مستوى املوانئ البحرية حيث تتكفل الشركات
التي تشتغل بكل ما هو هيدروكربونات أو أي مواد أخرى ضارة باعتماد مخططات ذاتية قصد محاربة خطر من شأنه أن يعمل
على تلويث هذه املياه.
 -3ويتضمن خطة الدولة لحماية «ريبيرا ديل املار» ضد التلوث ،الخطط اإلقليمية ملناطق الحكم الذاتي ومدينتي سبتة
ومليلية ،والخطط املحلية للبلديات الساحلية.
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.3اإلعالم والتوعية:1

ألجل دعم االستراتيجية البحرية املعتمدة ،تعمل الوزارة الوصية على القيام بأنشطة إعالمية
وتوعية أهمها:
الورشات التوعية :الخاصة بكل منطقة بحرية من مناطقها الخمس ،وهي موجهة لإلدارات
املختصة والوكالء املحليين ومستخدمي البحر والجمعيات البيئية والصيادين والسياح كذلك ،وقد
شهدت منطقة املضيق والبوران ورشات توعية بمدينة «ملقة» يوم  15شتنبر .2016
املشاريع التربوية حول االستراتيجيات البحرية:
بحر بدون نفايات :هدف هذا املشروع هو توفير عدة تربوية ألساتذة وتالميذ التعليم االبتدائيوإشراك املدارس في بلديات الساحل اإلسباني في مبادرات الحفاظ على الوضع البيئي الجيد لشواطئها.
وفي هذا اإلطار تم إعداد كتاب خاص باألستاذ وآخر بالتالميذ وملصقات وكتيب إعالمي.2
التعريف باالستراتيجيات البحرية :وذلك في املراكز التربوية بمختلف األسالك التعليمية مناالبتدائي إلى الثانوي التأهيلي ،حيث تم إعداد كتيبات لهذا الغرض خاصة بكل سلك سواء بالنسبة
للتالميذ أو األساتذة.3
النشرات اإلخبارية :تم إصدار ست نشرات منذ يناير  2018إلى غاية إصدار العدد السادس
واألخير شهر نونبر .2018
امللصقات اإلعالمية :حيث تم إصدار كتيبات خاصة بمختلف االستراتيجيات املتخذة في كل
املناطق البحرية اإلسبانية.
الكتيبات املؤسساتية :تم إصدار كتيب يوضح األهداف البيئية.
 -1يجمل بنا أن نشير إلى أن الوزارة املغربية بدورها تعتمد على اإلعالم والتوعية وذلك من خالل العديد من اآلليات منها شبكة
النوادي البيئية باملؤسسات التعليمية وفي مراكز الشباب وفي املنظمات البيئية غير الحكومية ،وكذا من خالل تنظيم قافلة
البيئة وإصدار كتيبات تربوية بيداغوجية وتنظيم مسابقات وألعاب...غير أن هذه التوعية عامة وغير خاصة بالبيئة البحرية.
 -2للمزيد حول هذا املشروع ينظر املوقع اإللكتروني الذي زرته بتاريخ.08/12/2019 :
https://www.estrategiasmarinas.info/un-mar-sin-desperdicio
 -3للمزيد حول هذا املشروع ينظر املوقع اإللكتروني الذي زرته بتاريخ.08/12/2019 :
https://www.estrategiasmarinas.info/inicio
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الفيديوهات اإلعالمية :تم إعداد شريط سمعي بصري تعريفي باالستراتيجية البيئية.1
خاتمة:

وختاما ،بعد توضيحنا ألهمية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض
املتوسط ،وألهم األخطار املحدقة بهما ،وعرضنا ملجهودات كل من املغرب وإسبانيا في الحفاظ
على هذه البيئة وذلك التنوع والقضاء على تلك األخطار ،يحق لنا أن نتساءل في هذه الخاتمة عن
مدى نجاعة وفاعلية مختلف التدابير واالستراتيجيات املتخذة للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع
البيولوجي في حوض البحر األبيض املتوسط؟ وهل استطاعت أن تحارب تلك األخطار والتهديدات؟
إن نظرة في كل ما تم اعتماده من تدابير واستراتيجيات من كال الطرفين ،تجعلنا نقف على أهمية
الخطط املرسومة ،والتي احترمت بنود االتفاقيات الدولية املوقعة عليها وحاولت ترجمة مضامينها
إلى سياسات بيئية يتم تصريفها من خالل برامج وأنشطة واستراتيجيات ،منها ما له طابع تشريعي
قانوني ،ومنها ما هو إداري إجرائي ،ومنها ما هو تربوي تعليمي توعوي ...إن نظرة متفحصة في كل
ذلك والواقع البيئي للبحر األبيض املتوسط تجعلنا نقف على قصور هذه اإلجراءات-على أهميتها-
في محاربة املخاطر التي تهدد البيئة البحرية والتنوع البيولوجي بحوض البحر األبيض املتوسط،
سواء في الواجهة الجنوبية املتمثلة الضفة املغربية أو الواجهة الشمالية التي تطل عليها إسبانيا،
فهذه األخيرة تعتبر البلد األوروبي الثاني في نسبة تلويت هذا البحر بمادة البالستيك بمعدل 126
طن ،2وما زال هذا البحر يعتبر األكثر تلوثا في العالم خاصة بالكاربوهيدرونات التي تفرغ فيه من
مختلف الصناعات الكيميائية املتواجدة على سواحله .ونفس الحال ينطبق على السواحل املغربية
لهذا البحر ،حيث اختالالت أنظمة الصرف الصحي وتصريف املياه العادمة غير املعالجة مباشرة في
 -1يمكن مشاهدته على الرابط( :آخر زيارة)08/12/2019 :
https://www.youtube.com/watch?v=VDGawiK2_gA&feature=youtu.be
 -2بعد تركيا ( 144طن) حسب دراسة ملنظمة «أكوا» ومعطيات من البرملان األوروبي ومنظمة السالم األخضر .للمزيد ينظر:
(آخر زيارة بتاريخ .)08/12/2019
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-08-20/espana-plastico-mediterraneo-medioam/ biente_2184715
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الوسط البحري ،فضال عن النسبة الكبيرة من النفايات البالستيكية واملعدنية والبترولية تعد من
األسباب واملصادر الرئيسية لهذا التلوث.
نضيف إلى كل هذا ،ضعف التوعية من جهة ،وضعف املراقبة ،وعدم تطبيق القانون في حق
كل من ثبتت مسؤوليته في التلوث البحري ،خاصة في املغرب على الرغم من اعتماد الشرطة البيئية
بموجب املادة  35من القانون اإلطار رقم  99.12بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية املستدامة.
كل هذا سيجعلنا نختم بعد هذه الجولة بنتائج وتوصيات نراها ملحة وضرورية.
نتائج وتوصيات:

النتائج:البيئة البحرية ذات أهمية حيوية
التنوع البيولوجي في حوض البحر األبيض املتوسط صمام أمان لثروات بحرية طبيعية ومصدر
حياة.
الجهود املغربية اإلسبانية مهمة غير أنها غير كافية
مسؤولية الحفاظ على البيئة عموما والبيئة البحرية خصوصا هي مسؤولية الجميع ،ال تقتصر
على الدولة وأجهزتها بل تمتد لتشمل األسرة التي هي النواة األولى لكل تربية وتوعية واملجتمع بمختلف
مكوناته.
التوصيات:ضرورة اتخاذ تدابير إضافية مثل:
حــذف مصــارف امليــاه العادمــة التــي يتــم قذفهــا مباشــرة فــي البحــر واختيار حلول ناجعة ومناسبة
ملعالجتها.
وضع تدابير لتصريف املياه العادمة املنزلية للتجمعات السكنية الواقعة على طول الساحل
املتوسطي.
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القيام بمراقبة منتظمة ملختلف الوحدات الصناعية التي تلقي بمخلفاتها في املياه البحرية،
واتخاذ التدابير املتعينة في حال خرق القوانين الجاري بها العمل في هذا املجال.
تقويـة البنيـة التحتيـة للشـواطئ (مراحيـض ،حمامـات ،حاويـات النفايـات)
تكثيف آليات املراقبة في أعالي البحار قصد رصد أي تلوث كيفما كان نوعه ومحاسبة كل مخالف
للقانون.
تفعيل القانون املتعلق بالصيد البحري والحرص على احترام فترات الراحة البيولوجية ملختلف
أصناف األحياء البحرية ،وعدم التساهل مع كل من لم يحترم هذه الفترات.
محاربة الصيد العشوائي ،الذي ال يحترم األحجام القانونية املرخص باصطيادها ،وخاصة
اصطياد يرقات السمك الذي يعتبر جريمة في حق الثروة السمكية.
العمل على منع الشباك واملتاريس البحرية التي يثبتها العديد من الصيادة والتي تشكل سببا في
موت العديد من األحياء البحرية التي تعلق بها ،فضال عن خطرها على ممار�سي الغوص أو الصيد
الريا�ضي تحت املاء.
املزيد من التوعية في مختلف املؤسسات العمومية والوسائل اإلعالمية.
دعم الجمعيات البيئية التي تنشط في املجال البحري وعقد شراكات معها بهدف التعاون للحفاظ
على البيئة البحرية.
الئحة املراجع املعتمدة

القرآن الكريم:
سورة يونس ،اآلية  .87وقوله تعالى كذلك في سورة الحشر ،اآلية .9سورة األنبياء ،اآلية.30املراجع باللغة العربية:
 الجريدة الرسمية املغربية عدد  4844بتاريخ  2نونبر .2000 ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،د.ط.85
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 الجريدة الرسمية املغربية عدد  4732بتاريخ  7أكتوبر .1999 الجريدة الرسمية املغربية عدد  5971بتاريخ  22غشت .2011 الجريدة الرسمية املغربية عدد  5992بتاريخ  3نونبر .2011 الجريدة الرسمية املغربية عدد  6240بتاريخ  18جمادى األولى 1435هـ 20 -مارس 2014م. الجمل ،أحمد محمود ،حماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية واالتفاقياتاإلقليمية واملعاهدات الدولية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية-مصر.1998 ،
 الحمد ،رشيد و صباريني ،محمد سعيد ،البيئة ومشكالتها ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت ،ع ،22أكتوبر .1979
 السحيباني ،عبد هللا بن عمر بن محمد ،أحكام البيئة في الفقه اإلسالمي ،دار ابن الجوزي،اململكة العربية السعودية ،ط.2008 ،1
 املتوسط :بحر ذو تحديات فريدة ،خطة عمل البحر األبيض املتوسط ألجل اتفاقية برشلونة،د.ت.
 بن عباد ،إسماعيل ،املحيط في اللغة ،تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ،عالم الكتب،بيروت ،ط.1994 ،1
 حالة البيئة البحرية والساحلية للبحر األبيض املتوسط ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،خطةعمل البحر األبيض املتوسط ،اتفاقية برشلونة ،أثينا.2012 ،
 خطة عمل البحر األبيض املتوسط ،اتفاقية برشلونة ،إطار للتعاون والسياسة العامة ،اتفاقيةحماية البيئة البحرية واملنطقة الساحلية للبحر املتوسط وبروتوكوالتها نظرة عامة ،وحدة تنسيق
خطة عمل البحر األبيض املتوسط ،أمانة سر اتفاقية برشلونة ،أثينا.
 عامر ،صالح الدين ،القانون الدولي الجديد للبحار ،دراسة ألهم أحكام اتفاقية األمم املتحدةلقانون البحار لعام  ،1982دار النهضة العربية ،القاهرة.1989 ،
 عبد الرحمن علي ،علي ،التنوع البيولوجي وأثره على البيئة ،مؤتمر األخطار البيئية التي تهدد86
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الوطن العربي وطرق الحماية ،تحت رعاية جامعة الدول العربية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة،
الكويت 29-30 ،ماي .2010
 مراقبــة الحالــة الصحيــة للوســط البحــري التــي يقــوم بهــا املعهــد الوطنــي للبحــث فــي الصيــدالبحــري ( ،)INRHرصد جودة مياه االستحمام لشواطئ اململكة ،كتابة الدولة لدى وزير الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة ،املكلفة بالتنمية املستدامة ،التقرير الوطني ،ط.2019
 ملخص االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  ،2030الوزارة الوصية على قطاع البيئة،املغرب.2017 ،
 يوم البيئة العالمي ،البحار واملحيطات مطلوبة حية أو ميتة ،أمواج املتوسط (مجلة خطة عملالبحر املتوسط) ،ع.2004 ،52
الزمخشري ،محمود بن عمر بن أحمد ،أساس البالغة ،تحقيق :محمد باسل عيون السود ،دارالكتب العلمية ،بيروت ،ط1998 ،1م.
صابر ،محمد .اإلنسان وتلوث البيئة ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،اإلدارة العامللتوعية العلمية والنشر ،اململكة العربية السعودية1421 ،هـ-2000م.
يوكيا أمانو ،حماية بيئتنا البحرية ،مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،ع 3 ،45شتنبر .2013املراجع باللغة الفرنسية
-Le nouveau petit robert, Paris, Juin 1996.
-Le petit Larousse illustré, Paris Cedex, 2007.
-Le petit Larousse illustré, Paris, 2013.
-Le petit Robert dictionnaire Alphabétique et analogique de la langue française, Paul Robert, Paris, 2012.

املراجع باللغة اإلنجليزية
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-How much do oceans add to world’s oxygen? EarthSky, June 8, 2015.
-United Nations, Treaties and international agreements registered or field and recorded
with the Secretariat of the United Nations, Treaty series, vol 1760, New York, 2001.

املراجع باللغة اإلسبانية
-Atmane, Tarik, España y Marruecos frente al derecho del mar, Netbiblo, España, 2008.
-Diccionario actual de la lengua española, Vox, Barcelona, 1a. Ed, 1990.
-Diccionario Anaya de la lengua, Grupo Anaya, Madrid, 1a. Ed, 2002.
-Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Tomo2, Madrid, 1992.
-M’Rabet Temsamani, Rabía, Es estrecho de Gibraltar: La protección internacional y nacional de su medio ambiente marino, Midac, SL, Madrid, 2018.

املو اقع اإللكترونية
-https://earthsky.org/earth/how-much-do-oceans-add-to-worlds-oxygen
-https://ibelieveinsci.com/?p=60199
-https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2019-08-20/espana-plastico-mediterraneo-medioambiente_2184715
-https://www.estrategiasmarinas.info/inicio
-https://www.estrategiasmarinas.info/un-mar-sin-desperdicio
-https://www.un.org/ar/chronicle/article/20012
-https://www.youtube.com/watch?v=VDGawiK2_gA&feature=youtu.be
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الحفاظ ىلع البيئة:
مقاربة تأصيلية من القرآن والسنة

د ,عبد هللا الجباري
باحث في العلوم اإلسالمية

تعد قضايا البيئة وما يتعلق بها أهم مشكلة في العصر الحديث ،بفعل ما عرفه املجتمع من تطور
اقتصادي مهول ،ونظرا لحساسيتها وخطورتها ،أنشئت لحمايتها واالهتمام بقضاياها املؤسسات
والهيآت ،على الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،ونظمت في شأنها امللتقيات والفعاليات ،وكان
بعضها على أعلى مستوى ،حيث كان برعاية منظمة األمم املتحدة ،ونظرا لهذه األهمية والخطورة،
فإن قضايا البيئة لم تبق محصورة في إطار التنظير والبحث العلمي ،وال حبيسة رفوف املكتبات ،بل
وجدت طريقها إلى التطبيق واألجرأة ،نلمس ذلك من خالل:
** حضور قضايا البيئة على املستوى الدستوري ،مثل التنصيص على قضايا البيئة في الدستور
املغربي الذي ينص في الفصل  19على ضرورة تمتع الرجل واملرأة على قدم املساواة بالحقوق البيئية،
َ
كما ألزم الفصل  88منه الحكومة بتضمين برنامجها الحكومي الذي تعرضه أمام البرملان على
الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي القيام به في عدد من امليادين ،ونص من بينها على امليدان
البيئي.
** إنشاء مؤسسات دستورية ذات عالقة بقضايا البيئة ،أهمها وزارات البيئة املوجودة في عدد
من حكومات العالم.
** تأسيس أحزاب سياسية تعنى بقضايا البيئة ،وهي املشهورة بأحزاب الخضر.
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** حضور قضايا البيئة على مستوى التشريع والتقنين ،من خالل قوانين ومراسيم خاصة باملاء
والغابات واملحميات وحظر استعمال مجموعة من املبيدات.
** تحفيز الفاعلين في املجال البيئي وتشجيع الباحثين عبر تأسيس عدة جوائز ذات عالقة
باملجال ،مثل جائزة الحسن الثاني للبيئة ،وجائزة السلطان قابوس للبيئة ،وجائزة زايد للبيئة،
وجائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية...
كل هذا وغيره ،يعكس بجالء مدى إحساس املجتمع الدولي بالتحول العميق واالنحراف الخطير
الذي أوقع فيه اإلنسان بيئته ومجاله ،ومع ذلك ،ما زال كثير من الناس ال يولون قضايا البيئة كبير
اهتمام ورعاية ،ويتعاملون معها بنوع من الالمباالة ،وكأن األمر ال يعنيهم ،وأنه محدث طارئ ال عالقة
له بالدين واملعتقد ،فهل االهتمام بالبيئة جزء من الترف الفكري الذي يمكن االستغناء عنه؟ أم أن
االهتمام بها ورعايتها والحفاظ عليها هو جزء أساس من عقيدة املسلم وثقافته؟
ملقاربة هذه اإلشكالية ،نحاول أن نبين أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية املنيفة يمكن أن
تؤطر املسألة البيئية ،إذا استحضرنا املعطيات املنهجية اآلتية:
** نصوص القرآن والسنة حمالة أوجه ،لذا يمكن فهم النص على وجه لم يتناوله املتقدمون؛
** النصوص العامة ال يمكن حصرها على ما استنبطه األقدمون ،ألن العموم شامل لكل أفراده،
ومنها ما لم يظهر في عهودهم؛
** القرآن ال تنق�ضي عجائبه ،فالنص الواحد يصلح لتأطير قضايا سابقة ،وقضايا الحقة ،لذا
كان من التعسف حصر املعنى الرباني على فهم بشري أحادي سابق.
بناء على هذه اإلشارات املنهجية ،يمكن فهم بعض النصوص القرآنية والحديثية بما يؤطر قضايا
البيئة ،من خالل العتبات اآلتية:
أوال :البيئة والعقيدة:

بالتأمل في آيات القرآن ،نلمس الحضور القوي للبيئة ومكوناتها في البرهان العقدي ،حيث نجد
املاء والسماء واألرض والجبال واألنهار والكواكب وغير ذلك مبثوثة في ثنايا اآليات التي يحاجج بها هللا
الكافرين ،قال تعالى في سورة األنبياء« :أم اتخذوا آلهة من األرض هم ينشرون ( ...)21وقالوا اتخذ
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الرحمن ولدا ،بل عباد مكرمون ( ،»)26في هذا السياق العقدي املحض ،أورد هللا تعالى مكونات
البيئة السليمة السوية الخاضعة للنظام األصلي املتوازن غير املختل ،واتخذها أصل املحاورة مع
الكافر الذي قد يتعرف على هللا تعالى من خاللها ،فقال جل شأنه« :أولم ير الذين كفروا أن السموات
واألرض كانتا رتقا ففتقناهما ،وجعلنا من املاء كل �شيء حي ،أفال يومنون ( )30وجعلنا في االرض
روا�سي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبال لعلهم يهتدون ( )31وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم
عن آياتها معرضون ( )32وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون (»)33
وبعد ذلك أشار سبحانه إلى املواضيع العقدية املحضة ،فقال عز وجل« :وما جعلنا لبشر من قبلك
الخلد ،أفإن مت فهم الخالدون ( ،»)34وهذا النموذج ليس فريدا في القرآن الكريم ،بل تكرر في أكثر
من موضع ،مما ال يدل على أهمية البيئة لذاتها ،بل يدل على أهمية سالمتها والحفاظ على توازنها،
أما إذا كانت عناصر البيئة مختلة غير متوازنة فإنها ال تصلح لالستدالل والبرهان ،لذا وجب الحفاظ
عليها في الحالة السواء ،بعدم التدخل املفسد في مكوناتها من قبل اإلنسان.
ثانيا :البيئة والحياة:

ال يمكن لإلنسان أن يحيى بدون ماء ،به يروي عطشه ،ويسقي زرعه ،وينظف بدنه ،...،وهو أصل
الكائنات« ،وهللا خلق كل دابة من ماء» ،ولذلك قرن هللا تعالى بين املاء والحياة في أكثر من موضع،
قال جل شأنه« :وما أنزل هللا من السماء من ماء فأحيا به االرض بعد موتها»(البقرة )164:وهو سبب
استمرار الحيوات كلها« ،وجعلنا من املاء كل �شيء حي».
ُ
فرغت في قالب الجمال،
واملاء ليس أصل الحياة العادية فحسب ،بل هو منبع الحياة التي أ ِ
وألبست حلل الكمال ،املعبر عنها في القرآن باالخضرار والبهجة واختالف األلوان ،قال تعالى« :ألم
تر أن هللا أنزل من السماء ماء فتصبح االرض مخضرة»(الحج ،)63:وقال سبحانه« :وأنزل لكم من
السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة»(النمل ،)60:وقال أيضا« :ألم تر أن هللا أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها»(فاطر.)27:
وإذا كان املاء بهذه القيمة وبهذا الجمال ،فإنه مصدر السعادة بال ريب ،لذا ُيحرم منه ذوو التعاسة
من أصحاب الجحيم ،قال تعالى« :ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من املاء أو
مما رزقكم هللا قالوا إن هللا حرمهما على الكافرين»(األعراف.)50:
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فبأي ماء نضمن الحياة السليمة السوية؟ وبأي ماء ننبت األزهار والنباتات ذات البهجة؟
غني عن البيان أنه ال يمكن تحقيق ذلك بأي ماء ،بل ال بد من ماء طيب عذب صاف خالص زالل،
أما املاء الذي تعرض للتلوث واإلفساد بوسائل متعددة ،مثل املخلفات الصناعية ،واملواد املشعة،
واملخصبات الزراعية ،ومياه املجاري ،واملبيدات ،...فإنه ال يمكن أن نضمن به الحياة السليمة ،بقدر
ما سنضمن به حياة شقاء محفوفة باألمراض الخطيرة الفتاكة ،سواء استعملناه للشرب أو سقي
الزروع أو االستحمام ،مثل الكوليرا واملالريا والتيفويد وأمراض الكبد وحاالت التسمم وغير ذلك من
األمراض واألوبئة ،كما يؤثر على الكائنات الحية ،مثل حاالت نفوق األسماك املتكررة في كثير من
مناطق العالم.1
وللحفاظ على سالمة املياه ،نهى اإلسالم عن كل ما يضر بها ولو كان عمال فرديا ،فقال النبي صلى
البراز في املوارد ،وقارعة الطريق ،والظل»َ ،
هللا عليه وآله وسلم« :اتقوا املالعن الثالثَ :
والبراز كناية
عن الغائط ،واملراد باملوارد طرق املاء ،2أو ضفة األنهار ومشارع املياه ،3والشاهد من الحديث أن من
يلوث املاء بالغائط فإنه ممن يستحق اللعن ،وهذا األسلوب أبلغ في النهي ،وأظهر في التحذير ،وورد
في منشور ملنظمة الصحة العاملية ما يؤكد جسامة هذا الفعل ويبين خطورته على صحة اإلنسان،
ونصه« :ترتبط أشد املخاطر امليكروبية بشرب مياه ملوثة ببراز بشري أو حيواني ،إذ يمكن أن يكون
البراز مصدرا لبكتيريا وفيروسات وأوالي وديدان مسببة لألمراض».4
ثالثا :البيئة وثنائية املصلحة واملفسدة:

مما تقرر عند العلماء وحصل عليه اإلجماع بدون مخالف ،أن جلب املصلحة ودرء املفسدة من
أهم مقاصد الدين ،وتحدث العلماء عن املصلحة واملفسدة بصفة عامة ،ولم يتحدثوا عن املصلحة
أو املفسدة في جانب دون جانب ،أو مجال دون مجال ،وبناء عليه ،فإن كل ما ثبت فساده أو اإلفساد
به فهو منهي عنه شرعا ،وما ثبت صالحه أو اإلصالح به فهو مأمور به ،أو على األقل مأذون به،
-1مثل ما وقع في نهر أم الربيع ،في منطقة أوالد علي بإقليم الفقيه بن صالح( .جريدة األحداث املغربية ،عدد يوم – 1 – 14
.)2016
 -2الخطابي ،معالم السنن.1/21 :
 -3القا�ضي عياض ،إكمال املعلم.2/76 :
 -4دالئل جودة مياه الشرب ،منظمة الصحة العاملية ،املجلد األول :التوصيات ،ط .3 :جنيف .2004
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قال اإلمام أحمد بن الصديق الغماري« :تنبني أحكام الشريعة كلها على مراعاة املصالح ،وتدور معها
كيفما دارت ،كما يعرف ذلك من تتبعه وأمعن النظر فيه».1
وإذا تقرر عموم املصلحة واملفسدة ،فإن قضايا البيئة تدخل في هذه الثنائية دخوال أوليا ،ألن
اإلفساد فيها ال يعود سلبا على املفسد وحده ،بل يعود سلبا وضررا على املجتمع واألمة بأسرها ،كما
أن الصالح واإلصالح فيها يعود بالنفع على األمة جمعاء ،لذلك أورد اإلمام العز بن عبد السالم غرس
األشجار ضمن املصالح الدنيوية املتوقعة الحصول.2
ُ
ولم ينه اإلسالم عن التصرفات املفسدة للبيئة فحسب ،بل توعد مرتكبيها بأنواع من العذاب،
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من قطع سدرة ّ
صوب هللا رأسه في النار» ،3واختلف العلماء
في معنى الحديث ،هل هو خاص بشجرة السدرة أم في عموم األشجار؟ ،ورجح غير واحد من العلماء
ّ
العموم ،منهم األمير الصنعاني (ت1182:هـ) الذي علق على الحديث بقوله« :ذكر السدر مثال ،وإال
ُ
فغيرها من األشجار مثلها» ،4وقبله قال ابن امللك الكرماني (ت854:هـ) تعليقا على االختالف في فهم
الحديث« :وهذا غير مختص بالسدر ،بل عام في شجر يستظل الناس والبهائم بالجلوس تحته».5
وغير خاف على ذي لب دور األشجار والغابات في إحداث وتثبيت التوازن البيئي وفي درء مخاطر
الغازات ،وأن اإلسراف في قطعها واقتالعها يهدد البيئة ويسهم في إفسادها ،وقد أثبتت التجارب
«أن إزالة الغابات في بعض األماكن كما في البرازيل وبعض مناطق إفريقيا تساعد بشكل ظاهر على
زيادة ثاني أكسيد الكربون في الهواء» ،6وهو ما يسهم في ظاهرة االحتباس الحراري وغيره من تجليات
الفساد البيئي ،ونظرا ألهمية الغابات ،ركز البنك الدولي في مسارات التنمية النظيفة على خمسة
ُ
مجاالت أساسية ،منها «تشجيع الزراعة املراعية للتغيرات املناخية والتوسع في أرا�ضي الغابات».7
واإلفساد البيئي ال يقوم به بسطاء املجتمع وعوامه كما قد يتوهم ،بل يقترفه الوجهاء وذوو
-1ابن الصديق ،أحمد .تحقيق اآلمال.44 :
 -2ابن عبد السالم ،العز .قواعد األحكام.1/43 :
 -3رواه أبو داود ،كتاب األدب ،باب في قطع السدر.
 -4الصنعاني ،محمد .التنوير ،شرح الجامع الصغير.10/365 :
 -5الكرماني ،شمس الدين .شرح مصابيح السنة.3/478 :
-6إسالم ،أحمد مدحت .التلوث مشكلة العصر.24 :
 -7التقرير السنوي للبنك الدولي لسنة  ،2015ص.20 :
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الصدارة ممن ينخدع بهم الناس ،وهم ممن «يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد هللا على ما في قلبه
وهو ألد الخصام» على مستوى التنظير والكالم« ،وإذا تولى سعى في األرض ليفسد فيها ويهلك الحرث
والنسل ،وهللا ال يحب الفساد»(البقرة،)205:وهذا النص ال يتحدث عن الفساد البسيط والفردي،
بقدر ما يتحدث عن الفساد املنظم واملهيكل ،ودليلنا على ذلك أمران:
أولهما :التعبير بـ»سعى» التي تدل على كثرة الفساد1؛
ثانيهما :اإلفساد البسيط قد يكون له أثر آني ،أما اإلفساد املنظم فهو الذي يؤثر في الحال
واالستقبال ،بدليل تأثيره في الساللة/النسل الحيواني أو البشري.
وهذا اإلفساد ال َ
تقو على القيام به إال الدول أو الشركات الكبرى ،ويمكن أن نستدل على ذلك
ببعض املمارسات الالأخالقية في الحروب املعاصرة ،مثل استعمال بعض األسلحة املحظورة دوليا،
التي تترك آثارا في جسم اإلنسان وفي التربة مدة من الزمن ،وقد أثبتت الدراسات واألبحاث أن
اليورانيوم يوجد بنسبة أكبر في جسم اإلنسان الذي عانى من حرب أفغانستان ،وهي نسبة «تمثل
مخاطر كبيرة تسبب السرطان» ،وليس هذا فحسب ،بل أدى إلى تلويث «املورثات الجينية التي ستؤثر
على أجيال كثيرة قادمة» ،2وهذا من اإلفساد املؤدي إلى إهالك النسل .أما إهالك الحرث فقد الحظ
الدكتور آصفدراكوفيتشفي زيارته امليدانية ألفغانستان أن قرى بكاملها أصبحت أراض ال تصلح على
اإلطالق.
رابعا :البيئة والحياة الطيبة:

ليس املراد من اإلنسان أن يحيى حياة كيفما كانت ولو في درجاتها الدنيا ،ولذلك أورد هللا تعالى
ّ
هذا املعنى في سياق ذم ونقص« ،ولتجدنهم أحرص الناس على حياة»(البقرة ،)96:حيث نكر «حياة»
للداللة على أن املع ِن ّيين يريدون الحياة كيفما كانت وكفى ،3بل أشار اإلسالم إلى أهمية أن يحيى
اإلنسان حياة سعيدة هنية ،وأرشد إلى السبل املوصلة لتحقيق ذلك« ،من عمل صالحا من ذكر أو
أنثى وهو مومن فلنحيينه حياة طيبة» ،ورتب الحياة الطيبة على العمل الصالح.
 -1البقاعي ،برهان الدين .نظم الدرر.3/172 :
 -2تصريح آصفدراكوفيتش (مدير املركز الطبي ألبحاث اليورانيوم) لقناة الجزيرة الفضائية يوم .2002 – 11 – 06
 -3ابن عاشور ،الطاهر .التحرير والتنوير1/617 :
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والحياة الطيبة هي التي ينال «صاحبها في الدنيا طيب عيش من غير كدر مؤثر في طيب عيشه»،1
وال تتحقق إال بتوافر الفرد/املجتمع على مقومات أساس ،منها الصحة والثروة والجمال ،وغني عن
البيان أن هذه املقومات ال تتحقق إال باألفعال اإلرادية الصادرة من اإلنسان.
وبما أن السنن الكونية جرت بترتيب الحياة الطيبة على العمل الصالح ،فإنه مما ال ريب فيه أن
الشرور واألعمال القبيحة تكون سببا في تحقيق حياة الشقاء والتعاسة والضنك.
وبما أن تلويث البيئة واإلفساد فيها يعد من النوع الثاني ،فإنه يعوق تحقيق الحياة الطيبة حتما،
حيث يعيش اإلنسان في قلق وهوس لم يسبق لهما مثيل ،ويمكن أن نستدل لذلك بمجموعة من
الظواهر الطبيعية التي يحياها املجتمع اإلنساني املعاصر ،إال أنني سأكتفي بمثال واحد في هذا املقام،
وهو ما يسمى علميا باألمطار الحمضية ،وهي أمطار خطيرة جدا ،ولها آثار مدمرة في مختلف عناصر
البيئة الطبيعية املتوازنة ،لدرجة أن عالم التربة السويدي سفانت أودين  SvanteOdenأطلق عليها
اسما له مسحة درامية ،وهو «حرب اإلنسان الكيميائة ضد الطبيعة» ،2وورد في موقع االتحاد العربي
للتنمية املستدامة والبيئة AUSDEأن «االرتفاع في درجة الحموضة يؤثر سلبا على التركيب الكيميائي
للتربة ،وعلى املياه العذبة في البحيرات» ،3لذلك ،فإن هذه األمطار تؤثر سلبا على املحاصيل الزراعية
والغابات والحيوانات والطيور واألسماك ،ومن أمثلة ذلك نهر توفدال Tovdalبالنرويج الذي تتساقط
عليه األمطار الحمضية بشكل دوري ،فقد كان هذا النهر مأوى سمك السلمون الذي يهاجر إليه في
وقت معين في السنة ،لكنه أصبح اليوم نهرا مهجورا ال توجد فيه أي حياة .4واإلنسان ليس بمنأى
عن تأثيرات هذه األمطار ،ويكفي أن حوالي تسعة آالف شخص من مواطني مدينة األهواز اإليرانية
تعرضوا لالختناق ومشاكل في الجهاز التنف�سي بسبب هذه األمطار ،وبعد هذا الحادث بسنة واحدة،
ُ
نقل حوالي ألف شخص لإلسعاف في املستشفيات واملراكز الصحية للسبب ذاته...5
ولعل هذه التجليات ميسم واضح لحياة الضنك والشقاء الناتجة عن العمل غير الصالح الذي
َي ِج ُّد فيه اإلنسان ،وليست أمارة من أمارات الحياة الطيبة املرتبطة بالعمل الصالح.
-1الشاطبي ،أبو إسحاق .املوافقات.2/403 :
 -2إسالم ،أحمد مدحت .التلوث مشكلة العصر.70 :
-3مقتبس من موقع  /http://www.ausde.orgيوم .2016 – 03 – 18
 -4إسالم ،أحمد مدحت .التلوث مشكلة العصر.75 :
-5مقتبس من موقع  /http://ahwazstudies.orgيوم .2016 03 – 18
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وإذا كانت هذه األمطار تؤثر على التربة وتلوثها ،فإن املحاصيل الزراعية التي سنجنيها منها لن تكون
إال سببا في تعميق الشقاء ّ
والنكادة لإلنسان املستهلك ،ألنها ستكون سببا في مجموعة من األمراض
والعلل الصحية ،بخالف املحاصيل الزراعية املستخرجة من األرض غير امللوثة ،وهذا مصداق قول
هللا تعالى« :والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه ،والذي خبث ال يخرج إال نكدا»(األعراف.)58:
خامسا :البيئة وحفظ النفس:

جعل اإلسالم حفظ النفس من آكد الضروريات ،ونهى عن قتل النفس املعصومة بصيغ متعددة،
في سياقات مختلفة ،فنهى عن قتل اإلنسان نفسه« ،وال تقتلوا أنفسكم»(النساء ،)29:ونهى عن قتل
الغير« ،وال تقتلوا النفس التي حرم هللا إال بالحق»(األنعام ،)51:ونهى عن قتل األبناء« ،وال يقتلن
أوالدهن»(املمتحنة« ،)12:وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق»(اإلسراء ،)31:إلخ هذه الصيغ ،وما هذا
التنوع والتكرار إال إظهارا ملكانة النفس اإلنسانية وإبرازا ألهميتها وخطورة االعتداء عليها.
نص اإلمام الشاطبي على أن حفظ النفس معناه «صيانتها من التلف أفرادا وجماعات» ،1وأي
تلف يصيب اإلنسانية جمعاء أكثر وأخطر من التلوث البيئي بكل تجلياته وتمظهراته؟ خصوصا أن
بعض حاالت التلوث تؤدي إلى التسمم والقتل ،مثل:
** تحتوي أجسام األسماك في بعض األنهار والبحيرات على نسبة عالية من الزئبق ،بفعل مخلفات
بعض املصانع الكيميائية املقامة على األنهار ،وإذا ما تناولها اإلنسان ،فإنه يتعرض للتسمم بالزئبق
الذي يسبب في حدوث عدة أعراض ،منها الصداع والدوار ،وقد يؤدي إلى اضطرابات شديدة في
الجهاز الهضمي ،ثم ينتهي األمر بحدوث الوفاة.2
** يعد غاز أول أكسيد الكربون من الغازات املسهمة في تلوث الهواء ،وهو ناتج عن األكسدة
بالسمية الشديدةُ ،
غير الكاملة للوقود ،خصوصا في محركات السيارات ،ويتصف ُّ
و»يكون مع الدم
مركبا صلبا يقلل من كفاءة الدم في نقل األكسجين ،وعندما تزيد كميته قليال فقد يتسبب في انسداد
األوعية الدموية ،محدثا الوفاة».3
-1الشاطبي ،أبو إسحاق .املوافقات.2/139 :
 -2إسالم ،أحمد مدحت .التلوث مشكلة العصر.105 ،
 -3املرجع نفسه.33 ،
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** أوردت منظمة الصحة العاملية في بيان صادر عنها سنة  ،2014أن التعرض لتلوث الهواء
قد تسبب في وفاة ما يناهز سبعة ماليين شخص سنة ،20121وإذا كان هذا العدد خاصا بالوفيات
املترتبة عن تلوث الهواء فحسب ،فإن التلوث بمعناه الشامل يتسبب في وفاة حوالي تسعة ماليين
شخص سنويا حسبما ورد في التقرير السنوي للبنك الدولي (.2)2015
من هنا نرى ضرورة حماية اإلنسان وحفظ األنفس من هذه األخطار املحدقة بها ،وذلك ّ
بسن

قوانين صارمة في حق كل من يسهم في تلويث البيئة باملواد ُّ
السمية الخطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة،
قياسا على ما في الفقه اإلسالمي من أحكام واجتهادات خاصة باملسبب في القتل أو املعين عليه ،ألن
«اإلعانة على املعصية معصية ولو بشطر كلمة» 3كما قال حجة اإلسالم الغزالي رحمه هللا تعالى ،وقد
نص األستاذ عالل الفا�سي الذي عاصر بدايات الهجوم على البيئة ومكوناتها على ضرورة «أن تقاوم
[الدولة] كل األوبئة االجتماعية التي تفتك بحياة اإلنسان وبصحته وبساللته وفساد نسله» ،4ولعل
إصدار مثل هذه القوانين والصرامة في تنزيلها وتطببيقها يندرج ضمن هذه املقاومة التي دعا إليها
َّ
العالمة الفا�سي ،ويمكن أن تكون تلك القوانين مؤطرة بفصول من الدساتير املوجودة في العالم،
مثل الفصل  22من الدستور املغربي الذي يقول« :ال يجوز املس بالسالمة الجسدية أو املعنوية ألي
شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة» ،ومعلوم أن ما تتعرض له البيئة يدخل
ضمن «املس بالسالمة الجسدية» للمواطن ،ويمكن أن نورد مثاال عن األحكام القضائية التي اجتهد
فيها القضاء نصرة للبيئة وحفاظا على النفس اإلنسانية من القتل البطيء ،حيث قضت محكمة
هولندية يوم  24يونيو  2015بإلزام الحكومة الهولندية خفض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس
الحراري بنسبة .25%
سادسا :البيئة وتفريج الكربات:

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم« :من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ّنفس هللا عليه
كربة من كرب يوم القيامة» ،وغير خفي على كل ذي لب ،أن العالم أجمع يتكبد شظف كربة التلوث،
 -1معلومة مقتبسة من موقع http://www.un.org :يوم .2016 – 3 – 18
 -2التقرير السنوي للبنك الدولي لسنة  ،2015ص.20 :
 -3الغزالي ،أبو حامد .إحياء علوم الدين.2/144 :
 -4الفا�سي ،عالل .مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها.223 :
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بأمراضها الفتاكة ،وأوبئتها القاتلة ،وتقلباتها املناخية التي تغير بنية العالم تغييرا جذريا ،وتنفق الدول
ملواجهة آثارها ماليير الدوالرات التي كان بإمكانها أن توجهها لتعزيز بنيات التعليم والصحة والقضاء
وغير ذلك من املجاالت الحيوية التي يحتاجها اإلنسان ،ويكفي أن أورد مثالين اثنين:
املثال األول :يعيش سكان هولندا تحت كربة عظيمة الوقع ،وهي تهدد هذه الدولة بالزوال
واالنمحاء من العالم ،بسبب ذوبان الجليد بفعل التغيرات املناخية الناتجة عن التلوث البيئي26%( ،
من هولندا يقع تحت سطح البحر ،و 29%معرض لفيضان األنهار) ،وبذلك قررت هولندا منذ سنين
عديدة خوض حروب ضد املاء ،وذلك بتشييد املشاريع العمالقة لصد املياه خوفا من ابتالع اليابسة
(مشروع سد بحر الشمال) ،وقد ارتفع منسوب الخطر في السنين األخيرة ،لدرجة أن رئيس مكتب
األرصاد الجوية الهولندية  KNMIأدلى بتصريح صحفي قبيل مؤتمر باريس للمناخ بقوله« :ما لم يتم
التوصل التفاق في باريس ،فإن األرض ستواصل عملية الدفء ،وهنا سنقترب من مرحلة الخطر»،
ولعل هذا التصريح يعكس بجالء درجة الكربة الجماعية التي يعيش في ظلها هذا املجتمع.
َ
�صاح���ب كرب���ة
العي����ش
م���اذا يفي���دُ
لهف���انَ ُي�س���ي يف الهم���وم ويغت���دي؟
َ
املثال الثاني :أصدرت وزارة البيئة بلبنان وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي تقريرا مشتركا 1حول آثار
التلوث واإلفساد البيئي على االقتصاد اللبنانيّ ،
وبين أن كلفته قد تصل سنة  2040أكثر من  80مليار
دوالر ،إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة ،ولنا أن نتخيل
أثر هذا املبلغ الضخم على ميزانية دولة صغيرة وفقيرة ،لنعرف الكربات االقتصادية واملعيشية التي
سيعانيها اإلنسان اللبناني واألسر اللبنانية بسبب التلوث البيئي.
بناء على هذين املثالين وغيرهما ،يمكننا أن نفهم أن تفريج الكربات الواردة في النص ليست
محصورة في قضاء الدين عن املدين ،أو تقديم الدواء للمريض ،أو غير ذلك من األمثلة التي جرت
العادة بأن نجدها في كتب فقه الحديث وشروحه ،ألن كلمة «كربة» في الحديث نكرة في سياق اإلثبات،
وهي تفيد اإلطالق كما هو مقرر في محله من كتب األصول ،لذلك قال العالمة األمير الصنعاني:
«تفريج الكرب باب واسع ،فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه».2
وإذا تقرر هذا املعنى املطلق غير املقيد لتفريج الكربات ،فإن كل مشروع يندرج فيما أصبح يصطلح
 -1صدر التقرير في شهر مارس .2016
 -2الصنعاني ،محمد .سبل السالم.2/638 :
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عليه بالطاقات البديلة ،أو الطاقات الصديقة للبيئة ،سواء كانت مائية أو ريحية أو شمسية ،يندرج
في العبارة األخيرة لإلمام الصنعاني« :إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه» ،ألن تلك الطاقات املتجددة
وإن كانت لها بعض اآلثار السلبية ،إال أنها قليلة جدا ،وأحيانا يصطلح عليها في األدبيات اإليكولوجية
بـ»التلوث املقبول» ،ومن منافع هذه الطاقات املتجددة وفوائدها:1
** تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة ،ويمكن للجيل القادم من الوقود اإلحيائي أن يوفر تخفيفا
أعلى من غازات الدفيئة.
** لها معدل وفيات منخفض.
** استخدام الطاقة الشمسية يحد من انبعاث امللوثات (الجسيمات والغازات الضارة).
** الطاقة الشمسية الحرارية ال تولد أي نوع من املشتقات الصلبة أو السائلة أو الغازية عند
إنتاج الكهرباء...
ّ
وكل هذه الفوائد إن تحققت ولو جزءا ،فإن كل من فكر في تحقيقها أو شجع عليها أو أسهم
في إنجاحها أو روج لها ....له حظ في تفريج كربات اإلنسانية ،وهو مشمول بالوعد والجزاء الوارد في
حديث «من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا ،نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة» ،كما أن
هذا الوعد يتضمن منتحفيز وتشجيع القائمين على مثل هذه املشاريع ما ال يخفى ،لذلك علق األمير
الصنعاني على مثل هذا الحديث بقوله« :فيه حث للعباد أن يهتموا بالتفريج عن إخوانهم ليفرج هللا
عنهم ،وهذا فضل عظيم لقضاء الحاجات».2
سابعا :البيئة واملفاضلة يف اإليمان:

من املقرر املعلوم أن املسلمين واملؤمنين ليسوا على درجة واحدة في إسالمهم وإيمانهم ،فمنهم
الكامل واملتوسط والضعيف ،وبين كل درجة وأخرى درجات ،فعلى أي أساس ينبني هذا التفاضل؟
لعل أهم مرتكز للمفاضلة بين املسلمين هو األعمال الصالحة واألعمال الطالحة ،وقد وردت في
ذلك عدة نصوص عن الشارع صلى هللا عليه وآله وسلم ،منها «املسلم من سلم املسلمون من لسانه
-1مصادر الطاقة املتجددة والتخفيف من آثار تغير املناخ :الصفحات ( .66 – 65 – 20 – 19 – 18تقرير .)IPCC
 -2الصنعاني ،التنوير ،شرح الجامع الصغير.10/31 :
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ويده» ،1ومن هذا الحديث استنبط العالمة ابن رجب وجوب سالمة املسلمين من لسان اإلنسان
ويده ،2وليس االستحباب فقط ،لذلك أدرج العالمة عبد الجليل القصري [كف األذى] ضمن شعب
اإليمان ،3ومعلوم أن تخريب البيئة واإلفساد فيها وتلويثها بما يعود باإلذاية والضرر على املجتمع
اإلنساني كله هو من أعمال اليد الطالحة التي تنقص من درجة إسالم املرء ،ألنه لم يكف أذاه عن
الناس/املجتمع.
وإذا تأكد أن لتلويث البيئة تبعات سلبية وأضرار خطيرة ،بما فيها التسبب في القتل بواسطة
األمراض الفتاكة ،فإن توصيف ذلك ال يقل عن كونه معصية ،واملعا�صي تنقص من إيمان املرء
بال ريب ،وقديما قال علماؤنا« :اإليمان يزيد وينقص ،يزيد بالطاعات وينقص باملعا�صي» ،ومن غير
املنطقي أن نسوي في درجة اإليمان بين من يزرع األشجار وبين من يقطعها لغير حاجة ،وقد روى
اإلمام أحمد ما يفيد أن زراعة األشجار من أعمال الطاعات ،أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم
قال« :من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر ،كان له في كل �شيء يصاب من
ثمرها صدقة عند هللا».4
ثامنا :البيئة واملفاضلة يف العمران:

إذا استثنينا أفضلية مكة املكرمة واملدينة املشرفة ،فإن البشرية تعتمد املفاضلة بين األمصار
والبلدان بناء على جودة الهواء واعتداله ،أو على جمال البلدة وما بها من اخضرار وبهجة ،أو على
نقاء مائها ويسر الوصول إليه ،أو غير ذلك من أسباب املفاضلة ،وكلها راجعة إلى البيئة ومتعلقاتها،
لذلك قال العز بن عبد السالم رحمه هللا« :وكتفضيل بعض البلدان على بعض بما فيها من األنهار
والثمار وطيب الهواء» ،5وهذه املعايير البيئية ذاتها اعتمدها النبي صلى هللا عليه وآله وسلم حين
ُ
أعجب بوادي العقيق ،فقال لعائشة بعد رجوعه منه« :يا عائشة ،جئنا من هذا العقيق ،فما ألين
موطئه ،وأعذب ماءه» ،6وهي نفس االعتبارات التي اعتمدها العالمة الحسن اليو�سي في املفاضلة بين
-1صحيح البخاري ،كتاب اإليمان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده.
 -2ابن رجب ،فتح الباري.1/37 :
 -3القصري ،عبد الجليل .شعب اإليمان.204 :
-4مسند اإلمام أحمد ،مسند أحاديث رجال من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم.
 -5ابن عبد السالم ،العز .قواعد األحكام.1/45 :
 -6ابن النجار ،محب الدين .الدرة الثمينة.55 :
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بقاع األرض ،حيث اعتبر ما كانت منبتا للعشب أفضل من السبخة ،1وما كانت مزرعة أفضل من
الكنود ،2ومنها ما تتفاوت عن غيرها بكونها منبعا للماء ،ومنها ما تتفاوت بحسب املياه ،إلى غير ذلك
من مخلفات الفواكه واألشجار واألزهار وسائر املنافع.3
وكما يتم تفضيل مناطق على أخرى العتبارات بيئية ،فإنه يتم التحذير من سكن بعض املناطق
بناء على مالحظات بيئية أيضا ،مثل تلوت هوائها أو مائها ،وقد سنت منظمة الصحة العاملية ُسنة
نشر الئحة املدن األكثر تلوثا في العالم حتى يكون اإلنسان على بينة من أمره ،وفي سنة  2015صنفت
وفق قياسات خاصة مستويات التلوث في  1600مدينة من  91دولة ،وتبين من خالل ذلك التقرير أن
نيودلهي وكرات�شي والدوحة والقاهرة واألهواز ...من أكثر املدن العاملية تلوثا ،مما يعني أن ساكنتها من
أكثر الناس تعرضا لألمراض املتعلقة بالجهاز التنف�سي.
تاسعا :البيئة واملشكلة الحضارية:

قد نكون في أعلى درجات السذاجة إن اعتبرنا أن التخريب البيئي وقع صدفة أو من غير قصد،
وأنه نتاج غير واعي لحضارة املادة املسيطرة في القرن األخير من الزمن ،لقد عملت الحضارة الغربية
املعاصرة جاهدة حتى تنجح في تغيير الفطرة اإلنسانية ،وذلك بإقصاء األخالق أو استبدالها أو
االستيالء عليها حسب عبارات املفكر طه عبد الرحمن ،لكن اإلضرار باألخالق الدينية ما لبث أن
انعكست آثاره السلبية على النظام العلمي/التقني للعالم ،بل صارت املنظومة الحضارية الغربية
ال تقدر على منع نفسها «من االنجرار التدريجي إلى مسار تحفه األخطار واألهوال من كل جانب،
األمر الذي دعا بعض الفالسفة األخالقيين إلى التفكير في وسائل تصحيح هذا املسار الذي يف�ضي
باإلنسانية إلى املفاسد».4
هذا االرتماء الواعي في السبل املوصلة للمفاسد هو الوجه الخفي للحضارة العلمانية التي عملت
على اإلقصاء الكلي للدين ،وما يستتبع ذلك من إقصاء األخالق ،حيث سادت فكرة التعارض بين
العلم واألخالق ،وما لبثت هذه الفكرة أن استقرت حتى ترسخت فكرة أخرى مفادها أن العلم أقوى
ّ
مستنقعية ال تصلح للزراعة مللوحتها.
 -1السبخة :منطقة
 -2الكنود :األرض ال تنبت شيئا.
 -3اليو�سي ،الحسن .املحاضرات.1/25 :
 -4طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق.123 :
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من األخالق ،وهو ما يتجلى في الصراع من أجل البقاء عند دارون ،حيث ال يفوز األفضل [الجانب
األخالقي] ،بل يفوز األقوى [السوبرمان].1
تبدو فكرة إقصاء األخالق أكثر جالء عند اإلنجليزي ماندفيل الذي تساءل« :ما أهمية األخالق
لتقدم املجتمع والتطور الحضاري؟ ليجيب ببساطة« :ال �شيء ،بل لعلها تكون ضارة» ،2وبالتالي فإنه
َ
ُ
الوسائل التي توصف عادة بأنها آثمة.
املجتمع على التقدم إال
ال يحفز
ُ
هذه املنظومة الحضارية املقصية لألخالق هي التي أنتجت لنا هذا التخريب القيمي الجامع ،ومنه
تخريب البيئة وكل املجال الذي يحيى فيه اإلنسان ،بخالف املنظومة الحضارية اإلسالمية ،التي
يمكن تسميتها بحضارة التخلق ،وهي التي تبني اإلنسان املتخلق بأخالق هللا ،ومنها الرحمة ،بمعنى
الرحمة الشاملة ،رحمة اإلنسان باإلنسان وبالحيوان وبالغابة واألشجار ،....يمكن أن نقول إن قيمة
الرحمة ُدفنت بتخلف املسلمين ،وهذا مما خسره العالم بانحطاط املسلمين ،لذلك ارتفعت عبارة
نيتشه عالية في سماء الحضارة الغربية« :تخلص من الضمير ومن الشفقة والرحمة ..اقهر الضعفاء
واصعد فوق جثتهم».3
مقولة نيتشه هي فيصل التفرقة بين الحضارة اإلسالمية املتخلقة والحضارة العلمانية غير
املتخلقة.
َّ
الرحمة في اإلسالم هي التي أطرت عالقة اإلنسان بكل مكونات البيئة ،فحرم اإلسالم قتل
الحيوانات إال إذا كانت مضرة باإلنسان ،واعتبر الفقهاء تلك الحيوانات من الكائنات املحترمة،
وأجازوا لإلنسان التيمم إن لم يكن له إال املاء الذي يكفيها.4
«الحيوانات املحترمة» هكذا يسميها فقهاء اإلسالم بلطف ،وهذا اللطف ناتج عن التربية القرآنية
والتربية النبوية ،ألن هللا الرحمن الرحيم ،ورسوله الرؤوف الرحيم ،أسميا الحيوانات أمما مثل
-1بيغوفيتش ،علي عزت .اإلسالم بين الشرق والغرب.194 :
 -2املرجع نفسه.195 ،
-3املرجع نفسه ،والصفحة.
ُ
 -4قال الخطيب الشربيني من فقهاء الشافعية« :من أسباب التيمم أن يحتاج إلى املاء لعطش حيوان محترم من نفسه أو غيره،
ولو كانت حاجته لذلك مآال ،أي في املستقبل ،صونا للروح أو غيرها عن التلف ،ألن ذلك ال بدل له ،بخالف طهارة الحدث...
ويجب أن يقدم شراء املاء لعطش بهيمته املحترمة على شرائه لطهره ،وإن وجد من يبيعه املاء لعطش بهيمته لزمه شراؤه».
مغني املحتاج.1/253 :
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اإلنسان« ،وما من دابة في االرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالكم»« ،لوال أن الكالب أمة
من األمم ألمرت بقتلها» ،هكذا قال هللا سبحانه وتعالى ،وهكذا نطق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.
ينهى اإلسالم عن اإلفساد في األرض وبباقي مكونات البيئة ،بل يطرح مسألة التماهي مع البيئة ،لذا
دعا اإلسالم اإلنسان إلى اإلكثار من الذكر والتسبيح ليكون مثل مكونات البيئة« ،تسبح له السموات
السبع واالرض ومن فيهن وإن من �شيء إال يسبح بحمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم»،1فكانت عالقة
اإلنسان بكل مكونات البيئة محصورة بين أن يكون مسبحا مع البيئة ،أو البيئة مسبحة معه ،وملا
ابتعد اإلنسان املادي عن العبادة والتسبيح ،أصبح هو املشكلة الحقيقية للبيئة ،وما إن استيقظ
ضميره وأحس بالخطر املحدق من حوله ،صار يبذل قصارى جهده ليحمي الطبيعة من نفسه
وتصرفاته ،من هنا يتبين أن إنقاذ الطبيعة «يتطلب تغيير اإلنسان املستهلك أوال» ،2وال منقذ
للبشرية من التلوث إال بالرجوع إلى اإلسالم ،ألنه الوحيد الذي ال يفصل بين عالقة اإلنسان بالبيئة
وبين وجود هللا الخالق ،ويربط بين عالقة اإلنسان بالبيئة وبين فلسفة الثواب والعقاب األخروي.3
خاتمة:

من خالل هذه الدراسة ،يتبين لنا اآلتي:
**رعاية البيئة جزء أصيل من الدين ،وليس ترفا زائدا يمكن االستغناء عنه متى شاء اإلنسان
ذلك.
** الحفاظ على البيئة والعناية بها ورعايتها من العمل الصالح املأمور به شرعا ،وهو الذي يورث
الحياة الطيبة ،والسعادة والهناء ،وما إن يتخلى اإلنسان عن العناية بالبيئة حتى يرتمي في حياة
الضنك حتما.
-1سورة اإلسراء ،آية.44 :
 -2هوفمان ،مراد .اإلسالم كبديل.165 :
 -3يقول مراد هوفمان« :من هنا نقول ملن يسمع ويعي ،إن حل مشكل تلوث البيئة املستشري ال يتأتى باتباع املنادين بالرجوع
إلى الطبيعة بوصفها الدين الطبيعي مثل هولجرشاليب ،ولن يتأتى بالتهويم في الرومانسية التي يروج لها ساسة الخضر ،ذلك
أن العواقب الوخيمة لتجاهل وجود هللا أخطر ما يتهدد البيئة ،وال يدفع هذا الخطر عنها ُ
تأليه البعض لها ،والتغني بحبها
وقداستها» .اإلسالم كبديل.164 :
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** تخريب البيئة وتلويثها هو من اإلفساد املنهي عنه شرعا ،بنصوص من القرآن والسنة ،كما
أن تلك التصرفات املشينة مع البيئة تندرج ضمن املعا�صي التي يعاقب هللا عليها عباده يوم الجزاء.
** التعامل مع البيئة سلبا أو إيجابا قد يكون سببا في نقصان اإليمان أو زيادته.
** االعتداء على البيئة واإلخالل بتوازنها قد يصير في بعض األحيان اعتداء على النفس اإلنسانية
ذاتها ،وذلك بالتسبب في قتلها عن طريق مجموعة من األمراض الناتجة عن تلوث الهواء أو املاء أو
التربة ،...وهو ما يستوجب من األحكام العقابية ما يشبه أحكام املعين على القتل أو املتسبب فيه.
** االجتهاد في طرح البدائل املخفضة من درجة التلوث مثل الطاقات الريحية أو املائية أو
الشمسية يعد من تفريج الكربات الذي حث عليه اإلسالم ورتب عليه الجزاء األخروي.
** مشكلة البيئة  -قبل أن تكون في التلوث أو في غيره – هي مشكلة الحضارة املادية باألساس ،لذا
وجب إعادة النظر في املنظومات الفكرية قبل إعادة النظر في الطاقات املستعملة ،وذلك بإعادة بناء
اإلنسان بناء سليما على وفق ما يدعو إليه خالق اإلنسان وخالق البيئة سبحانه وتعالى.
املراجع املعتمدة:

القرآن الكريم.
كتب السنة:
اإلمام أحمد بن حنبل ،املسند .تحقيق أحمد شاكر .دار الحديث ،القاهرة .ط.1995 – 1416 .1 :
اإلمام البخاري محمد بن إسماعيل ،الجامع الصحيح .دار طوق النجاة .ط.1422 .1 :
اإلمام أبو داود ،السنن .دار الرسالة العاملية ،ط.2009 – 1430 .1 :
باقي املراجع:
أحمد بن الصديق الغماري ،تحقيق اآلمال ،في إخراج زكاة الفطر باملال .مكتبة القاهرة ،ط.1 :
.2010 – 1431
أحمد مدحت إسالم ،التلوث مشكلة العصر .سلسلة عالم املعرفة ،الكويت.1990 ،
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مدخال للوعي باملشترك اإلنساني

د .أحمد الفراك
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين
جامعة عبد املالك السعدي/تطوان

مقدمة

اهتم الفكر الفلسفي قديما وحديثا بالبيئة الطبيعية ،بشكل يعكس انشغال اإلنسان بمحيطه
الطبيعي منذ أن طرأ على الوجود ،ومحاوالته في إيجاد أجوبة ُم ْق ِنعة لجملة من األسئلة التي تثيرها
مظاهر الكون الطبيعي وظواهره ،في انتظامها وانسجامها من جهة ،وتأثيرها على الحياة البشرية
الفردية والجماعية ،إيجابا وسلبا من جهة أخرى ،فقد نحتت الفيزياء اليونانية مثال جملة من
املفاهيم الطبيعية (مثل :الطبيعة ،املادة ،الصورة ،الجوهر ،العرض ،الكون ،الوجود ،العلة،
الهيولى )...واستمرت هذه املفاهيم مع العصور الالحقة ،واغتنت بمفاهيم وتخصصات وحقول
معرفية متصلة باملوضوع .ال يتسع املقام هنا لتتبع تطورها واتساعها.
ال غرابة أن ُي َّ
سمى الفالسفة األوائل بالفالسفة الطبيعيين أمثال طاليس وأنكسمانس
وأنكسماندر ،ألنهم تساءلوا عن أصل الكون والقوانين الناظمة له ،وطبيعة املادة وعالقتها بالفكر،
فاعتبر طاليس أن «العالم صادر عن املاء وراجع إلى املاء .وبتعبير أقرب إلى كالمه :إن العالم يخرج
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من املحيط ويرجع إلى املحيط» ،1وأجاب أنكسماندر عن سؤال حول أصل الكائنات الحية بقوله:
«إنها نشأت من الرطوبة بعد أن تبخرت الشمس ،وكان اإلنسان كغيره من أنواع الحيوان ،فكان في
البدء سمكة» ،2واعتبر أنكسمانس أن أصلها من الهواء الذي هو «مادة ال نهائية معينة متحركة علة
الحياة في العوالم ..منه تكونت األشياء بالتكاثف والتخلخل» ،3وآخر قال أن أصلها من نار ورابع قال
من تراب ،فيما يسمى بـ»األسطقسات األربع» ،أي العناصر التي تؤلف الكون والتي لوالها ملا وجدت
الحياة .وظن غيرهم ظنونا أخرى كالعدد والعقل والالمتعين والذرات...
كما كتب أرسطو طاليس في الطبيعة وما بعد الطبيعة ،وتحدث عن عادات الحيوانات وبيئتها،
وألف كتاب «الحيوان» ،وقاس ظواهر الطبيعة على سلوك اإلنسان والحيوان ،ففسر حركات األجرام
السماوية وكأنها حركات كائنات حية ،ورتب املوجودات ترتيبا تصاعديا بدءا بالعناصر البسيطة
املاء ،التراب ،النار ،الهواء ،وبعدها املعادن ،ثم النباتات والحيوان ،وبعد ذلك يأتي اإلنسان ،وأخيرا
ترتقي األجرام السماوية في أعلى الرتب وأشرف املقامات 4.ونشر أبوقراط كتابا بعنوان «عبر األجواء
واملياه واألماكن» ،يذكر فيه تأثير هذه العوامل الثالثة على الكائنات الحية ومنها اإلنسان ،وتوالت
االهتمامات الفلسفية بالطبيعة إلى أن استقلت العلوم الطبيعية في القرن السادس عشر عن
الفلسفة ،وتعددت تخصصاتها بتعدد مناهجها وموضوعات اهتمامها التفصيلية.
املبحث األول :من الوعي باملشكالت البيئية إلى فقه االئتمان
املطلب األول :يف ضرورة الوعي املشترك باألزمة البيئية

رغم ما لالهتمامات الفلسفية القديمة من قيمة عظمى في تركيز النظر على املعطى الكوني في
تكامل عناصره وتفاعلها ،وتأثير ذلك على حياة اإلنسان وتفكيره ،إال أنها اليوم ال تنفع نظرية «أخالق
الفضيلة» ألرسطو طاليس ،وال نظرية «أخالق الواجب» إليمانويل كانط ،وال نظرية «أخالق املنفعة»
لوليام جيمس ،في استيعاب مشكالت «البيئة واإلنسان» املستحدثة في عاملنا املعاصر ،وال تستطيع
 -1بلدي ،نجيب .دروس في تاريخ الفلسفة ،دار توبقال ،الدار البيضاء ،ط1987 ،1م ،ص14
 -2األهواني ،أحمد فؤاد .فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ،دار إحياء الكتب العلمية ،القاهرة ،ط1954 ،1م ،ص 62
 -3الخطيب ،محمد .الفكر اإلغريقي ،منشورات دار عالء الدين ،دمشق ،ط 1999 ،1م ،ص 99
 -4انظر :الجابري ،محمد عابد .مدخل إلى فلسفة العلوم -2 ،املنهاج التجريبي وتطور الفكر العلمي ،املغرب :مطبعة دار النشر
املغربية ،ط1976 ،1م ص 38
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تنمية «الوعي الكافي» إليقاف نزيف هذا الكون العظيم ومعاناته جراء استفحال جشع اإلنسان
وتسلطه على الطبيعة وبالتالي على نفسه واألحياء والحياة من حوله.
البيئة تسخير إلهي ومشترك إنساني ،إذا فسدت تضرر الناس أجمعين ،وإذا صلحت انتفع الخلق
في العاملين ،وباعتبار الوعي املتنامي بالطابع العالمي ملعضالت البيئة ظهرت مؤلفات وهيئات تندد
بالسياسات التنموية والتقنية والعسكرية التي تدمر البيئة وتلوث الطبيعة ،وتدعو إلى الحفاظ على
املوارد الطبيعية بعيدا عن التلويث والتتبير والتخسير ،والتصدي للتحديات التي تواجهها من خالل
إثارة القيم األخالقية العاملية 1في نفوس البشر بحسب ما يؤمنون به من عقائد دينية ،وما يصدقونه
َ
من أفكار ومرجعيات ومذاهب ،وما يتصرفون ِوفقه من نماذج ثقافية ترشد سلوكاتهم.
أم�سى االهتمام بالبيئة منصبا من طرف الجميع على مشكالتها املركبة ومداخل عالجها التربوية
واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ،إذ املشاكل البيئية أو املشاكل املرتبطة بالبيئة
ً
ُ
الطبيعية تطرح في عصرنا على مستوى ال يستثني أمة من األمم وال مجاال من املجاالت ،نظرا الرتباطها
جهة بوصفه الفاعل املؤتمن ،وباألرض وتوازنها من جهة ثانية بوصفها املحل
باإلنسان ومصالحه من ٍ
الوحيد املمكن لهذا االئتمان ومجال التسخير فيه .فـاالهتمام بقضايا البيئة األخالقية والطبيعية
والجمالية لم يعد أمرا يخص فئة من املختصين في موضوع ما ،وال دولة في شأنها الداخلي بل أضحى
اهتماما أمميا يتخطى الحدود السياسية ،و»لقد أصبح الزما على املجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه
القضية خارج إطار حدود الدول واألطر السياسية» ،2مثلما ال يتوقع القتراحات الحلول أن تكون
ناجعة إال إذا استحضرت الوعي باألبعاد الفلسفية واألخالقية العاملية.
رغم ما يشعر به الناس جميعا من أهمية للحفاظ على البيئة الطبيعية من أجل استمرار حياة
األحياء عليها ،وما يعلمونه من أن إفسادها يلحق الضرر والهالك بالحياة على وجه األرض ،ويعيق
أداء الكائن البشري ملهمته االستخالفيةُ .يتهم اإلنسان في جميع األبحاث والدراسات وامللتقيات
والتقارير ذات االختصاص في الشأن البيئي بكونه الفاعل الرئيس في جريمة اإلخالل بالبيئة ،بل
ُ
وأورسوال َّ
عساف ،دار
 -1انظر :هانس كينغ .مشروع أخالقي عالمي ،دور الديانات في السالم العالمي ،ترجمة :جوزيف معلوف
صادر ،بيروت ،ط1998 ،1م.
 -2الخولي ،أسامة .البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ،مجلة عالم املعرفة ،الكويت ،عدد1423( ،285 :ه2002 /م) ،ص 22
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التآمر على تدميرها ،1ونتيجة لذلك الشعور نشطت الكتابات الفلسفية واألخالقية في املوضوع،
وارتفعت أصوات أفراد ومؤسسات حكومية وتطوعية ،لتنبيه اإلنسان املعاصر إلى ما اقترفه –
الظلوم الجهول -في حق الطبيعة من تدمير وتخسير ،حتى أوشك على «نسف جميع القيم واملثل
العليا...وتداعي جميع الهويات».2
يكفي دليال على استفحال األزمة البيئية واتساع نطاقها اليوم أن نسمع ونطالع باستمرار الحديث
عن «أزمة التغذية» و»أزمة الطاقة» و»أزمة السكان» و»أزمة السكن» و»أزمة التلوث» و»أزمة املاء»
وغيرها ،بل ظهرت مؤلفات ودراسات وأبحاث في موضوعات بيئة تنبئ عن خطر األزمة البيئية من
خالل عناوين مزعجة مثل« :االنفجار السكاني»« ،القنبلة السكانية»« ،كوكب يموت»« ،كوكب
ينتحر»« ،عالم مزدحم»« ،املدن الدخناء»« ،الربيع الصامت»« ،الصيف الطويل» ...وليس باطال
بإلحاح عن تطور األزمة البيئية وعن مآالت الالمباالة بها .حتى قيل« :من املمكن
أن يتحدث العقالء
ٍ
تشبيه الضرر البيئي الذي يسببه البشر بفعل السرطان في الجسم البشري ،أي سرطان قاتل ،والذي
إذا لم يكبح جماحه سيترك الجسم الذي يغزوه جثة ال حياة فيها».3
ونذكر من بين هذه الجهود هيئة «تحالف األديان واملحافظة على البيئة» وهي مؤسسة بريطانية
نشأت عام 1995م ،تحفز أتباع األديان على تطوير قدراتهم في إدارة وتنفيذ البرامج البيئية على
أساس تعليمات دينهم ،وانضمت للشراكة مع البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة من خالل برنامج يهدف
إلى معالجة قضايا البيئة وخاصة منها مشكلة تغير املناخ وتداعياته الخطيرة على الحياة بصفة عامة.
ُ
ويعتمد هذا البرنامج على وضع خطة عملية زمنية تستمد أسسها من املبادئ والقيم التي يدعو إليها
ُ
الدين املشترك (الكليات الدينية التي ال تختلف فيها ال ِـملل) ،بغرض مساعدة املجتمعات املحلية
على اتخاذ القيم اإليمانية حافزا للمواطنين على تغيير سلوكياتهم ،واستجابت العديد من الطوائف
واملؤسسات الدينية والفلسفية ،وقدم بعض املسلمين خطتهم كذلك تجاه البيئة واملساهمة في
الحفاظ عليها عبر العديد من االجتهادات النظرية والعملية.
 -1صباريني ،محمد سعيد والحمد رشيد .البيئة ومشكالتها ،سلسلة عالم املعرفة ،الكويت ،عدد ( ،22أكتوبر 1979م) ،ص
107
 -2الدواي ،عبد الرزاق .موت اإلنسان في الخطاب الفلسفي املعاصر ،دار الطليعة ،بيروت ،ط ،1992 ،1ص 35
 -3نيوتن ،ه .ليزا .نحو شركات خضراء ،مجلة عالم املعرفة ،الكويت ،عدد2006 ،329 :م ،ص128
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املطلب الثانيُ :حب التملك وإفساد روح االئتمان ىلع البيئة

ً
ابتداء التمتع والتشهي والتملك ،وتضاعف ذلك مع ارتفاع مستوى االستهالك في
ُح ِّبب لإلنسان
املجتمعات الحديثة واملعاصرة نتيجة التأثر بفلسفة غربية تحكمية ال تولي للمعنى قيمة في الحياة
أمام مغريات تزيين املزيد من االستهالك الالمحدود ،يقول مشيل سير ( )Michel Serresفي كتابه
ُّ
ُّ
«العقد الطبيعي»« :التحكم والتملك ،هو شعار ديكارت الذي رفعه في فجر العصر العلمي والتقني
الحديث ،عندما انطلق العقل الغربي فاتحا ومستكشفا للكون «نسيطر عليه ونتملكه» ،هذه هي
الفلسفة املشتركة يبن املشروع الصناعي والعلم الذي ُوصف بأنه محايد وموضوعي .إن التحكم
الديكا تي يؤسس العنف املوضوعي للعلم كاستراتيجية ُم ّ
هددة .إن عالقتنا األساسية بموضوعات
ر
ِ
العالم أضحت تتلخص في الحرب وا ِمللكية ،1»...وال تلتفت إلى أخالق املحبة أو األخالق العالئقية ،أو
«أخالق العناية» 2بتعبير فيرجينيا هيلد.
ويضيف ميشيل سير« :إن الخسائر التي كبدها اإلنسان للعالم ،تساوي الخسائر التي يمكن
حربا عاملية أن تتركها وراءها...لقد أصبحنا بحكم تحكمنا املفرط في الطبيعة ضعفاء أمامها ،حتى إنها
تهددنا بدورها لتسيطر علينا .فمن خاللها ومعها وداخلها نقتسم نفس القدر .وأكثر من كوننا نملكها،
ستملكنا هي بدورها ،كما في القديم ،عندما كنا نخضع للضرورات الطبيعية ،لكن مع فارق نوعي .في
3
املا�ضي ،كان الخضوع محليا ،أما اليوم فسيكون عامليا».
هذا التحكم وما تاله من تملك زاد من جشع اإلنسان وضاعف من استغالله ملوارد الطبيعة
وإفساده لخيراتها ،يقول موران« :إن الهيمنة الجامحة للتقنية على الطبيعة تقود اإلنسانية نحو
ُ
االنتحار» ،4وما زادته الكشفات العلمية والتكنولوجية املتطورة إال استفحاال واستفحاشا ،فلقد
«غال الغرب في استغالله للطبيعة ،فبالرغم من ازدهار العلوم الطبيعية على أنواعها كافة وتقدم
التقنية في خدمة اإلنسان ،فإن تأليه الرغبات...أدى إلى اغتصاب اإلنسان للطبيعة ،أي إلى استثمار
الطبيعة وتطويع قواها إلشباع الرغبات دون وازع أخالقي ،دون معيار يعلو على الطبيعة والرغبات
 -1مشيل ،سير .العقد الطبيعي ،دار فالماريون للنشر ( ،)Groupe Flammarionباريس ،ط1990 ،1م ،ص58
 -2فرجينيا ،هيلد .أخالق العناية ،ترجمة :ميشيل حنا متياس ،مجلة علم املعرفة ،الكويت ،عدد  ،356ط  ،1أكتوبر .2018
 -3مشيل ،سير .العقد الطبيعي ،مرجع سابق ،ص58
 -4إدغار ،موران .تربية املستقبل ،دار توبقال للنشر ،املغرب ،ط ،2002 ،1ص65
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معا ويخضعهما لقيمه وأوزانه ،فكان تلويث املوارد الطبيعية ونهب الثروة األرضية بال حساب مما أدى
بدوره إلى قلب توازن الطبيعة في كثير من الحقول» ،1إال أن الناس قد يغفلون عن األسباب التي توقع
الفساد في البيئة ،بل قد يشاركون في عملية اإلفساد عن غير وعي منهم أو تقليال من تأثيرهم ،أو اتهاما
للغير وتبرئة للذات وعدم تحمل املسؤولية ،أو بعدم القدرة على التخلي عن عوائدهم االستهالكية
ً
اإلهالكية التي ال تلقي باال لنتائج الالمباالة التدميرية واألنانية االستفسادية.
املبحث الثاني :يف الحاجة إلى وعي بيئي ائتماني
املطلب األول :فلسفة البيئة وتجديد الوعي البيئي

يحتاج الوعي بأهمية البيئة في الحياة إلى وعي أعلى يستحضر عمق األزمة البيئية التي تواجه
اإلنسانية جمعاء في حاضرها ومستقبلها ،وبمظاهر هذه األزمة وخطورتها ومآالت التهاون بصدد
إيجاد حلول ملشاكلها املركبة واملستعصية ،بعد إدراك األسباب والعلل الكامنة وراء التدهور الخطير
الواقع واملحتمل للمجال البيئي (برا وبحرا وفضاء) ،وبيان سبب العالقة غير السوية بين الوضع
البيئي الحقيقي واالدعاء البشري املزعوم .لعل اإلنسان يتذكر مسؤوليته في حفظ األمانة التي
أودعيت عنده ،قبل إجباره على أداء فاتورة التأخر..
خطابات باردة تتحدث عن الطموح واآلمال
ال يكتفي الوعي الجديد بوصف الواقع البئيس وإنشاء
ٍ
ُ
غة متأسفة وعاجزة عن اإلقناع والتأثير .بل يتجاوز ذلك إلى إصالح منهاج التربية
واألحالم الجميلة ،بل ٍ
اإلنسانية ،قبل بذل وتنظيم ُ
الجهود الجماعية لتحقيق الوعي العالمي املشترك باألزمة أوال ،ثم
إشراك الجميع؛ أفرادا وهيئات ،شماال وجنوبا ،شرقا وغربا ،في إعداد برنامج الحل املشترك وتنفيذه.
ال ننكر باملناسبة ازدياد الوعي بمشكل البيئة في الغرب نتيجة الصيحات املتتالية ملراكز الدراسات
ُ
واألبحاث ،ومع ظهور جماعات الخضر الذين يشنون حمالت واسعة ضد اإلساءة للبيئة من خالل
الضغط على الحكومات من أجل َس ِ ّن تشريعات قانونية ُبغية الحد من تلوث البيئة ومنع االستغالل
املفرط للطبيعة ،مما «ساعد على تحسيس الرأي العام العالمي بخطورة األزمة البيئية الراهنة ،وعلى
شحذ الوعي بتداعياتها وإسقاطاتها َّ
املرج َحة على الحياة في كوكب األرض ،ومن ثمة على وجود الجنس
 -1الفاروقي ،إسماعيل« .نحن والغرب» ،مجلة املسلم املعاصر ،القاهرة ،السنة  ،3العدد  ،11رمضان 1397هـ/سبتمبر
1977م ،ص 29-30
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البشري برمته وعوامله الثقافية والحضارية .وربما كان ذلك ما َّأهل األزمة املذكورة لتصبح موضوعا
لنقاش عالمي ال يفتأ يتسع ويتعمق».1
يتسع الوعي طبعا غير أن الواقع البيئي لم يعرف تحسنا رغم تلك الجهود ،إذ ال تزال الكوارث
البيئية تهدد اإلنسان وباقي األحياء على األرض ،مما يجعل أزمة البيئة اليوم تشكل تحديا عامليا يفوق
ُ
قدرات البشر على حماية مكان سعيهم وابتالئهم ،نظرا ملا ألحقت به من أضرار َعجز العلم املعاصر
بكل إنجازاته عن إيقافها ،من قبيل املشكالت الناجمة عن الفقر واملجاعة واألمراض الفتاكة ونقص
الغذاء وندرة الطاقة وتلوث الفضاء واالحتباس الحراري وثقب األوزون ،ناهيك عن تلوث البحار
واملحيطات...وكل واحدة من هذه املشكالت يمكنها أن تطرد اإلنسان من سطح األرض بعد أن تقلب
ً
ً
َ
أمنه البيئي خوفا ورعبا.
ترى الدراسات البيئية املعاصرة واملشتغلة أكثر بفلسفة البيئة أن املشكل البيئي هو مشكل
إنساني مشترك بين جميع أمم األرض ،ذلك أن «وطننا ليس املنـزل أو الشارع أو البلد الذي نعيش
فيه ،بل هو األرض نفسها» ،2التي تحتضن تنفيذ ما يخططه عقل الكائن البشري ويخمنه ،فكما
أضحى العالم سوقا من البضائع التجارية يقتنيها الناس من أقطار األرض ،فكذلك يشكل العالم
بيئة يقطنها الناس من جميع األجناس .وال انعتاق خارج تجديد الوعي بمسؤولية اإلنسان عن تدهور
ظروف وجوده ،وإيقاظ سكان العالم وقادته ُبغية إنقاذ بيتنا من الخراب الذي لحق الحياة واألحياء
فيه.
هذا ما تحاول إيصاله الفلسفة البيئية إلى قيادات العالم فكريا واقتصاديا وسياسيا ،لتقنع
ُ
اإلنسانية بأن األرض هي الكويكب الحي الوحيد في النظام الشم�سي الذي يستقبل وجودنا واستمرار
حياتنا إلى حين ،وقد يرفضنا في يوم من األيام ويطردنا من محيطه الحيوي ،ويحرمنا من طيباته
نتيجة تهورنا وعنادنا وال مباالتنا ،يقول جيمس لفلوك« :فاألرض ملصلحتها وليس ملصلحتنا قد تجبر
 -1الدواي ،عبد الرزاق« .مجتمع املعرفة..معالم رؤية تكنولوجية جديدة للعالم» ،مجلة عالم الفكر ،الكويت ،العدد ،3ص
113
 -2لفلوك ،جيمس .وجه غايا املتال�شي ،ترجمة سعد الدين خرفان ،مجلة عالم املعرفة ،الكويت ،عدد( ،388 :ماي 2012م)،
ص8
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على الدخول في مرحلة حارة ،حيث يمكنها البقاء ،ولكن بحالة أدنى وأكثر صعوبة للعيش فيها ،وإذا
1
حدث هذا كما هو محتمل ،فسنكون نحن السبب في ذلك».
تركز أدبيات الفلسفة البيئية عموما على املدخل التربوي والفكري واألخالقي ،معتقدة أن
«اإلنسانية لن تجد سعادتها إال بإصالح ذاتها روحيا ومعرفيا وأخالقيا ،فإذا نتجت األزمة العاملية
للبيئة عن فعل اإلنسان ،وكان فعل اإلنسان مجسدا ملستواه التربوي وكيفية تفكيره ورؤيته للعالم،
فإنه ال ينصلح الفعل إال بإصالح ذات اإلنسان أوال ،أي بتغيير اإلنسان ،وصناعة النموذج املعرفي
الذي يؤطر رؤيته لنفسه وللكون من حوله وللحياة ،حتى تتغير تبعا لذلك رؤيته لذاته وللعالم
املحيط به .بعدها سيسعى للحفاظ على الحياة اإلنسانية اآلمنة الكريمة املمتدة من حيث هو جزء
ال يتجزأ منها .لكن إصالح فكره كما تريده الفلسفة البيئية يحتاج إلى نظام معرفي عالمي بديل قادر
على إعادة تركيب ما تفكك ،وبناء ما تهدم ،وتقويم ما اعوج ،وتصحيح ما تحرف ،وتتميم ما نقص .أي
2
أن الفلسفة البيئية نفسها تحتاج إلى وعي عميق يخلصها من حصار الرؤية املادية والبديل الالديني»
املتطرف الذي يدير ظهره إلسهام الدين في حل مشكالت اإلنسانية املعاصرة.
يقول محمد عزيز الحبابي« :هل يمكن أن نرتفع من مستوى الضمير الفردي إلى ضمير جماعي،
بحيث تتصل األخالق باالجتماع بصلة متينة؟» فيقول« :هذا التساؤل في غير محله ،ألن األخالق
مجتمعية في أصلها ،فكل مسؤول ،مسؤول أمام ضميره ،طبعا ،أمام البيئة ،والبيئة وحدها مقر
القيم واملعايير األخالقية ،وهي الخالقة للضمير خلقا ،إذ بها يتكيف ،انفعاال للفضائل واملساوئ.
فمثال الوعي أيام الرخاء غيره أيام الشدة .ثم إن أصحاب علم االجتماع يقرون أن املسؤولية كانت،
بادئ ذي بدء ،مشتركة غير محددة» ،3ويستشهد على ذلك ببيت شعري يقول فيه الشاعر« :وما أنا
ُ
إال من غ َزّية إن غوت  -غويت وإن ترشد غزية أرشد».4
املطلب الثاني :أخالق العناية أو من أجل رؤية جديدة

بعد قصور النماذج البشرية املعرفية إلى اليوم وانسدادا آفاقها ،تستشرف اإلنسانية املعاصرة
 -1املرجع نفسه ،ص 9
 -2الفراك ،أحمد .البيئة ومشكالتها املعاصرة ،دار القلم ،الرباط ،ط ،2016 ،1ص 93
 -3الحبابي ،محمد عزيز .الحريات أو التحرر ،دار املعارف ،الدار البيضاء ،ط1972 ،1م ،ص24
 -4املرجع نفسه ،ص24
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نموذجا جديدا يستوعب حسنات املناهج والنماذج السابقة ،ويتجاوزها إلى ما ال ِق َبل لها به في
شموله وتكامل وانسجام عناصره ،نموذج علمي عالمي يحمل رؤية مغايرة لإلنسان وللكون وللعالقة
لصوت سماوي هادئ -حسب تعبير جون جاك
بينهما .ولن تظفر اإلنسانية بفالحها إال إذا أنصتت
ٍ
صوت حملته العناية اإللهية
روسو -يقرع سمعها ويذكرها بأصلها ومصيرها ووظيفتها ،وتهيأت لسماع ٍ
للخلقَ ،وبين مبادئه ومعامله األنبياء واملرسلون ،والحكماء واملصلحون ،وعملوا به في إصالح أحوال
الناس وزرع أواصر املحبة والتآلف بينهم ،أمرا باملعروف ونهيا عن املنكر وتذكيرا بالتكليف اإللهي
املشترك ولوازمه.
َ
بالوعي البيئي الجديد يشعر اإلنسان أن َ
«مكاننا ُجزء منا» ،1وأنه إذا خرب فإنما يخرب بيته
وحقل استخالفه ،ويهدد حياته بتجاهله ملا يحدث في البيئة من استفسادُ ،ويصر مستكبرا بعلمه
وحضارته عن سماع صوت الكون وهو يستصرخ اإلنسان طالبا النجدة واإلنقاذ .ويشعر بأن ما بثه
هللا من نعيم على األرض؛ على ظهرها وفي بطنها وفي فضائها هو أمانة لتمكين لإلنسان وتنويع معايشه
لعله يشكر ويعمل صالحا ،قال هللا تعالى{ :ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليال ما
تشكرون} (األعراف.2)9:
ملا كان اإلنسان هو َ
املؤتمن في أرض هللا جيال بعد جيل ،يخلف بعضه بعضا ،سلسلة استخالفية
عابرة للزمن ،فإن أخالق الرعاية باإلنسان تفرض علينا أن نسعى إلى تحقيق اإلخاء بين أعضاء
ُ
اإلنسانية املـكرمة ،في «مواطنة إنسانية» أو «أخوة إنسانية» عابرة للثقافات والحدود الجغرافية
ُّ
والعرقية واملذهبية ،وحث األفراد والجماعات على إنشاء مخالقة جديدة بتعبير طه عبد الرحمن،
َ
تستمر معها الخيرية والعدالة من َّ
السلف إلى الخلف ،في جلب املصالح املشتركة ودفع املضار التي
تهدد األمن البيئي والعمراني الذي هو األساس املادي لكل فروع األمن اإلنساني األخرى.
َ
والخلفُ ،
وفي حالة وقوع الفصام بين السلف
وض ِّيع االئتمان من طرف الجيل الالحق ،الالمبالي
بمسؤوليته وواجبه في احترام القيمة الذاتية ( ) Intrinsic Valuesلعناصر الطبيعة املختلفة ،فإنه
ََ
َْ
ف (بتسكين الالم) الذي خان األمانة
ف إلى جيل الخل ِ
يتحول -بلغة القرآن الكريم -من جيل الخل ِ
 -1مايكل ،زيمرمان .الفلسفة البيئية؛ من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجيا الجذرية ،ترجمة :معين شفيق رومية ،مجلة عالم
املعرفة ،الكويت ،عدد2006( ،333 :م) ،ص 285
 -2ونجد في سفر التكوين ،اإلصحاح« :11 :وكانت األرض كلها لسانا واحدا ولغة واحدة» ،وفي سفر التكوين ،اإلصحاح13 :
َ ُ
َ
«ألن جميع األرض التي َ
أنت ترى
لك أعطيها ولن ْس ِل َك إلى األبد».
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َ
ْ
ً
ُّ
وقطع الرحم واتبع هواه ،وسقط في التخلف طبعا ،قال هللا تعالى{ :فخلف من َبعدهم خلف أضاعوا
َ
الصالة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا}(مريم .)59:اتبعوا الشهوات بمعنى اتبعوا نمطا استهالكيا
يهلك الحرث والنسل ،ويفسد في البر والبحر ،ويستكبر عن عبادة هللا ،ويريدها ِع َوجا.
اإلنسان مكلف بما يسميه طه عبد الرحمن بـ»إيداع الرعاية» ومقتضاه «أن يحفظ َ
املودع لديه
ما أودع من حيث الحقوق التي يقتضيها ،فيؤديها كما ينبغي ،على أن هذه املحافظة على الحقوق
َ
للمودع لديه املصلحة ويدفع عنه املضرة؛ بل لعل األصل في
ال تمنع التصرف في الوديعة بما يجلب
الوديعة املرعية هو اإلذن بالتصرف فيها ،ألن حقوقها محفوظة» 1وهو يختلف عما يسميه بـ»إيداع
املودع اإللهي وأن يستكمل به
الصيانة» ،ألن األول إلهي ويتملك بموجبه العبد تكريما له «ما أودعه ِ
املودع اإللهي في كل ودائعه» ،2أما
تحقيق ذاته ،متصرفا فيه بحسب مصالحه ،على أن يراعي حقوق ِ
الثاني فهو بشري ال يتملك صاحبه وديعته ،ألن ّ
«حقه أن يحفظ َ
املود ُع لديه ال�شيء على حاله التي
ُ
أ ِودع عليها إال أن يتعرض للضرر ،فحينها ،يعمل ،بقدر الطاقة ،على دفع هذا الضرر ،حتى يسترده
املودع في أجل ُتحدده الحاجة إليه أو ُيحدده وجود األمن؛ ّ
وبي ٌن أن دفع الضرر هذا ال يعد تصرفا في
ِ
ِ
الوديعة ،وإنما صيانة لها» ،3ليستنتج بعد ذلك أن «االئتمان عبارة عن إيداع رعاية ،بحيث يكون كل
ما خلق هللا ،جل جالله ،من أجل اإلنسان هو عبارة عن ودائع أودعها هللا إياه ،يتملكها كيف يشاء،
4
ويتحقق بها كيف يشاء ،شريطة أن يصون حقوقها».
خاتمة:

يتأسس القول الفلسفي في موضوع البيئة على مبدإ «حفظ الحياة على األرض» ،وهو مبدأ كلي
تشترك فيه األمم وامللل والشرائع واملصالح ،وليس املقصود بهذه القول رؤية املذهبية املادية بفروعها
مادامت مرتهنة للحظة استكبار االي تغطي الحقيقة املشتركة ،وال يهمها املستقبل املشترك ،وإنما
هي رؤية مشتركة جامعة ،متقدمة على الرؤى التقليدية املتقلصة في النظر القومي أو اإلديولوجي
أو الجغرافي املحلي ،بل يشترك فيها سكان املعمور حفظا لسالمة عيشهم ودفعا للشرور املحدقة
َْ
 -1طه ،عبد الرحمنُ .روح ّ
الدين :من َ
العلمانية إلى َس َعة االئتمانية ،مرجع سابق ،ص 474
ضيق
ِ
 -2املرجع نفسه ،والصفحة.
 -3املرجع نفسه ،ص 474 -473
 -4املرجع نفسه ،ص 474
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بهم ،مع العلم أنه ليست كل االهتمامات البيئية تنطلق من رؤية مادية متطرفة ،إنما هناك مذاهب
فلسفية «تضع القيم والغايات الخلقية فوق املادية...وتعنى بحالة الثقافة والتعليم والقانون واملحبة
والخلقية بأكثر مما يعنى باإلنتاج السنوي» ،1أي أن هناك مدارس فلسفية بيئية ترفض التحليل
التخسيري لقضايا البيئة وعالقتها بالنشاط اإلنساني عموما ،وتتحا�شى «اختزال السعي البشري إلى
مجرد اإلنتاج واالستهالك».2
إن الوازع األخالقي هو الذي يوجه الفعل البشري ليحد من الشراهة والغرق في نمط االستهالك
املادي ويحفز «ضوابط للصرامة وإنكارا للذات» 3من شأنها أن تسهم في صناعة وعي إعماري جديد،
قبل أن يأتي سوط القدر الذي يرغم اإلنسان على االعتبار الفوري ،آنذاك سيوقن بأنه «ليس ثمة
صلة بين درجة الرفاهية التي يستمتع بها وتحقيق الحضارة .بل على العكس ،إن االستغراق في راحة
البال هو أكثر العالمات الدالة على االضمحالل الحالي أو الوشيك» ،4ويعمل على توزين العامل
النف�سي الذاتي في اإلنسان ليتجسد مشروع التوازن في رعاية البيئة الطبيعية املحيطة بنا من كل
جهةُ ،ليتمم بـ»عقد بيئي عالمي» يشترك فيه الجميع ً
بناء على األسس املرجعية واملنافع املصلحية
املشتركة بين األنام.
مراجع البحث
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البيئة وسؤال التنمية
نحو خطاب بيئي ينصف األجيال

ّّذ .رشيد أمشنوك
باحث في علم االجتماع.

مقدمة:

تتطلب املجتمعات اإلنسانية في اللحظة الراهنة ،التفاعل العلمي الجدي مع األسئلة اإليكولوجية،
أكثر من أي وقت م�ضى ،إنه مطلب ملح وضروري ،وال يحتمل التأخير .فالبيئة بما هي مجال طبيعي
مادي ،تحتاج عناية خاصة لتكون مناسبة وصالحة لعيش آمن وكريم ،يليق باإلنسان باعتباره أسمى
الكائنات ،بما ميزه هللا تعالى بملكة العقل وخصيصة األخالق عن غيره .لكن ما تتعرض له املجاالت
البيئية من تدخالت إنسانية وخيمة العواقب واآلثار ،وضع يسائل عالقة املجتمع بالبيئة ،ويفحص
هشاشة السياسات الرسمية وغير الرسمية ،ويضع مختلف الجهود على محك االختبار ،السيما وأن
اإلنسانية مهددة في أهم حقوقها الطبيعية وهي الحياة والبقاء ،ملا استحالت األزمة اإليكولوجية بشتى
مظاهرها وتجلياتها ،شبحا مخيفا لألفراد والجماعات والحكومات؛ فاملوارد املائية تتهددها الندرة،
ومساحات كبيرة من الغابات معرضة لالختفاء ،وغيرها من الكائنات الطبيعية التي لم تسلم من
هذه املخاطر فضال عن ظواهر االحتباس الحراري واألمطار الحمضية وتلوث مصادر املياه وسموم
الصناعات ومخلفاتها ونفايات الرأسمالية املتوحشة .ومن ثمة أصبح مطلب «التوازن اإليكولوجي»
رهانا أساسيا كي يستعيد املجتمع عالقته الصحيحة بالبيئة ،ويرمم التصدعات التي خلفتها تدخالته
غير العقالنية وتدابيره غير الناجعة.
120

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

إن عالقة املجتمع بالبيئة تطرح إشكاالت كثيرة ،فإذا كانت الفلسفة الحديثة قد جعلت اإلنسان
مركز الكون ،فألهته ومجدته ،وأعطته املشروعية كي يسيطر على الطبيعة ويصير سيدا لها بالتعبير
الديكارتي الشهير ،ليحقق سعادته املزعومة ويشبع رغباته املادية باألساس ،فظل أسير التقنية
بتعبير هايدغر ،1ليكون أقدر على تحصيل أهدافه ومتطلباته ،لكن على حساب املحيط ومجاالته
الطبيعية ،فاختل التوازن الذي يفترض أن يكون رهانا فكريا بالدرجة األولى كي ينعكس على سلوكيات
اإلنسان وقناعاته .غير أن الواقع االجتماعي يؤكد أن الهوة بين املجتمع والبيئة صارت عميقة،
وأصبحت العالقة متوترة ،فالنظام االجتماعي السائد بنمطه االستهالكي وعقلية فاعليه وايقاع
تفكيرهم األخالقي يبين أن األزمة اإليكولوجية مدعاة للتفكير االجتماعي العميق ،ملعرفة األسباب
السوسيولوجية ودراسة التداعيات على بنى املجتمع وأنساقه ومستقبلها ،والتفكير كذلك في السبل
الكفيلة باحتواء الوضع ،قبل أن يستفحل أكثر ويزداد سوءا .وال شك أن للحلقة العلمية دور كبير ال
يستهان به في التنوير والتشخيص املوضوعي وتقديم التوصيات ،ونروم من خالل هذه املقال تحليل
أسباب التوتر بين البيئة والتنمية ومداخل بلورة خطاب بيئي ينصف األجيال بتعبير راولز ويستعيد
العالقة السليمة بين مصالح اإلنسان ومصالح الطبيعة.
.1البيئة بين النقد الفلسفي والرهان السوسيولوجي:

تعتبر البيئة منزلنا ،نحن البشر ،وحري بنا أن نهتم بسالمتها ،كي تفي بكل وعودها لإلنسانية
جمعاء ،لكن ما أن نفرط في صداقتنا معها ،إال ونجني من خيانتنا لها أشد االبتالءات ،...ويكاد يجمع
الباحثون اليوم على أن منشأ هذا الخلل يعود إلى اإلنسان الذي بلغت تأثيراته وضغوطاته على
النطاق اإليكولوجي حد تحوله إلى قوة جيولوجية هائلة وفق تعبير إدوارد ويلسون .2لهذا السبب صار
املوضوع محور نقد الفلسفة البيئية ،من خالل فهم تأثير سلوكاته وقيمه وأنماط حياته على محيطه،
في أفق بلورة تصور فلسفي بديل عن عالم أخضر خال من كل األزمات واالضطرابات .وهذا لن يتأتى
إال بتعرية بشارة «الحداثة» املزعومة التي جعلت اإلنسان مركز العالم بما تحيل عليه املركزية من
معاني السيادة والسيطرة والتسخير والتأثير ،مخلفة طبيعة مضطربة وبيئة مختلة وكوكبا متأزما.
 -1حيدر ،خضر .مفهوم التقنية :داللة املصطلح ومعانيه وطرق استخدامه ،االستغراب ،ربيع  ،2019ص .184-300
 -2زيمرمان ،مايكل .الفلسفة البيئية :من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجية الجذرية ،ترجمة معين شفيق رومية ،املجلس
الوطني للثقافة و الفنون واآلداب – الكويت( .2006 ،مقدمة املترجم).
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إن علم االجتماع كما يرى أنتوني جيدنز مصدر للتنوير ،1ألنه يساعد على التحرر والتميز ،وما
يهم الباحث االجتماعي في نظره هو أن يرى العالم بما فيه من مشكالت ،حيث تستحيل موضوعات
سوسيولوجية بعد بنينتها la structurationبتعبير محمد الويز 2أي حينما يتم إخضاعها لشروط
املعرفة العلمية ،والشك أن املشكالت البيئية هي مشكالت اجتماعية بالدرجة األولى ،ألن تفاعل
املجتمع مع وسطه الطبيعي يخلف نتوءات في النظام اإليكولوجي الذي يحيط به ،يمكن أن تهدد
توازنه املادي ،وهو ما قد ينعكس بشكل آلي على بنيات املجتمع وأنساقه والعالقات بين الفاعلين
االجتماعيين فضال عن نظام التفكير االجتماعي السائد .إن دراسة البيئة إذن سوسيولوجيا يعني
تحليل األسباب واآلثار االجتماعية للظواهر البيئية 3من قبيل التلوث واالحتباس الحراري واالستغالل
املفرط للموارد الطبيعية ،وتبذير املياه ،واالستهالك غير العقالني لخيرات املحيطات وغيرها ،أو
بمعنى آخر التفكير النقدي في الظواهر االجتماعية التي تخلفها تدخالت اإلنسان في الطبيعة؛ التي
تتعدد درجتها من مجتمع آلخر ،حسب إيقاعه االقتصادي والثقافي والسيا�سي ،وتداعيات األزمات
البيئية على سلوكات الفاعل االجتماعي ،وآثارها االجتماعية والثقافية ،وانعكاساتها على منظومة
املجتمع وقيمه وتمثالته للعالم وغيرها من القضايا التي ينبري لها عالم االجتماع بالنقد والفحص
بالتعبير البورديوزي؛ إذ ال يكتفي بمجرد التحليل والتفسير السوسيولوجي أو الفهم التأويلي لسلوكات
األفراد ،لكن يحاول مساءلتها منهجيا ونظريا ،أو بتعبير عبدالكبير الخطابي يقوم بتفكيك مفاهيم
املعرفة السوسيولوجية 4املنتجة وفحصها ،كي تكون مؤهلة لتعبر عن حقيقة العالقة بين البيئة
واملجتمع ،التي تحيل على عالقة اإلنسان بالحياة ،لذلك ال يمكن استسهال الجهود العلمية املبذولة،
السيما النقدية منها ،لتصبح البيئة مالذا آمنا للمجتمع وليس شبحا مخيفا مهددا ملستقبله ونظام
تفكيره وحياته االجتماعية .يقول آالن تورين« :أن يكون املرء عالم اجتماع اليوم هو أن يتأمل شروط
مجتمع جديد ،والطريقة التي يمكن بها لألزمة والقطيعة من جانب والصراعات االجتماعية من
ً
جميعا لوضع تنظيم اجتماعي وثقافي جديد ،ومن العبث الحلم بمجتمع مثالي
جانب آخر ،أن َّتتحد
 -1جيدنز ،أنتوني .علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،املنظمة العربية للترجمة ،ط ،2005 ،1ص.52
 -2الويز ،محمد .املنهج السوسيولوجي ،دراسات ،العدد ،2011 ،14ص.177
3- Boudes, Philippe. L’apport de la sociologie de l’environnement à l’analyse des modes de vie. Contextes et
�perspectives, in M.Dobré & S. Juan (dir.), Consommer autrement. La Réforme écologiques des mo

des de vie, Paris, L’Harmattan, Coll. Environnement, 2009, pp. 57-69.

4-Khatabi, Abdelkébir. «Sociologie du monde Arabe: Positions,» BESM, no. 126,1975, pp. 13.
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مع نسيان التمزقات واالنقالبات التي توشك على الحدوث» ،1من هذا املنطلق يمكن أن نعتبر التفكير
السوسيولوجي في قضايا البيئة ،بما خلفته من تمزقات اجتماعية واضطرابات اقتصادية ،مدخال
نظريا مهما لوضع تنظيم ثقافي واجتماعي جديد يصحح العالقة بين اإلنسان ومحيطه الطبيعي،
الذي يصير رأسماله االجتماعي والثقافي بمجرد أن يتدخل في إدارته أو تسخيره لصالح إرادته .إذ إنه
الفاعل االجتماعي الصامت الذي ال يمكن أن نتجاهله في فهم املجتمع كمنظومة ثقافية تتأثر بشكل
أو بآخر بالحتميات الطبيعية حينما تفرض عليه سلوكا اجتماعيا معينا أو تسهم في تشكيل عامله
الذاتي.
تصير إذن الظاهرة البيئية ظاهرة اجتماعية حينما تمارس قهرا وقسرا بالتعبير الدوركايمي على
األفراد ،فتؤثر في نظام عالقاتهم االجتماعية أو نمط حياتهم ،وتسهم في تشكيل تمثالتهم للعالم
االقتصادي من حولهم .فالظاهرة البيئية من حيث املبدأ هي ظاهرة فيزيائية طبيعية تمارس تأثيرا
ماديا مباشرا على نظام الكون ونواميسه ،لكن عندما تخضع للتدخالت البشرية املباشرة وغير
املباشرة تغدو مطلبا سوسيولوجيا ألنها تعكس عالقة املجتمع بمحيطه الطبيعي ،وبالتالي فالدرس
السوسيولوجي مطالب أن يعي بحجم املشكالت التي تخلفها األزمات اإليكولوجية في املجتمعات ،من
خالل نقدها ومساءلة أسبابها وتداعياتها ،ودراسة موضوعية حصيفة ملختلف التجارب والبرامج
التنموية املوجهة إلى حماية البيئة ،لتوفير األرضية العلمية املناسبة للتدخالت العقالنية املشروعة
واملستدامة.
تأتي إذن السوسيولوجيا في سياق التحدي العلمي ملا تتعرض له البيئة من تدهور وخدش معيب
ال يليق «بالكائن األخالقي» الذي نسميه إنسانا بالتعبير الكانطي ،ألن قيمة إنسانيته تتمثل في تقديره
للواجب واحترامه ملحيطه املادي واملعنوي؛ إذ كلما تعمقت الهوة بينهما صارت األطروحة األخالقية
زعما مثاليا ورهانا طوباويا ،وبالتالي ال محيد عن تخليق العلم كي يكون أكثر تعبيرا عن هواجس
املجتمع الفاضل ،ويستعيد توازنه القيمي الذي يمكن أن يواجه به تحديات العصر وديناميته
الثقافية السريعة.
في الوقت الذي أعلن فيه العالم انتصاره على الطبيعة وأحكم قبضته على مقوماتها ونواميسها،
1-Touraine, Alain. Lettre à une étudiante, Paris, Seuil, 1947, p22.
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تبين أنه لم يزد منظومته الثقافية إال تفككا واضطرابا بتعبير سيرج التوش ،1إذ إن تطوير التقنيات
وتحرير الفرد والسير نحو اقتصاد الرفاه وغيره من مقوالت السعادة املزعومة ،جعلت اإلنسانية
تؤدي الثمن باهظا ،ليس فقط على مستوى قيمها األخالقية التي التحقت بسوق السلع ،وجردت من
جوهرها ،ولكن في النظام اإليكولوجي الذي يفقد توازنه كلما اختلت موازين البناء االجتماعي وحادت
املنظومة االقتصادية والثقافية عن مساراتها األخالقية لتلتهمها «املاكينة الرأسمالية» وتنتشر قيم
التسليع من أنانية مادية وإفراط استهالكي وتتم رأسملة العالقات والحياة االجتماعية ،لتصير البيئة
املجال املادي الذي يخلد هذه الفلسفة بآثارها ومخلفاتها .وعل هذا ما يؤكد الحاجة امللحة ملا أسماه
إدغار موران «بالثقافة الكوكبية» 2التي تحرر املجتمعات من تقوقعها وانغالقها ،وتكسر حواجزها
3
األيديولوجية لتفكر في اآلخر وحياته ،في أفق التشبع بما سماه اإلمام ياسين «باألخالق الكوكبية»
لتواصل سفينة اإلنسانية مسيرتها في إطار من التسامح والتراحم والتعارف والتواصل بين اإلنسان
وأخيه اإلنسان .حينها يمكن للبيئة أن تحظى بتقدير اإلنسان واحترامه أنى كان ،وكيفما كانت
مرجعيته الثقافية واأليديولوجية.
من مؤشرات اضطراب العالقة بين املجتمع والبيئة نلفي ما سماه مقبول بمرض املدينة أو
تشوهات حياتنا املدنية التي تعتبر في نظره نتيجة مباشرة لإلقبال على املدينة من دون تخطيط
أو تفكير ،4فمجاالتها البيئية واالجتماعية أضحت تعكس كل اختالل في منظومة املجتمع؛ إن على
مستوى قيمه ونظام تفكير مكوناته أو تدبير إشكاالت هذا العمران االجتماعي؛ ففي الوقت الذي
ينتظر فيه أن يكون «املجال الحضاري» مجاال إيكولوجيا يلبي حاجات األفراد ويستجيب ملطالبهم
ويؤمن حياتهم االجتماعية واالقتصادية ،صار مصدر «األزمة البيئية» واختالل التوازن اإليكولوجي
بسبب النظام االستهالكي السائد ،ونسق التصنيع وبنيته اإلنتاجية املفرطة ،وتلوث الهواء والفكر
والنظر ،وتداعيات ذلك على العالقات االجتماعية واإليقاع السريع للحياة الحضرية .من هذا املنطلق
بات من الضروري نقد «املركزية البشرية»  anthropocentrismألنها أساس األزمة البيئية كما تقول
1- Latouche, Serge. l’occidentalisation du monde, la découverte, Paris, 2005.
 -2نينة ،عبد الكامل .إدغار موران :نحو ثقافة وهوية أرضية [املجتمع الكوكبي ،موقع كوة ،نشر بتاريخ  9يونيو  .2019اطلعت
عليه يوم  21/03/202على هذا الرابطhttps://couua.com/2019/06/09 :
 -3مقبول ،إدريس .ما وراء السياسة ،إفريقيا الشرق ،2016 ،ص .404
 -4مقبول ،إدريس .املدينة العربية الحديثة :قراءة سوسيولسانية في أعراض مرض التمدن ،عمران ،العدد ،2016 ،16ص.48
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اإليكولوجية العميقة  ،deep ecologyلذلك البد من كبح جماح السلوكات البشرية وتقنينها وتأطيرها
أخالقيا وقانونيا ،لتكون في خدمة البيئة ويصير اإلنسان صديقا لها ،ال عدوا مستنزفا لخيراتها.
إلى جانب هذا الرهان الفلسفي األخالقي الذي نادت به توجهات فلسفية عديدة في الغرب وغيره،
يمكن اإلشارة في هذا السياق أن التفكير السوسيولوجي في البيئة ومداراتها االجتماعية ينخرط في
سياق مساءلة «املسؤولية االجتماعية لألفراد» عن هشاشة الرابط القيمي بين املجتمع االستهالكي
واملحيط ،وأسباب هذا التراخي األخالقي في تقدير الطبيعة ومقوماتها ،والبحث عن تفاصيل ذلك في
الحياة اليومية ،وتأتي السوسيولوجيا كذلك لتضع التنمية البيئية في سياقاتها الصحيحة واملناسبة،
إما عبر نقد النظريات التنموية الغربية التي تكرس واقع التبعية الثقافية والنماذج االقتصادية
الغربية ،أو عبر مناقشة ابستيمولوجية لشروط التنمية ومنطلقاتها في إطار معرفة تنموية تستوعب
ثالوث املجتمع واالقتصاد والبيئة ،وتخضع ملعادلة التوزان بين متطلبات املجتمع والسياسات
االقتصادية ومقومات البيئة السليمة .مما يتطلب حسب توماس بيري نقد ثقافة االستهالك السائدة
التي تدعمها املنظومة االقتصادية املكرسة إعالميا واجتماعيا ،لتحيا العالقة من جديد بين اإلنسان
والكوكب ،ويقاوم املجتمع كل إيكولوجيا ضحلة وأنانية استهالكية وخيمة العواقب ،في أفق بلورة
فلسفة تنموية مستدامة تجيب عن اإلشكاالت االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،أو فلسفة إنسانية
تؤمن باألخالق البيئية ،كرهان يفرض نفسه في مجتمعاتنا املعاصرة لالهتمام باملجال الحيوي
واإلنسان على حد سواء كما يقول مايكل زيمرمان ،1السيما في ظل التطورات التقنية التي رفعت من
درجة تأثير اإلنسان على محيطه الطبيعي.
.2جدل التنمية والبيئة:

البيئة هي حيثما نعيش جميعا ،والتنمية هي ما نفعله جميعا في السعي لتحسين حياتنا في هذه
البيئة .وهذان املفهومان متالزمان ال ينفصالن 2من حيث املبدأ ،لكن الواقع االجتماعي واالقتصادي
والسيا�سي يظهر التوتر القائم بينهما ،وعدم انسجامهما كما تؤكد الوقائع من حين آلخر؛ إما ألن
فلسفة التنمية ال تراعي االعتبارات البيئية ،أو ألن هذه األخيرة ال تسعف اإلنسان في السياق
 -1زيمرمان ،مايكل .الفلسفة البيئية :من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجية الجذرية ،ترجمة معين شفيق رومية ،املجلس
الوطني للثقافة و الفنون واآلداب – الكويت.2006 ،
 -2اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ،مستقبلنا املشترك ،ترجمة محمد كامل عارف ،عالم املعرفة ،عدد ،1989 ،142ص.18
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االجتماعي على تحقيق متطلباته .إن هذا االضطراب املفتعل بين الفعل التنموي اإلنساني واملعطى
البيئي يحتاج إلى مصالحة أخالقية ناجزة لتعود العالقة إلى سالمتها .ويتبدد التوتر الحائل دون بيئة
تنموية صالحة لإلنسان ومحيطه.
لم يكن هذا اإلشكال جديدا في مجال البحث ،لكن االهتمام به قديم ،خصوصا وأن التحديات
البيئية التي تطرحها إشكالية التنمية ليست هينة ،إلى أن استحال الحديث عن فلسفة التنمية
ضربا من الوهم في ظل ما تخلفه منهجيتها من توتر في توازن املجتمع واختالل في بنائه االقتصادي
واالجتماعي والثقافي ،وبالتالي فالنظر إلى الديالكتيك القائم بين التنمية والبيئة أصبح من املداخل
األساسية إلقرار فلسفة إيكولوجية تحمي هذا الكوكب وتداوي آفاته الطبيعية البشرية ،لكن ما
هي التنمية الكفيلة بتحقيق هذا الرهان اإليكولوجي؟ هل التنمية املستدامة بإمكانها املساهمة في
تشييد دعامات التوازن البيئي؟ هل يمكن للفكر البيئي أن يؤطر مقوالت التنمية السيما في البلدان
الصناعية؟
مما ال مرية فيه أن التنمية خلقت لتخدم اإلنسان وتحميه وتذود عن مستقبله وتلبي حاجاته
وتشبع رغباته ،وتعتبر البيئة املجال الطبيعي الذي يسخره املجتمع اإلنساني ليحقق ما يتوق إليه،
فهي املادة األولية لكل تحدي تنموي والوسط الذي ال يمكن تصور املشاريع التنموية خارج دائرته،
لكن ملا اختلت املوازين فصارت «الفلسفة التنموية» ألذ أعداء البيئة والتنمية على حد سواء،
بتنا نتحدث عن الفكر البيئي أو اإليكولوجيا العميقة للحد من عنف اإلنسان وعدائه للطبيعة،
واستغالله املفرط لخيراتها .إن الحفاظ على البيئة هو أجل خدمة يمكن أن تسدى لإلنسانية
جمعاء ،ومن الوهم االعتقاد بأن ذلك يعوق جهود التنمية ويحول دونها كما يقول كمال طلبة ،1إذ إن
فلسفة التنمية الحقيقية في نظره هي التي تحقق التوازن بين البيئة واملوارد واملجتمع والتنمية ،فكل
ما يصيب البيئة املادية لن يسلم منه اإلنسان في أي مكان ،وبالتالي فاملعركة كوكبية وال تخص بلدا
دون آخر ،وهذا يحتم على الدول التي ال تراعي االعتبارات البيئية في جهودها التنموية أن تستفيق
من وهدتها ،ألن العالم ال يحتمل مزيدا من االختالالت االجتماعية والبيئية غير املسؤولة .السيما
وأنه صار في عصر «الحداثة السائلة» قرية كونية بتعبير باربرا جاكسون ،وبالتالي فتوجيه البوصلة
 -1الخولي ،أسامة .البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ،عالم املعرفة ،عدد  ،2002 ،285ص.19
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التنموية لتعالج قضايا الفقر والالمساواة االجتماعية واالستنزاف املفرط للموارد الطبيعية وعقلنة
تدبيرها ،وغيرها من الواجهات التي البد من اتخاذها كمداخل أساسية لتنمية مستدامة حقيقية.1
إن التنمية التي نتحدث عنها في هذا السياق ،هي عملية التغيير املجتمعية الواعية ذات األبعاد
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية الهادفة إلى رفع مستوى معيشة الفرد وشعوره
بقيمته ومكانته في املجتمع؛ وهي كذلك التنمية التي تفكر في مستقبل األجيال القادمة ،تلك التي
تحمل هم املستقبل املشترك ،إنها التي تسائل جشع األنظمة االقتصادية وتدعو إلى الحد من
استنزاف خيرات الكوكب ،وتسعى إلى إقرار عدالة إنسانية كونية مستدامة تستجيب لحاجات األمم
الحالية دون أن تلحق الضرر البيئي باألجيال الالحقة .وال شك أن هذا النضال التنموي ال ينفصل
عن النضال السيا�سي ،2بل هو جزء من املعركة الحقيقية نحو مستقبل إنساني آمن ،إذ إن مشكالت
االستدامة وثيقة الصلة بهياكل االقتصاد والسلطة في املجتمع ،لذلك تتطلب التنمية املستدامة
تحوالت جوهرية 3في املجتمع بمختلف واجهاته وأنساقه الثقافية واالجتماعية والسياسية ومنظومته
االقتصادية والصناعية.
إن البيئة والتنمية وجهان لعملة واحدة ،فكليهما يؤثر في اآلخر ،وطبيعة التأثير ودرجته مرتبط
بعوامل عديدة ،تشمل السياسة الرسمية واملنظومة االقتصادية والثقافة االستهالكية واإلنتاجية
السائدة ،فضال عن نسق القيم التي تتحكم في وعي اإلنسان وضميره األخالقي ،فاملسؤولية البيئية
بقدر ما هي جماعية ومؤسساتية فهي كذلك فردية وذاتية ،ومن ثمة فتوثيق العالقة بين البيئة
والتنمية يستوجب رؤية شاملة وبنيوية تستحضر موقع كل واحد في تحقيق الرهان املنتظر؛ من
جهة املجتمع السيا�سي باعتباره كائنا منظما يجسد اإلرادة العامة؛ إذ منه تصدر القرارات الرسمية
والتدابير الالزمة ،ثم األفراد كفاعلين اجتماعيين أساسيين في تفعيلها وتوفير الشروط الذاتية
لنجاحها ،فضال عن مؤسسات املجتمع املدني لتدبير الجهود وتنظيمها بما يساهم في ترسيخ وعي
تنموي يحمي البيئة من عسف اإلنسان وسلطته.
 -1عارف ،محمد كامل .مستقبلنا املشترك ،منشورات عالم املعرفة ،عدد ،142الكويت ،ـأكتوبر  ،1982ص.360
 -2فان بويك ،كاترين .وليف أوستمان ،ويوهان أومان ،تدريس التنمية املستدامة :التحديات األخالقية والسياسية،أكسفورد:
روتليدج؛ نيويورك :أبنجدون ،2019 ،ص.25
 -3العيسوي ،إبرهيم .مراجعة كتاب تدريس التنمية املستدامة :التحديات األخالقية والسياسية ،عمران ،العدد،2020 ،31
ص .171-181
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إن التنمية كفلسفة في التغيير والنهوض بشؤون اإلنسان ،ال تنفصل إذن عن أدلوجة املجتمع
ونظامه الفكري ،بل تعبر عن اختياراته الثقافية وتعكس ميوالت أفراده وطموحاتهم ،أو هكذا ينبغي
أن يكون ،حتى تنسجم التنمية مع املجتمع وقيمه ومنظومته الثقافية ،لكن عندما تتعطل هذه
الخلفية النظرية والعملية تستحيل «التنمية» وعاءا فارغا بال روح ،أو صنيعة ممتنعة بتعبير ياسين
ألن القاع مخروم ،ويحتاج ألرضية قيمية صلبة تؤسس لتنمية فعلية تتجاوز «أزماتها» البنيوية التي
رسختها «املركزية اإلنسية» في الغرب كما يقول إدغار موران ،1ومن ثمة السعي نحو التخلي عن
األفكار الزائفة التي علقت بها لردح من الزمن ،وأهمها الربط الحتمي بين النمو الصناعي والتنمية
البشرية-االجتماعية ،في غياب تام للوعي إإليكولوجي الذي يشكل جزءا هاما في مغامرة التنمية
حسب موران دائما.
إن األزمة اإليكولوجية في نظر موران ما هي إال عرض وتجلي من تجليات األزمة الحضارية والخلل
الذي أصاب نظام تفكير املجتمعات ومنظومتها الثقافية؛ فما كنا نزعمه أساس التقدم والنماء
والرفاهية والسعادة ،صار مصدر اآلالم واآلفات واألزمات ،إنها التنمية التي لم تعد سوى أسطورة
تاريخية إلى جانب جيرانها العقل والعلم والتقدم ،وزعيمتهم الحداثة ،فباتت الحجة ملحة لفلسفة
أخرى تنقذ اإلنسان من صخب الحضارة املادية الزائفة واألنانية االستهالكية املفرطة التي عاثت في
محيطه كسادا .يقول إدغار موران« :إن أزمة التنمية ال تكمن فقط في أزمة األسطورتين الكبيرتين
للغرب الحديث :غزو الطبيعة (املوضوع) من قبل اإلنسان (الذات /سيدة العالم) ،وانتصار الفرد
البورجوازي املعزول .إنه تعفن النموذج اإلنساني – العقالني لإلنسان الذكي  /صانع األدوات ،حيث
كان يعتقد أن العلم والتقنية سيحققان ازدهار النوع البشري».2
كانت التنمية في الغرب مرتبطة بسيادة اإلنسان وسيطرته على الطبيعة ،وباتت مقرونة بالتطور
العلمي والصناعي واالزدهار االقتصادي ،وبالتالي كان هدفها األساس هو محو كل الفروقات
االجتماعية ومحاربة كل أشكال التخلف الثقافي كي يسعد اإلنسان ويتحرر من بؤس «القروسطوية»،
لكن هذه البشارة الحداثية لم تكن مجرد عاصفة فكرية غربية عابرة لم تدم طويال لتفي بوعودها
لإلنسان الغربي الحديث ،فصارت «التنمية» من أكثر املفاهيم التباسا وحساسية وغموضا في
 -1موران ،إدغار .تنمية أزمة التنمية ،ترجمة مصطفة ناجي ،اطلعت عليه يوم  30/03/2020على هذا الرابطhttps:// :
elmawja.com/blog/%D8
 -2موران ،إدغار .املرجع السابق.
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رهاناتها وأهدافها ،ليس في الغرب فقط ،بل في كل مناطق العالم ،فاملفارقات العديدة التي تحملها
فلسفتها الثقافية واالجتماعية ،تظهر أكثر حينما نستحضر «السؤال اإليكولوجي» امللح ،الذي
يخفت ملا تتعالى األصوات الصناعية واإلنتاجية غير آبهة بتنمية املشترك الطبيعي وحماية الكوكب
من تناقضات املجتمع البشري ،وبالتالي فأي رهان تنموي منتظر ال يتفاعل إيجابا مع املطلب
اإليكولوجي ال يهدف سوى لتعميق األزمة اإليكولوجية واختالل البناء االجتماعي وتكريس التفاوتات
االجتماعية وكل أشكال الالعدالة في االستفادة من الخير العام .لهذا السبب يرى فلورنس رودولف
 Florence Rudolfأن األزمة اإليكولوجية ما هي إال مظهر من مظاهر انسداد أفق الحداثة 1التي بشر
بها الغرب العالم ،بالنظر ملا خلفته من منظومة إنتاجية وتحديثية وقيمية ال تراعي البناء االجتماعي
للبيئة وأسسه الثقافية .إذ صارت مقوالت السيادة والسيطرة والتحكم غير ذي جدوى في ظل نسق
إيكولوجي كوني مضطرب ،حيث تحولت عالقة اإلنسان بمحيطه إلى معترك لفرض الوجود بإيقاع
أحادي منفعي ال يبالي باملستقبل املشترك لإلنسانية.
ما فتئت التقارير األممية والدراسات االقتصادية واملستقبلية تؤكد بأن التنمية املستدامة
قضية أخالقية وإنسانية ترتبط بمصير املجتمعات واألمم ،لذلك فهي ضرورة استراتيجية وحاسمة
يلزم الوعي بها والتفكير في مقتضياتها لتغدو واقعا إيكولوجيا متوازنا .والتخلص من رهنها بالحسابات
السياسية واالقتصادية واملصالح املادية للجهات النافدة في الدولة التي ليس من اليسير أن تقتنع
بتغيير أفكارها ومعتقداتها ،لذلك فرهان «االستدامة» قد تحول دونه تحديات كثيرة قد تكون قيمية
وثقافية ،وبالتالي فتغيير نمط اإلنتاج االقتصادي وفلسفة العمل ال تتطلب فقط قرارات سياسية
أو اقتصادية ،رغم أهميتها ،لكن تستوجب كذلك حلوال تربوية وتعليمية حول تدبير املحيط وتأطير
العالقة بين اإلرادة البشرية ونسق الطبيعة .كي يتحقق االندماج االجتماعي الكامل لألفراد في منظومة
املجتمع ونسقه الثقافي العام .وأهم مؤشرات هذا االنسجام هو إيمان الجميع بضرورة حماية
الكوكب من أي اضطراب أو اختالل ،كي يضمن أهله حياتهم الطبيعية في أمن وسالم .وهو ما يعبر
عنه عبادي بقوله“ :وجب أن َن ْخ َ
ض َّر جميعا من أجل أن ننقد بيئتنا” ،في سياق حديثه عن اخضرار
العلوم والدراسات .ويبدو أن اإلنسانية بحاجة إلى وعي أخضر يقوم عالقة اإلنسان بالطبيعة ،لنهتم
1- Rudolf, Florence. La sociologie de l’environnement ou le naturalisme revisité, Socio-Logos, n° 12 ,O 2017,
P1.
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بها جميعا كمالذ مشترك ال محيد عن االعتناء به لتسلم األسرة البشرية من كل توتر يهدد سالمة
عمرانها االجتماعي.
.3الخطاب البيئي ونقد الحداثة:

ال يمكن الحديث عن تنمية مستدامة حقيقية دون العودة لجوهر األزمة ومسار تشكلها ،فبداية
الوعي بأهمية املسألة البيئية وموقعها في املنظومة الفكرية والثقافية الغربية ،لم يكن إال عبر مسار
نقد «أوهام الحداثة» وفلسفتها القاضية بسيادة اإلنسان في العالم وإعطاء املشروعية ملركزيته وتأكيد
قيمة مداركه العقلية وغيرها من العناوين التي تؤطر عالقة اإلنسان بالعالم والطبيعة على وجه
الخصوص وفق نموذج «الحداثة» ،لكن هذه البشارة الفلسفية الغربية لم تحقق كل الطموحات
املنتظرة لتسعد العالم وتحرره من ربقة التفكير األسطوري والتفسير امليتافيزيقي لظواهر الطبيعة،
فهي وإن كانت قد أعلت من شأن العلم وقدرت العقل تقديرا مبالغا فيه ،بل وألهته ،إال أن هذه
الثورة العقالنية والعلومية فتكت بنظام املجتمع وتوازن البيئة ،حينما شرعت لنظام رأسمالي إنتاجي
ال يؤمن سوى بمنطق الربح ولغة املال ،ليخلف أزمات اجتماعية كثيرة وضعت الحداثة على مشرحة
التفكير واملساءلة ،بالنظر لألزمات األخالقية التي تنخر بنيتها .في هذا السياق ينتقد السوسيولوجي
األملاني هوركهايمر العقالنية وممارستها العملية حيث اعتبرها عقالنية هشة وزائفة حاملا توجد
في خدمة العقالنية الربح والعدد .وبالتالي أصبح العقل األداتي وسيلة لالضطهاد وفرض الهيمنة،
ال إلنصاف اإلنسان وحماية محيطه .من هنا يتقاطع الخطاب البيئي مع نقد الحداثة وتجلياتها
العملية وقيمها الفلسفية ،فالعتمة التي ينتظر أن تضيئها الحداثة املزعومة ،صارت أكثر غموضا
ملا استحالت في خدمة األقوياء على حساب الضعفاء ،لتصبح منهارة اليوم بتعبير آالن تورين ،1ألنها
لم تف بوعودها لإلنسان .وألن «املجتمع العقالني املزعوم» الذي تقوده «النزعة العلموية» لم يحقق
مزاعم السعادة والرخاء والحرية واإلنسانية في ظل «أزمة معنى» فعلية تنخر الحضارة الغربية مخلفة
في أوساطها االجتماعية خواء روحيا واضحا.
إن أسلحة الحداثة فتاكة ال تفتك باإلنسان فقط بل مجهزة بالطبيعة كذلك ،ويحدد ياسين هذه
ُ َ ّ
األسلحة في ثالثة « :سالح النقد الذي تش ِغله اإليديولوجية الحداثية ،والسالح الرأسمالي الذي يعبد
 -1تورين ،آالن .نقد الحداثة ،ترجمة :أنور مغيث ،املجلس األعلى للثقافة (املصري) بشراكة مع املشروع القومي للترجمة،
 ،1997ص .23
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صنم الربح ،والسالح املادي إلخالء الطريق أمام الرأسمالية واألفكار التي تبنيها» .1وتزداد فلسفة
الحداثة إجهازا وتوحشا حينما ترعى السياسة االستعمارية التوسعية لتذكي املنافسة الضارية بين
القوى الشرسة املتحكمة املتسارعة على من يحكم أكثر وينتج أشد األسلحة فتكا ودمارا.
خلقت الحداثة إذن في نظر نقادها 2أزمة حقيقية في معنى الوجود اإلنساني؛ إذ عمقت الهوة بين
اإلنسان والطبيعة ،لذلك لم تسلم من انتقاداتهم ألسسها وفلسفتها العملية ،وتفكيك منطلقات
العقالنية املادية ،وواجهاتها األداتية التي ُيزعم أنها حررت اإلرادة اإلنسانية املبدعة لتحقيق الذات
وسيادتها املطلقة ،لكنها برأي أدورنو ظلت مستلبة وعاجزة عن فهم ما يجري من حولها وتحول العقل
إلى «أداة استئصالية وشمولية» أو «عقل تكنولوجي» منفعي يرضخ للحضارة املادية الصاخبة ،وفي
أتون هذا النقد السوسيولوجي ظلت «الحداثة» تعيش على وقع التناقضات ،مما سرع بانهيارها
لتحل محلها «الحداثة الثانية» أو الحداثة الفائقة متجاوزة سابقتها .ما يهمنا في هذا الصدد هو تبيان
أن تحقيق رهان التنمية البيئية ال يتطلب فقط جهودا مؤسسية ،لكن كذلك ثورة فكرية موازية
في عوالم االقتصاد واإلنتاج ونمط االستهالك وحياة الرفاه ،السيما وأن هذه النماذج االجتماعية
ال تعكس سوى تجليات الفلسفة السائدة لردح غير يسير من الزمن في الغرب وفي غيره من أصقاع
العالم الذي يستورد الوصفات االقتصادية غير مبال بتبعاتها االجتماعية والثقافية واإليكولوجية.
يعتبر إذن الخطاب البيئي بمثابة خطاب ثقافي ممانع هدفه حماية الكوكب املشترك وتعزيز فرص
االستفادة من خيراته بشكل عادل عبر طرد كل أشكال النفايات امللوثة للبيئة ،ليس فقط املادية
املألوفة بل الفكرية كذلك التي خلفت تبعية ثقافية استهالكية غير مسؤولة وحررت االقتصاد العالمي
ليتخلص من املوانع ويسيح في األرض من شرقها إلى غربها ،وبذلك يتم إخالء السبيل للعقل حسب
تورين 3ليحقق مبتغاه الحداثي ،وعلى أساس هذا النقد اإليكولوجي انتقلت البيئة من موضوع للفعل
البشري الحداثي إلى فاعل يجب احترامه في ذاته ،ومن ثمة إعادة التوازن في العالقة بين اإلنسان
والطبيعة ،عبر إعادة االعتبار للدور الحيوي ملقومات هذه األخيرة ،واحترام توازناتها الخاصة ودورها
 -1ياسين ،عبد السالم .اإلسالم والحداثة ،دار اآلفاق ،2000 ،ص.25
 -2تورين ،هوركهايمر ،أدورنو ،زيجمونت باومان ،وائال الحالق وغيرهم من رواد ما بعد الحداثة.Postmodernisme
نقال 3-Touraine, Alain. Critique de la modernite, éditions Fayard, Paris. Communication, Flammarion, Paris 97
عن ياسين ،مرجع سابق ،ص49
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في تواصل الوجود البشري ،إذ كلما اختل التوازن بين الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي والبشري،
تختل معه حياة اإلنسان ،بل قد تنتفي أصال».1
يحمل الخطاب البيئي إذا ،بعدا قيميا ،من حيث كونه يعتبر معركة أخالقية كونية ضد االستغالل
املفرط للموارد اإليكولوجية ،واالستنزاف املستدام لخيرات الطبيعة ،الذي قد يلحق الضرر باألجيال
الالحقة ،وتحرم من حقها في بيئة آمنة ومستقرة تستجيب لحاجياتها ،وهذا يؤكد ضرورة التفكير
الجدي في سبل إقرار ضمانات عدالة بيئية تنصف األجيال كلها كما يرى راولز ،وتصحح العالقة
املختلة بين املجتمع والبيئة .وعلى هذا األساس يقوم الخطاب البيئي على التأسيس ألخالق الواجب
ليتحمل اإلنسان مسؤولية ما يقوم به ،ويتخلص من التفكير الربحي الحر واألنانية االستهالكية
املفرطة ،ويسخر التقنية والعلم ليخدما هذا الرهان األخالقي املنتظر ،ال أن يكونا أشد أعدائه .وفي
السياق ذاته يؤكد االقتصادي جيمس توبن ،أن «عدالة األجيال» هي الحارس االستراتيجي ملستقبل
اإلنسانية ،واملدخل األسا�سي إلدارة الحاضر بعقالنية ،بما يضمن لجميع الفئات مواردها وخيراتها،
في إطار مصالحة شاملة بين املصالح اإلنسانية واملصالح الطبيعية ،وبين الحاضر واملستقبل .وهذا
يستوجب ،ما يسميه إرنست بلوخ بالوعي االستباقي ،كي يتمكن اإلنسان من تجاوز عثرات ماضيه
وامتالك تفكير استراتيجي ينير عتمات الهشاشة ومطباتها في عالقة اإلنسان بعامله الخارجي .إنها
لحظة نقدية البد منها كي يستعيد املجتمع اإلنساني بوصلته في تفاعله مع الحياة كمقوم أنطولوجي
تشترك فيها الكائنات جميعا .إنها ملك للجميع ويحق للكل أن يحيا كما يريد ،وبالتالي فكل تجاوز
يمكن أن يلحق دائرة التمتع بهذا الحق الطبيعي األصيل ،يمكن أن يشكل تهديدا مباشرا لحاضر
اإلنسانية ومستقبلها .وهو ما يتطلب كما أسلفت الذكر ،عدالة بيئية تحمي الوجود الطبيعي من
أي أذى معيب.
في سياق هذه العدالة البيئية برز ما يسمى بالتنمية املستدامة كرهان إنساني بالدرجة األولى ،كي
يخلص السياسات االقتصادية الرسمية من مقارباتها الكالسيكية ،ليستعيد املجتمع توازنه بإقرار
ثقافة بيئية كونية تتجاوز الزمان واملكان لتفكر في اإلنسان وحياته في املستقبل ،وتخفف من حدة
تدهور املحيط الحيوي بفعل تطور الحضارة التكنولوجية ونسق التحديث التقني .من هذا املنطلق،
 -1العبيدي ،عبد الحميد .محاولة في فهم تقاطعات الخطاب البيئي مع مسار نقد الحداثة ،عمران ،العدد ،31ص ص 115-
.135
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لم يعد الحفاظ على البيئة مطلبا علميا فقط ،بل صار مطلبا سياسيا وحقوقيا في ظل بروز جيل
جديد من الحقوق البيئية التي تعتبر البيئة فاعال أساسيا في معادلة الحياة يلزم احترامه وتقديره
كباقي الكائنات األخرى .وأمست البيئة تتصدر مطالب الحركات االجتماعية والسياسية ومختلف
الفاعلين املدنيين كما هو الحال في أمريكا في بداية الستينيات من القرن العشرين ليستمر إلى اآلن في
كل بلدان العالم .مما يلزم الحكومات املحلية بضرورة مراعاة االعتبارات البيئية في صياغة البرامج
الوطنية واملشاريع التنموية ،وهي الخطوة التي ال تزال تراوح مكانها في العديد من دول العالم ،إما
بسبب عدم استقاللية قراراتها االقتصادية والسياسية ،أو لوجود بنية سياسية واقتصادية منغلقة
ال تجرؤ على تفعيل مقتضيات التنمية املستدامة ،خوفا على مصالحها اإلنتاجية ومآربها.
لكي تفرض الدول قيودا على بيئتها االقتصادية ،ال تحتاج فقط إلى االقتناع بما تستوجبه
التنمية املستدامة من إجراءات وقرارات جريئة ،لكن تحتاج كذلك إلى انتقال سيا�سي موازي يؤمن
ُ
بالعيش املشترك والتوزيع العادل للخيرات ،وأهمها املوارد الطبيعية التي تستنزف بال رقيب أخالقي،
ومن ثمة يلزم أن تفكر في سياسات اقتصادية بديلة صديقة للبيئة؛ مما سيساهم في التخفيف من
حدة االستهالك وحياة الرفاه والرغد املفرط .وفي السياق نفسه تحتاج ملنظومة اقتصادية مستقلة
ومتحررة من نير التبعية وربقة االستهالك األعمى للنماذج التنموية املستوردة بال مساءلة وال نظر.
ينتقد ياسين التنمية االستهالكية السرطانية ،معتبرا اياها نمط جاهلي مبني على التبذير والتكاثر
وإفساد البيئة ،إذ هي إفراز للرأسمالية العادية ،1ويصبح لهذا النقد معنى في نظره حين تتحرر
اإلرادات وتحصل العلوم والصناعات ،وحين يتم االستغناء عن استيراد الخبرات والتقنيات ،2في
سياق منظومة اقتصادية إسالمية تكرم اإلنسان والبيئة على حد سواء ،فالدول وإن كانت مقتنعة
مبدئيا بمقتضيات الخطاب البيئي واألهمية القصوى للتنمية املستدامة ،إال أن هذا االقتناع
يظل حائال ما لم ترفده إرادة سياسية حقيقية وقرار اقتصادي مؤثر في االختيارات البيئية وموجه
لتدخالت اإلنسان.
 -1ياسين ،عبد السالم .حوار مع الفضالء الديموقراطيين ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط ،1994 ،1ص.203
 -2املرجع نفسه ،ص.204

133

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

خاتمة:

في خاتمة هذه املقالة يمكن التأكيد على أن دراسة املسألة اإليكولوجية أصبح رهانا ضروريا ،ال
يمكن االستنكاف عنه لتضمن املجتمعات سالمتها في الحاضر واملستقبل ،فالتنمية بقدر ما هي خيار
مجتمعي ضروري لألمم لتنفض عنها غبار التخلف والركود ،فإنها كذلك مزلق اقتصادي وتحدي
إنساني كوني كبير ،حينما تستحيل شبحا مخيفا مهددا للبيئة ومقدراتها مجهزة على حقوق األجيال
الصاعدة .وبالتالي فتشييد نموذج تنموي أخضر ،قمين ببلورة رؤية شاملة تبدأ بمعرفة األسباب
الفعلية التي أدت إلى هذا التوتر الحاصل بين البيئة والتنمية والذي يعتبر اإلنسان محورها ،كما
تؤكد العديد من األنساق الفلسفية والنظريات السوسيولوجية ،وتواصل بنقد الحداثة االستهالكية
وأوهامها الرأسمالية ومختلف مخلفاتها القيمية والثقافية املنتشرة ،فضال عن مساءلة البنى
االقتصادية والسياسية التي تستورد النماذج التنموية دون أية اعتبارات إيكولوجية ،عدا مصالح
األقوياء وأصحاب القرار.
إن الحاجة ماسة إلى خطاب بيئي ينصف األجيال بتعبير جيمس توبن ،وهذا ال يتطلب فقط
سياسات اقتصادية خضراء ،لكن كذلك لثورة أخالقية فعلية تكبح جماح األهواء وامليول ،وتنهي
أمد األنانيات االستهالكية ،وتصحح العالقة بين اإلنسان والطبيعة في إطار منظومة مجتمعية
متكاملة تقدر فيها الثقافة السائدة العيش املشترك بما يعنيه من تقدير لآلخرين وحقوقهم البيئية،
وتصير فيها السياسة املحلية والدولية الحارس االستراتيجي لكل تجاوز قانوني غير مشروع ،فضال عن
تشجيع اقتصاد إيكولوجي يحمي الكوكب من االنهيار ويحمي معه اإلنسان وباقي مكوناته.
أخيرا يمكن القول إن الحضارة االستهالكية التي ترعاها الحداثة الفيلسوفة غير صالحة لقيادة
البشرية إلى مرافئ األمان ،إذ ال تعتبر املجتمعات املستضعفة إال مساحات شاسعة لنفاياتها وسمومها
االقتصادية ومختبرات لتجريب الوصفات ،في إقصاء تام لآلخر وحقوقه ،ومدخل أي خطاب بيئي
موازي يجب أن ال يغفل هذا التقاطع الواضح بين األزمة اإليكولوجية املستفحلة والنقد األخالقي
ألسس الحداثة وقيمها الرأسمالية وفلسفتها في التحديث والتصنيع واإلنتاج والربح وحياة الرفاه
وغيرها من املقوالت املالزمة لها .يقول مقبول« :آفات تلويث البيئة وظلم اإلنسان وتفاقم الفجوة بين
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األغنياء والفقراء .قضايا تحتاج أن تناقش وتحل بأخالق كوكبية تزم النزوات االستغاللية الرأسمالية
وتنشر العدل والسالم».1
ً
أي انتصار إذا ،يمكن أن ننسبه للعقل الحداثي ،في ظل األزمات البيئية التي عمقت جراح
املجتمعات وهددت سالمة األجيال وحقوقها الطبيعية؟ وهل تبعاته التنويرية املزعومة هي تهديد
املستقبل املشترك والتمركز حول الذات وإقصاء اآلخر أم هي تحرير الرأسمالية املتوحشة لتفتك
أكثر بمقدرات اإلنسانية؟
إن أهم مظاهر األزمة في نظر غيدنز هو أن تفقد اإلنسانية ثقتها في املستقبل ،ألن املخاطر البيئية
واملجتمعية تزداد شساعة .وهذا وحده كفيل بأن نعي حجم ما يتربص بنا.
الئحة املراجع:

تورين ،آالن .نقد الحداثة ،ترجمة :أنور مغيث ،املجلس األعلى للثقافة (املصري) بشراكة مع
املشروع القومي للترجمة.1997 ،
جيدنز ،أنتوني .علم االجتماع ،ترجمة فايز الصياغ ،املنظمة العربية للترجمة ،ط.2005 ،1
حيدر ،خضر .مفهوم التقنية :داللة املصطلح ومعانيه وطرق استخدامه ،االستغراب ،ربيع
.2019
الخولي ،أسامة .البيئة وقضايا التنمية والتصنيع ،عالم املعرفة ،عدد .2002 ،285
زيمرمان ،مايكل .الفلسفة البيئية :من حقوق الحيوان إلى اإليكولوجية الجذرية ،ترجمة معين
شفيق رومية ،املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب – الكويت.2006 ،
العيسوي ،إبراهيم .مراجعة كتاب تدريس التنمية املستدامة :التحديات األخالقية والسياسية،
عمران ،العدد.2020 ،31
كاترين فان بويك وليف أوستمان ويوهان أومان ،تدريس التنمية املستدامة :التحديات األخالقية
والسياسية ،أكسفورد :روتليدج؛ نيويورك :أبنجدون.2019 ،
 -1مقبول ،إدريس .مرجع سابق ،ص.405
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كامل عارف ،محمد .مستقبلنا املشترك ،منشورات عالم املعرفة ،عدد ،142الكويت ،ـأكتوبر
.1982
اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ،مستقبلنا املشترك ،ترجمة محمد كامل عارف ،عالم املعرفة،
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العدد،2016 ،16
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما وراء السياسة ،إفريقيا الشرق.2016 ،
موران ،إدغار .تنمية أزمة التنمية ،ترجمة مصطفة ناجي ،اطلعت عليه يوم  30/03/2020على
هذا الرابطhttps://elmawja.com/blog/%D8 :
نينة ،عبدالكامل .إدغار موران :نحو ثقافة وهوية أرضية [املجتمع الكوكبي ،موقع كوة ،نشر بتاريخ
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مدخل إلى الطبيعيات يف علم الكالم األشعري

ذ :محمد الفتات
باحث بجامعة عبد املالك السعدي /تطوان.

تقديم

يهدف علم الطبيعيات إلى البحث في عالم السماوات وكواكبها وما تحتها من األجسام املفردة:
كاملاء والهواء والتراب والنار ،وعن األجسام املركبة ،كالحيوان والنبات واملعادن ،وعن أسباب تغيرها
وامتزاجها ،كما يبحث الطب في جسم اإلنسان ،وأعضائه الرئيسية وأجزائه وما يطرأ عليها من
عوارض.
إذن فالطبيعة مسخرة هلل تعالى ،ال تعمل بنفسها ،بل هي مستعملة من جهة فاطرها ،والشمس
والقمر والنجوم والطبائع مسخرات بأمره ال فعل ل�شيء منها بذاته عن ذاته ،ومن تم أخذ مبحث
الطبيعيات عند املتكلمين األشاعرة حيزا وافرا في العملية االستداللية على قضايا عقدية مخصوصة
السيما في مبحث األلوهية ،فهو يخص إقرار حقيقة التوحيد عن طريق إعمال النظر في املعلوم
للوصول إلى املجهول ،وبالطبع في مبحث الجوهر والعرض اللذان هما صلب نظرية الوجود أو العالم.
العلم الطبيعي له موضوعا ينظر فيه وفي لواحقه كسائر العلوم ،وموضوعه :األجسام املوجودة
بما هي واقعة في التغير ،وبما هي موصوفة بأنحاء الحركات والسكونات ،وأما مبادئ هذا العلم كمثل
تركب األجسام عن املادة والصورة ،والقول في حقيقتهما ،ونسبة كل واحد منهما إلى الثاني.
إن االستدالل على أصول العقيدة في نظر املتكلمين األشاعرة ينبغي أن ينطلق من النظر في
املخلوقات املحدثات وفعلها للوصل إلى خالقها وصانعها ،ومن تم وقع نظرهم في العالم السفلي
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عاملالشهادة أو عالم امللك بجميع مكوناته الطبيعية ،فاستقر نظرهم على معرفة الجوهر والعرض
املكونين ألي جسم طبيعي في هذا العالم ،والعالم حسب األشاعرة عبارة عن كل موجود حادث سوى
هللا تبارك وتعالى وصفاته.
وظفوا في هذه العملية منهجا استدالليا خاصا عرف بقياس الغائب على الشاهد ،ودليل الحدوث،
واملقصود بالشاهد في علم الكالم؛ هو املعلوم بالحس أو باضطرار ،وإن لم يكن محسوسا إلثبات
قضايا عقدية تخص التوحيد.
أما دليل الحدوث عند املتكلمين يستخدم كبداية إلثبات وجود الخالق الذي يخلق الحوادث
ويدبر أمرها.
إذن فالهدف من تدوين هذه املقالة هو معرفة كيف وظف املتكلمون األشاعرة الطبيعيات في
استدالالتهم النظرية على وجود واجب الوجود وتوحيده في الذات والصفات واألفعال واألسماء،
وعالقتها بالبيئة من حيث هي موجودات طبيعية ال تخلو من حركة وسكون ،وذلك ضمن مقدمة
وخاتمة وأربعة مباحث:
املبحث األول :أقسام العلوم
املبحث الثاني :أقسام املعلومات
َ َ
العالم ومكوناته الطبيعية.
املبحث الثالث:
املبحث الرابع :بعض املناهج االستداللية عند األشاعرة في مبحث الطبيعيات.
خاتمة
كلمات مفتاحية:
الطبيعيات .املتكلمون األشاعرة .الوجود /العالم .الجوهر .العرض.
املبحث األول :أقسام العلوم

يسلك اإلنسان طول حياته طرقا معينة لتحصيل العلوم واملعرفة التي تخص باب األلوهية في علم
الكالم عند علماء اإلسالم ،فوضعوا لذلك مقدمات البد من معرفتها واالطالع عليها من أجل الوصول
إلى حقائق يقينية ال يتطرق إليها الشك واالرتياب ،ولعل مبحث الطبيعيات يعد تربة خصبة لتجريب
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هذه املقدمات ومنطلقا للعروج نحو تحصيل ما يعلم حسا أو اضطرا ،وما يعلم نظرا واستدالال،
ولهذا صار العلم عندهم بصفة عامة على ضربين كما أشار أبو الحجاج الضرير في صغراه بقوله:1
والعل���م �ضرب���ان ق���دمي مل ي���زل

وه���و عل���م ربن���ا ع���ز وج���ل

وحم���دث وذاك عل���م اخللــــــــ���ق

وه���و عل���ى �ضرب�ي�ن عن���د احلــــ���ق

يعني:
علم قديم :وهو علم ربنا عز وجل.
علم حادث :وهو علم الخلق ،وهو أيضا على ضربين:
ضروري يلزم نفس املخلوق لزوما ال ينفك عنها ،وطرق تحصيله ستة على ما يلزم:
منها ما يحصل عن طريق الحواس الخمس:
حاسة البصر
حاسة السمع
حاسة الذوق
حاسة الشم
حاسة اللمس.
قال الباقالني« :فكل علم حصل عند إدراك حاسة من هذه الحواس فهو علم ضرورة يلزم النفس
لزوما ال يمكن معه الشك في املدرك وال االرتياب به».2
الضرب السادس منها ضرورة مخترع في النفس 3ابتداء ،من غير أن تكون موجودة ببعض هذه
الحواس؛ كعلم اإلنسان بنفسه وما يجده فيها من الصحة والسقم واللذة واأللم والغم والفرح
والقدرة والعجز واإلرادة والكراهة واإلدراك والعمى وغير ذلك ،ومنه أيضا العلم الواقع بقصد املتكلم
 -1ينظر البيت  19من األرجوزة الصغرى ،مخ .خ.م رقم.12369 :
 -2الباقالني ،أبو بكر .تمهيد األوائل ،تح :عماد الدين أحمد حيدر ،مؤسسة الكتب الثقافية ،لبنان ،ط 1407 ،1هـ 1987/م.
ص.28
 -3ينظر البيت  12من األرجوزة الصغرى.
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إلى ما يقصد ومن يقصده بخطابه دون غيره وأنه قاصد إلى اكتساب ما يوجد به من ضروب مقدوراته
من الكالم ،ومنه أيضا العلم بأن األجسام متى كانت موجودة فال بد من أن تكون مجتمعة متماسة
األبعاض أو مفترقة متباينة»

1

هذه العلوم التي مثلنا بها توجد مخترعة في النفس ،وجدت هذه الحواس وما يوجد بها من
اإلدراكات أو لم توجد.
علم نظر واستدالل :2يقع عقب االستدالل والتفكر والتأمل في املعلوم للوصول إلى املجهول ،وقد
يكون طريقه العلم الضروري واالضطراري على مقت�ضى الحال في املنظور فيه ،وال سبيل إلى معرفة
اإلله وصفاته إال به ،إذ ليس له رائحة وال طعم وال جرم ،كما أنه ال يمكن إدراكه بالبداهة ،ألن
البشر متساوون فيها ،ولو حصل ذلك ملا اختلفا عاقالن في ذاته وصفاته ،ولهذا بقي النظر والتفكر
َ
سبيل إدراك الحق سبحانه عن طريق أفعاله في ملكه ،ولذلك رأى بعض املتكلمين
واالستدالل
بوجوبه في معرفة اإلله املعبود بحق.
ما يمكن استنتاجه مما سبق ،هو أن الباقالني(ت403ه) وأبا الحجاج الضرير(ت520:ه) وضعا
مقدمات ومدخال ال يمكن استغناء الفرد عنهم في تحصيل العلوم واملعرفة سواء كانت ضرورية أو
اضطرارية أو نظرية.
املبحث الثاني :أقسام املعلومات

تتردد املعلومات املتوصل إليها بمعرفة املقدمات املمهدات األوائل التي ذكرناها أعاله عند علماء
الكالم بين النفي واإلثبات ،فمن له صفة اإلثبات فهو املوجود ،ومن له صفة النفي فهو العدم ،وهي
على قسمين:
�شيء موجود :وهو على قسمين:
 -1للتوسع أكثر انظر .تمهيد األوائل ،ص.29-30-31
 -2انظر البيت  17من األرجوزة الصغرى.
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قسم قديم :وهو هللا تعالى املوصوف بالقدم الغير املسبوق بالعدم ،والذي من صفاته الوجود،1
ليس لوجوده أول.
وقسم حادث :وهو كل موجود سوى هللا تعالى ،وهو الذي يطلق عليه العالم املوصوف بالحركة
والسكون عند املتكلمين 2لوجوده أول.3
وليس ب�شيء :وهو املعدوم الغير املوجود؛ منتف في أربع صفات:
معلوم معدوم ممتنع لعينه :لم يوجد قط .وهو املحال املمتنع الذي ليس ب�شيء ،وهو القول
املتناقض نحو اجتماع الضدين ،وكون الجسم في مكانين ،وما جرى مجرى ذلك مما لم يوجد قط
وال يوجد أبدا.
معدوم لم يوجد قط وال يوجد أبدا :وهو مما يصح ويمكن أن يوجد نحو ما علم هللا أنه ال يكون
من مقدوراته ،وأخبر أنه ال يكون من نحو رده أهل املعاد إلى الدنيا ،وخلق مثل العالم ،وأمثال ذلك
مما علم وأخبر أنه ال يفعله وإن كان مما يصح فعله له.
ومعلوم معدوم(ممكن) في وقتنا هذا وسيوجد فيما بعد :نحو الحشر والنشر والجزاء والثواب
والعقاب ،وقيام الساعة وأمثال ذلك مما أخبر تعالى أنه سيفعله وعلم أنه سيوجد ،ومعلوم آخر هو
معدوم في وقتنا هذا ،وقد كان موجودا قبل ذلك؛ نحو ما كان وتق�ضى من أحوالنا وتصرفنا من كالمنا
وقيامنا وقعودنا الذي كان في أمس يومنا وتق�ضى وم�ضى.
معلوم آخر معدوم :هو مقدور ويمكن أن يكون ،ويمكن أن ال يكون ،وال يدري هل يكون أو ال
يكون؛ نحو ما ْيقدر هللا تعالى عليه مما ال نعلم أيفعله أم ال يفعله نحو؛ تحريك الساكن من األجسام
 -1السفاق�صي ،علي بن محمد .تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ،تح :الحبيب بن طاهر ،مؤسسة املعارف ،بيروت،
ط1/1429-2008م ،ص.55
 -2البختي ،جمال ،الساللجي ومذهبيته األشعرية ،منشورات وزارة األوقاف ،الرباط ،ط1/1426-2005م ،ص.264
 -3الباقالني ،أبو بكر ،تمهيد األوائل ،ص36
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وتسكين املتحرك1؛ يعني هناك مرتبة بين العدم والوجود ،تسمى عند املتكلمين بالحال 2عند القائلين
به ،وهي «صفة إثبات ملوجود ال تتصف بالعدم وال بالوجود» :3ككون اإلنسان موجود بعالم امللكوت
في عدده املتناهي ،غير موجود بعالم امللك بعدده الالمتناهي.
إذن فالوجود يحوي ما هو إلهي وما هو طبيعي ،والطبيعي يحوي ما هو موجود وما هو معدوم،
ومن تم امتزجت اإللهيات بالطبيعيات في علم الكالم بصفة عامة كما هو واضح أسفله.

 -1انظر نفس التقسيم عند الباقالني في التمهيد ،ص ،34-36والتقريب واالرشاد له أيضا ،تح :عبد الحميد بن علي ،مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر ،لبنان ،ط2/1418-1998م ،ج.1/202
ّ
ّ ً
-2الحال :صفة ملوجود ،في غير متصفة بالوجود وال بالعدم .ثم من األحوال ما يثبت للذوات معلال ،ومنها ما يثبت غير معلل.
ً
فأما املعلل منها ،فكل حكم ثابت للذات عن معنى قائم بها؛ نحو كون الحي ًّ
حيا ،وكون القادر قادرا .وكل معنى قام بمحل ،فهو
ً
عندنا يوجب له حاال ،وال يختص إيجاب األحوال باملعاني التي تشترط في ثبوتها الحياة.
وأما الحال التي ال تعلل ،فكل صفة إثبات لذات من غير علة زائدة على الذات ،وذلك كتحيز الجوهر فإنه زائد على وجوده.
ً ً
ً
وكل صفة لوجود ال تنفرد بالوجود ،وال تعلل بموجود ،فهي من هذا القسم؛ ويندرج تحته كون املوجود عرضا ،لونا ،سوادا
ً
علما ،إلى غير ذلك.
ً
وأنكر معظم املتكلمين األحوال ،وزعموا أن كون الجوهر متحيزا عين وجوده ،وكذلك قولهم في كل ما حكمنا بكونه حاال ملوجود
ً
زائدا على وجوده.
الجويني ،اإلرشاد الى قواطع االدلة في أصول االعتقاد ،تح :د .محمد يوسف مو�سى وعلي عبد املنعم عبد الحميد ،الطبعة:
السعادة  -مصر  1369 -هـ  1950 -م ،ص.100-101
 -3نفس املصدر ،ص.102
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العالَم ومكوناته الطبيعية.
املبحث الثالثَ :

َ
جميع العالم العلوي والسفلي ال يعدو إال أن يكون مك َّونا من جنسين ،وأعني بذلك الجواهر
واألعراض ،والعالم محدث بأسره ،1له أول وآخر ،يسبقه العدم ويلحقه.
فالجوهر-2هو الجزء-الشاغل للحيز واملكان الحامل للعرض ،يحل في الجسم على معنى املماسة
له واالعتماد عليه واتخاذه مكانا يعتمده ويحيط به من جهاته ،القائم بنفسه ،املستغني في الوجود
عن غيره دون التشبه باإلله من حيث القيام بنفسه ونفي الجهة عنه سبحانه؛ ألنه قديم ال تحده
الجهات ،والجواهر محدثات متحيزات في املكان والجهات.
والعرض 3الحال في الجوهر ،كاللون والطعوم واألراييح والتأليف والحركة والحياة واملوت والعلم
والجهل والقدرة والعجز ،قائم بغيره ،كتحرك الجسم بعد سكونه ،وسكونه بعد حركته ،ال يتحيز
عند وجوده.
هذا التقسيم للحوادث ،ليس وحيدا ،بل هناك من األشاعرة من خالف أبو الحجاج الضرير،
بإضافته قسم آخر:4
 جسم جوهر(الذرة عند الفيزيائيين). عرض -1تمهيد األوائل ،ص.41
 -2قال السكوني :الجوهر في اصطالح املوحدين هو الجزء الذي ال ينقسم ،الشاغل للمكان ،القابل لألعراض ،وحقيقته هو
أقل القليل ،فإذا ائتلف منه إثنان(جوهران أو جزآن) قيل فيه جسم.
شرح األرجوزة الكبرى ،لوحة/8أ .واإلنصاف ،ص.2
 -3العرض :هو الصفة الحادثة القائمة باملحل الحادث الذي قام الدليل على أنه ال يبقى زمانين ،فليس له في الوجود إال الزمان
الفرد .قال تعالى« :تريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة :يعني ما ال بقاء له ،فسمي العرض عرضا لسرعة فنائه واستحالة
بقائه.
انظر شرح األرجوزة ،لوحة/8ب ،واإلنصاف ،ص2
 -4قال الباقالني :واملحدثات كلها تنقسم ثالثة أقسام :فجسم مؤلف وجوهر منفرد وعرض موجود باألجسام والجواهر.
انظر التمهيد ،ص.37

143

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

بينما هو جعلها على قسمين ال أكثر ،حيث الحظ أن الجسم في حقيقة اللسان مؤتلف في أقله من
جزأين ،1والجزء والجوهر �شيء واحد ،وملا حصل له أن الجسم مكون من الجواهر ،أسقط الجسم
من هذا التقسيم ،2وإليه اإلشارة بقوله:3
واجل�س���م يف حقيق���ة الل�ســــ���ان
واجل���زء واجلوه���ر �ش���يء واح���د
لك���ن ي�س���مى جوه���را لنف�س���ه

م�ؤتل���ف �أقل���ه جـــــــــــــــــــــــــــــ���ز�آن
ولي����س يف ذل���ك معن���ى زائ���د
ج���زءا مل���ا ي�ضم���ه م���ن جن�س���ه

لكن ذلك ال يختلف بتاتا فيما ذهب إليه الباقالني أعاله ،وال غرو إن قلنا إن أبا الهذيل العالف
املعتزلي(ت )270:املعتزلي أول من اقتحم الطبيعيات وأضفى عليها طابعا دينيا إسالميا محضا ،بعدما
نشأ منشأ فلسفيا عند اليونان ،4ردا على النصارى القائلين بأن هللا جوهر ،5ألن األجسام املؤلفة
تنقسم إلى أجزاء متناهية في الصغر ال طول لها وال عرض وال عمق وال اجتماع وال افتراق ،مع جواز
رؤيتها بالعين ،6املجردة عن طريق املجهر في عصرنا.
إذن فكل جسم طبيعي محدث مكون من الجواهر الحاملة لألعراض تسكينها وتحريكها يرجع
باألساس إلى قوة خارجة عن إرادتها ،متجهة نحو قوة وإرادة إلهية يكتسب منها الجسم الطبيعي ما
هو من مقدوراته عندما تقارنه ،وهذا الذي يؤدي إلى جعلها طبيعة إلهية أو متجهة نحو اإللهيات.7
فتلك هي النظرة الكالمية الشاملة ملجمل الوجود ،التي تحتوي حتى على العدم ،فصار اإلنسان
يتقلب بين العلم واملعرفة من جهة ،وبين الوجود وما حواه من الطبيعيات ،األول من صنيعة
اإلنسان ،والثاني من صنع هللا ،وهيهات بين صانع وصانع ،ومتكلم ومتكلم ،ألن علم الكالم القديم
وضع الطبيعة في نظرية الوجود ألنه ال يريد إال إثبات هللا ،وعلم الكالم الجديد سوف يضع الطبيعة
في نظرية املعرفة ألنه يريد إثبات وجود اإلنسان املسلم في خضم الحياة املعاصرة.8
 -1عند أبي الحسن األشعري من شيئين في اللمع ،ص ،37وهو نفس ما ذهب إليه الجويني في اإلرشاد ،ص.38
 -2انظر البيت 36من األرجوزة الصغرى.
 -3األبيات 35-36-37 :من األرجوزة الصغرى.
 -4النشار ،علي سامي .نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،7/1977ج.1/471
 -5انظر باب الكالم على النصارى في قولهم إن هللا تعالى جوهر عند الباقالني في التمهيد ،ص.93
 -6األشعري ،أبو الحسن .مقاالت اإلسالميين ،ص.315
 -7الخولى ،يمني طريف .الطبيعيات في علم الكالم ،دار الثقافة والنشر ،القاهرة ،ص.137
 -8الطبيعيات في علم الكالم ،ص.140
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املبحث الرابع :بعض املناهج االستداللية عند األشاعرة يف مبحث الطبيعيات.

إن طرق االستدالل عند األشاعرة كبيرة متسعة العدد في مبحث األلوهية ،فلنقتصر على ُ
الع َمد
منها بما يناسب مبحثنا .قال ابن خمير السبتي« :إن هللا تعالى ال ُيعلم بحاسة وال بضرورة وال بإلهام وال
بتقليد ،وال َي ْك ُم ُل دون املعرفة به إيمان ،وال َي َ
قبل هللا العبادات-ظاهرا وباطنا -إال ممن عرفه على ما
يجب له من صفات الكمال ،ويستحيل عليه من النقائص ،وما يجوز له أن يفعل في مخلوقاته على
اختالف أنواعها وأشكالها» ،1وما بقي إال قسم النظر الذي هو طريق الوصول إلى معرفة هللا؛ ألنه
سبحانه غير معلوم باضطرار ،وال مشاهد بالحواس ،وإنما يعلم وجوده على ما تقتضيه أفعاله في
كونه باألدلة القاهرة ،والبراهين الباهرة.
قال الباقالني« :وإذا صح وجوب النظر فالواجب على املكلف النظر والتفكر في مخلوقات هللا ،ال
في ذات هللا ،والدليل عليه قوله تعالى(( :ويتفكرون في خلق السماوات واألرض))( ،آل عمران،)191 :
ولم يقل :في الخالق ،كما قال الجنيد« :أول ما يحتاج إليه املكلف ،أن يعرف الصانع من املصنوع،
فيعرف الخالق من املخلوق».2
وقال في هدايته« :اجتمعت األمة على وجوب معرفة هللا ،وسبيل هذا الوجوب النظر في
مخلوقاته» ،3فينظر إلى اإلبل كيف خلقت ،وإلى السماء كيف رفعت ،وإلى السحاب مسخرات ،وإلى
األشجار كيف أثمرت ،وإلى األنثى كيف حملت...
والنظر املقصود ،نظر االستدالل :يراد به التدبر والتفكر واالعتبار والتأمل ،في املعلوم واملشهود
للوصول إلى الغائب أو املجهول ،انطالقا من مقدمات يقينية ،وهذا القسم هو املعول عليه عند
املتكلمين ،وهو على ضربين:
نظر صحيح كامل األوصاف :وهو ما كان في أدلة صحيحة تمكنك من الوصول إلى املدلول عن
طريق التفكر والتأمل في املنظور فيه.
ونظر فاسد :مرده النظر في شبهة ليست بدليل صريح وصحيح ،ينتج عنه الشك والظن واالرتياب.
 -1السبتي ،ابن خمير .مقدمات املراشد ،تح :جمال عالل البختي ،مطبعة الخليج العربي ،تطوان ،ط1/1425-2004.م،
ص.120-122-123
-2الباقالني ،أبو بكر .اإلنصاف ،ص.7-8
 -3نقال عن شرح السكوني ،لوحة/12أ.
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والدليل ال يعدو إال أن يكون عالمة وسمة وبيانا وحجة وبرهانا ومرشدا؛ يهتدى به إلى املدلول
املطلوب« ،بما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما ال يعلم باضطراره» 1وهو على ثالثة
أضرب:
دليل عقلي :نحو داللة الفعل على فاعله بالعقل.
دليل سمعي :األحكام التي وردت في القرآن والسنة ،وباقي األدلة السمعية.
دليل وضعي لغوي :دال من جهة املواطأة واملواضعة على معاني الكالم ،ودالالت األسماء والصفات
وسائر األلفاظ ،وقد لحق بهذا الباب :دالالت الكتابات والرموز ،واإلشارات والعقود ،الدالة على
مقادير األعداد ،وكل ما ال يدل إال باملواطأة واالتفاق.2
دليل الحدوث:
يتكون من مقدمتان يضعهما البحث ليستخلص حكما عقليا خالصا بعد طرح أحدهما مثل:
املقدمة الصغرى :العالم متحرك بفعل ما نشاهده بالضرورة من حركة وسكون؛ (السحاب
ممثال).
املقدمة الكبرى :كل متحرك حادث (نزول املطر مثال رغم أننا لم نشاهد حدوثها)
النتيجة :العالم حادث.
النتيجة الثانية :كل حادث ال بد له من محدث أوجده وهو هللا ،ألن كل حركة البد لها من محرك،
والبد للكتابة من كاتب ،وللصنعة من صانع ،والصانع األول هو هللا أوجب الوجود جوازا على ما
هو عليه من العدم بعدما لم يكن ،ألن هللا ال يجب عليه �شيء خالفا للمعتزلة ،فثبت لدينا عقال أن
كل فعل ال بد من ورائه فاعل يفعله ،ولو كان العالم قديما بما فيه من الجواهر واألعراض ملا تغير
بالحركة والسكون وال لحقه العدم ،ألن القديم الزال على ما كان عليه ،ال يلحقه العدم ،وهو هللا
تعالى عز شأنه.
هذا االستدالل على حدوث العالم ،فيه رد على الفالسفة الطبائعيين القائلين بأن يكون صانع
 -1الباقالني ،أبو بكر .اإلنصاف ،ص .2والتقريب واالرشاد ،ج.1/302
 -2الكالم نفسه في اإلنصاف ص ،2والتمهيد ،ص .33واألرجوزة الكبرى ،ص.71-72
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العالم طبيعة من الطبائع ،وجبت حدوث العالم عن وجودها» ،1أخذا بنظرية السببية ،دون الوصول
على السبب األول ،ومن تم بهت كل من أخذ بهذه النظرية وانقطعت حججه بعدما صار الالمتناهي ال
أول له ،ومن ال أول له هو هللا تعالى وليس الطبيعة.
دليل الصانع.
املقصود من هذا الدليل إثبات العلم بالصنعة ،ألن كل صنعة إال ورائها صانع ،والصانع ال بد وأن
يكون حيا قادرا مريدا عاملا سميعا بصيرا متكلما ،ومن ثم نستنتج أن هللا له هذه الصفات السبع وبها
نثبت أن يكون هللا صانع العالم وما فيه من الحوادث .وهذه الحوادث دالة عليه كما يدل الفعل على
فاعله.
ولنقف مع ما فعله اإلمام الهبطي ر�ضي هللا عنه(ت963:ه) مع أصحابه إلخراجهم من عهدة
التقليد في االعتقاد إلى صحيحه .أخذ سطلة بيده كان يتوضأ فيها ،فقال « :يا معشر األصحاب إذا
ّ
قلت لكم إن هذه السطلة لم يصنعها صانع ،بل صنعت وحدها؟ فقالوا :ال شك صنعها ُم ِعلم ،فقال
نعم صنعها معلم وهو ميت ،فقالوا هذا �شيء ال يكون ،ال بد من حياته ،فقلت ال شك أنه حي لكن
عاجز عن العمل ،فقالوا ال يمكن ،البد من صحة وقدرة وإرادة ...،قلت لم يقصد أن يصنعها على
ما هي عليه من األوصاف .قالوا ال يمكن أن يفعل ذلك ،وإال اتصف بالجهل وبعدم معرفة حرفة
الصنعة.
قلت لهم :هذا الذي يجب أن تعتقدوه في الصانع على اإلطالق ،فانظروا إذن في هذه املوجودات
من األرضين ،والسماوات ،والشمس والقمر ،والنجوم والسحاب واملطر ،والبرق والجبال والبحار
والعيون الجارية ،وسائر الحيوانات ،وتبدل الفصول ،وغير ذلك من تقلب األحوال واألزمان وسائر
التغيرات من العدم إلى الوجود ،ومن الوجود إلى العدم ،أيمكن أن يكون ذلك من غير صانع؟ فقالوا
ملا تأملوا ما عرضت عليهم :ال بد من صانع ومخترع ،بعد ذلك أقروا وقطعوا قطعا كليا بأن الصانع
متصف بالوجود ،والحياة ،والقدرة ،واإلرادة» ،2وهذه األوصاف الخمس ال بد من اعتقادها في الحق
سبحانه مع التنزيه.
 -1الباقالني ،أبو بكر .تمهيد األوائل ،ص.53
 -2ابن عرضون ،أحمد .مقنع املحتاج في آداب األزواج ،تح :د .عبد السالم الزياني .مركز االمام الثعالبي للدراسات ونشر
التراث ،الجزائر ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1430-2010 ،1م.2/792-793 ،
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إذن من خالل قصة اإلمام الهبطي التي رواها ابن عرضون يتبين أن األشاعرة عموما يأخذون
بدليل الصانع ملعرفة الحق سبحانه من خالل صنعته وأفعاله في مخلوقاته.
الجمع بين الغائب والشاهد.1
هو من طرق االستدالل غير املباشر ،وهو الذي يسمى عند الفقهاء قياسا ،ويسميه املتكلمون
رد الغائب إلى الشاهد ،2وسماه الضرير الجمع بين الغائب والشاهد ،ومعناه« :أن يوجد حكم في
جزئي 3معين واحد فينقل حكمه إلى جزئي آخر يشابهه بوجه ما» ،4أي تشبيه أمر بآخر في العلة التي
كانت هي السبب في حدوث الظاهرة ،ومثاله في العقليات أن نقول :السماء حادث ألنه جسم قياسا
على النبات والحيوان ،وهذه األجسام التي يشاهد حدوثها ،وهذا غير سديد ما لم يمكن أن يتبين أن
النبات كان حادثا ألنه جسم ،وإن جسميته هي الحد األوسط للحدوث ،ولكن هذا ال يمكن أن يحصل
في حق اإلله ،العتبارات منها :لزوم صفة القدم ،وإن املعتبر هو صفة الفاعلية في قياس الغائب على
الشاهد ،كما ال يمكن الحكم على عالم الغيب بمثل الحكم على عالم الشهادة» ،5ولهذا وجدنا اإلمام
 -1يسميه الغزالي أيضا :التمثيل.
انظر الغزالي ،أبو حامد .معيار العلم في فن املنطق ،تح :الدكتور سليمان دنيا ،دار املعارف ،مصر 1961 ،م ،ص.165
 -2املرجع نفسه ،والصفحة.
-3ما يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة.
انظر الجرجاني ،الشريف ،التعريفات ،ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت ،ط
1403 ،1هـ 1983-م ،ص75
 -4املصدر نفسه ،والصفحة نفسها.
 -5حبنكة ،امليداني .عبد الرحمن .ضوابط املعرفة ،دار القلم-دمشق ،ط1432/2011 ،12.م.292 ،
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الضرير يقول بالجمع بين الغائب والشاهد مع الحفاظ على الخصوصية ،فوضع لذلك شروطا سبعة
ال زيادة عليها وال نقصان ،بعدما كانت أربعة عند املتقدمين ،1وإليها اإلشارة بقوله.2
و�ش���اهد

ب�أح���د ال�س���بعة ال بزائـــــــــــــــــــــــــــــــ���د

واجلم���ع

ال�ش���رط والعل���ة والدليــــــــــــــــــــــــــ���ل

وجائ���ز العق���ل وم�ستحيــــــــــــــــــــــ���ل

الو�ضعيــــــ���ة

واحل���د مث���ل ذل���ك يف الق�ضي���ة

كذل���ك

ب�ي�ن

غائ���ب

الت�س���مية

فإذا تأملنا كالم الضرير استخلصنا منه شروط هذا القياس املجملة فيما يلي:
الشرط :ما يعدم الحكم بعدمه ،وما يوجد الحكم لوجوده.3أي ما يتوقف ثبوت الحكم عليه.
العلة :الوصف الجالب للحكم ،فإذا انتفى هذا الوصف انتفى معه الحكم.
الدلي ــل« :هو املرشد إلى معرفة الغائب عن الحواس ،وما ال يعرف باضطرار ،وهو الذي ينصب
من َّ
األمارات ،ويورد من اإليماء واإلشارات مما يمكن التوصل به إلى معرفة ما غاب عن الضرورة
 -1قال اإلمام الجويني :فالجامع بين الشاهد والغائب أربعة:
ً
ً
ً
أحدها العلة :فإذا ثبت كون حكم معلوال بعلة شاهدا وقامت الداللة عليه ،لزم القضاء بارتباط العلة باملعلول شاهدا
ً
ً
ً
وغائبا ،حتى يتالزما وينتفى كل واحد منهما عند انتفاء الثاني ،وهذا نحو ما حكمنا بأن كون العالم عاملا شاهدا ،معلل بالعلم.
وسنوضح ذلك على قدر الكتاب ،إذا ْ
خضنا في الحجاج.
ً
ً
ً
الطريقة الثانية في الجمع الشرط :فإذا تبين كون الحكم مشروطا بشرط شاهدا ،ثم بثبت مثل ذلك الحكم غائبا ،فيجب
ً
ً
ً
عاملا مشروط بكونه ًّ
حيا ،فلما تقرر
القضاء بكونه مشروطا بذلك الشرط اعتبارا بالشاهد؛ وهذا نحو حكمنا بأن كون العالم
ً
ذلك شاهدا اطرد غائبا.
ً
ً
الطريقة الثالثة الحقيقة :فمهما تقررت حقيقة شاهدا في محقق اطردت في مثله غائبا ،وذلك نحو حكمنا بأن حقيقة
العالم ،من قام به العلم.
ً
ً
الطريقة الرابعة في الجمع الدليل :فإذا دل دليل على مدلول عقال لم يوجد الدليل غير دال شاهدا وغائبا ،وهذا كداللة
االحداث على املحدث.
راجع الجويني .في اإلرشاد الى قواطع األدلة في أصول االعتقاد .تح :محمد يوسف مو�سى وعلي عبد املنعم عبد الحميد ،السعادة،
مصر 1369 ،هـ 1950-م ،ص.103-104
 -2الضرير ،أبو الحجاج .تنبيه واإلرشاد في علم االعتقاد ،تح :سمير قوبع ،منشورات وزارة األوقاف ،الرباط ،ط1/1435-
2014م ،ص.79
 -3السيوطي ،جالل الدين .معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،تح :أ .د محمد إبراهيم عبادة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ط 1424 ،1هـ  2004 -م ،ص .77
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والحس» .1وقيل« :إنه كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما ال يعلم باضطرار،
وسواء كان موجودا أو معدوما أو قديما أو حادثا».2
جائز العقل :ما يصح في العقل نفيه وثبوته :كوجود املخلوقات ،فإنها كانت منعدمة فوجدت
وبعد وجودها تصبح عدما.3
مستحيــل العقل :ما يمنع وجوده في الخارج ،كاجتماع الضدين ،مثل اجتماع الحركة والسكون .أو
ما ال يمكن في العقل ثبوته أو تصوره :كوجود الشريك هلل تعالى.4
التسمية الوضعي ـ ــة :تسمى أيضا التواطؤ ،وهي نسبة وجود معنى كلي في أفراده ،وذلك حينما
يكون وجوده في األفراد متوافقا غير متفاوت ،نظرا إلى املفهوم الذي وضع له اللفظ الكلي ،5مثل لفظ
إنسان :وجود هذا املعنى في أفراده وجود متوافق ال متفاوت ،إذ مفهوم اإلنسانية في أفراد الناس ال
تفاوت فيه.
الحد :في االصطالح« :قو ٌل يشتمل على ما به االشتراك ،وعلى ما به االمتياز».6
وقال اآلمدي « :وأما الحد الحقيقي فعبارة عما يميز ال�شيء عن غيره بذاتياته ،فإن كان مع ذكر
جميع الذاتيات العامة والخاصة فتام ،كحد اإلنسان بأنه الحيوان الناطق ،وإال فناقص كحده بأنه
الجوهر الناطق أو الناطق فقط».7
ونعضد استنتاجنا بما ذهب إليه قال الباقالني حين قال « :يجب الحكم والوصف لل�شيء في
الشاهد لعلة ما ،فيجب القضاء على أن من وصف بتلك الصفة في الغائب ،فحكمه في أنه مستحق
 -1تمهيد األوائل ،ص .33-34
 -2الباقالني ،أبو بكر .التقريب واالرشاد ،تح :عبد الحميد بن علي أبو زنيد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :الثانية1418 ،
هـ 1998-م1/202 ،
 -3انظر التميمي ،الصفاق�سي علي .تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ،تح :الحبيب بن طاهر ،مؤسسة املعارف ،بيروت ،ط.
1429 ،1ه2008/م .ص.39
 -4املصدر نفسه ،ص39
 -5حبنكة ،امليداني .ضوابط املعرفة ،ص.51
 -6الجرجاني ،أبو علي .التعريفات .تح :ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر .الناشر :دار الكتب العلمية
بيروت ،ط 1403 ،1هـ 1983-م ص .83
 -7اآلمدي ،سيف الدين .املبين في شرح الفاظ الحكماء واملتكلمين ،تح :حسن محمود الشافعي ،الناشر مكتبة وهبة بالقاهرة،
ط1413-1994 ،2م ،ص.74
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لها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد ،ألنه يستحيل قيام دليل على مستحق الوصف بتلك
الصفة مع عدم ما يوجبها ،وذلك كعلمنا أن الجسم إنما كان جسما لتأليفه ،وأن العالم إنما كان عاملا
لوجود علمه ،فوجب القضاء بإثبات علم كل من وصف بأنه عالم ،وتأليف كل من وصف بأنه جسم
أو مجتمع ،ألن الحكم العقلي املستحق لعلة ال يجوز أن يستحق مع عدمها ،وال لوجود �شيء يخالفها،
ألن ذلك يخرجها عن أن تكون علة للحكم ،ومن ذلك أن يستدل بصحة ال�شيء على صحة مثله وما
هو في معناه ،وباستحالته على استحالة مثله وما كان بمعناه كاستداللنا على إثبات قدرة القديم
سبحانه على خلق جوهر ولون ،مثل الذي خلقه ،وإحياء ميت مثل الذي أحياه ،وخلق الحياة فيه
مرة أخرى بعد أن أماته ،وعلى استحالة خلق �شيء من جنس السواد والحركات ال في مكان في املا�ضي
كما استحال ذلك في جنسهما املوجود في وقتنا هذا.
وقد يستدل بتوقيف أهل اللغة لنا على أنه ال نار إال حارة ملتهبة ،وال إنسان إال ما كانت له هذه
البنية ،على أن كل من خبرنا من الصادقين بأنه رأى نارا أو إنسانا وهو من أهل لغتنا يقصد إلى إفهامنا
أنه ما شاهد إال مثل ما سمي بحضرتنا نارا أو إنسانا ،ال نحمل بعض ذلك على بعض ،لكن بموجب
االسم وموضوع اللغة ووجوب استعمال الكالم على ما استعملوه ووضعه حيث وضعوه».1
وبناء على ما ذكر ،نستنتج أن هذا القياس ،رغم وجود هذه الشروط السبعة ال يفيد القطع
تماما ،وبالتالي ظلت أحكامه مصدر قلق ومناقشة بين املتكلمين .مثال :فإنسانية الرسول أكمل من
إنسانية أي شخص آخر.
خاتمة

علم الكالم ال يهتم بالذات والصفات اإللهية فحسب كما هو شائع في عصرنا هذا ،بل يبدأ
بنظرية العلم(املعرفة) والوجود –الطبيعيات -ليجعلهما سلما للترقي نحو معرفة علمية عقلية
تبحث في الطبيعيات من حيث هي حوادث -جواهر وأعراض -تفتقر إلى محدث ،وملعرفة الفاعل لجأ
املتكلمون إلى طرق استداللية تبحث في ماهية املوجودات وخصائصها وعالقتها بمدبرها وخالقها،
فهذه املناهج العقلية مكنت من ضبط النسب بين الشاهد والغائب مع التنزيه املطلق في الصفات
 -1الباقالني ،أبو بكر .تمهيد األوائل.32-33 ،
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واألفعال واألسماء تكوينا وتدبيرا ،ألن األصل غالبا ما يكون أقوى من الفرع ،ألن الفرع يستمد حكمه
من األصل ،وبالتالي صار تبعا له في تدبير أمره ،عاجزا عن القيام بنفسه.
اعتاد املتكلمون املسلمون املنهج الطبيعي في االستدالل على وجود هللا تعالى من خالل إعمال
فكرهم ونظرهم في آثار صنعته في كونه املحكومة باإلتقان واالنتظام الدالة على وجوده ،ولهذا
وجدناهم ينطلقون من الفعل للبرهنة على الفاعل ،وال فاعل في الكون على الحقيقة إال هللا سبحانه.
مصادر ومراجع البحث.

ابن عرضون ،أحمد .مقنع املحتاج في آداب األزواج ،تح :د .عبد السالم الزياني .مركز االمام
الثعالبي للدراسات ونشر التراث ،دار ابن حزم ،بيروت ،ط1430-2010 ،1م.
أبو الحجاج الضرير .تنبيه واإلرشاد في علم االعتقاد ،تح :سمير قوبع ،منشورات وزارة األوقاف،
ط1/1435-2014م.
أبو الحجاج الضرير .األرجوزة الصغرى ،مخ .خ.م رقم.12369 :
 ..التميمي ،الصفاق�سي علي .تقريب البعيد إلى جوهرة التوحيد ،تح :الحبيب بن طاهر ،مؤسسة
املعارف ،بيروت ،ط 1429 ،1ه2008/م.
ابن خمير ،السبتي .مقدمات املراشد ،تح :جمال عالل البختي ،مطبعة الخليج العربي ،تطوان،
ط1/1425-2004.م.
األشعري ،اسماعيل أبو الحسن .اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ،تح :محمد أمين اإلسماعيلي،
مطبعة األمنية-الرباط ،ط.1/2013
األشعري ،إسماعيل أبو الحسن .مقاالت اإلسالميين واختالف املصلين ،تح :محمد محيي الدين،
ط :املكتبة العصرية بيروت.1990 ،
اآلمدي ،سيف الدين .املبين في شرح الفاظ الحكماء واملتكلمين ،تح :حسن محمود الشافعي،
مكتبة وهبة بالقاهرة ،ط1413-1994 ،2م.
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الباقالني ،أبو بكر محمد بن الطيب .االنصاف ،.تح :عماد الدين أحمد حيدر ،ط :عالم الكتب،
بيروت.1986 ،
الباقالني .أبو بكر محمد بن الطيب .التقريب واالرشاد .تح :عبد الحميد بن علي ،مؤسسة الرسالة
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من فلسفة االئتمان إلى األخالق البيئية،
قراءة يف فكر الفيلسوف طه عبد الرحمن

دة .لبنى السحايمي
باحثة في العلوم اإلسالمية

يشترك اإلنسان وسائر املخلوقات في الوجود ،فلكليهما أصل مشترك ،ومصير واحد ،ومن ثم
َ ً
«أمة» له ،يحييها
كانت األرض بمقت�ضى العهد األول مع هللا عز وجل ،أمانة بيد اإلنسان وليست
وتحييه ،يحملها وتحمله ،تؤويه وتواريه ،مستخلفا فيها غير مفسد.
ّ
إال أن الواقع املعاصر الذي نشهده اليومٌ ،
بعيد عن قيم األمانة واالستخالف بسبب االستنزاف
الجنوني للموارد الطبيعية ،والتدخل في بنيتها والتغيير في نظامها ،والذي نجم عنه اختالل واسع في
البيئة بمختلف مجاالتها ،فظهرت سلوكات غير أخالقية إزاء مختلف املناطق الحيوية من الطبيعة،
إنسانية و حيوية ونباتية و مائية و مناخية و فضائية ،...فراح اإلنسان إثر ذلك يبحث عن مخرج،
ّ
لعله ُينقذ ما أفسده عقله الذي انقلب بالضرر عليه من حيث أراد الصالح ،فتواضع على قوانين
بيئية كونية لم يستطع االنخراط فيها ،مما أتاح للفلسفة العملية في العقود األخيرة ،فتح أوراش في
مجال الواجب واملسؤولية والحرية ،و تدشين ظهور األخالق التطبيقية البيئية.
في سياق هذه التحديات اإليكولوجية ،تظهر راهنية فلسفة االئتمان الطاهائية ،والتي تجعل
من املوجودات في العالم االئتماني أمانات لدى اإلنسانُ ،ت ّ
َ
قيد ّ
باملؤتمن عليه صيانة ورعاية،
تصرفه
ُُ
َ
ُ
ذلك ألن الفعل الخلقي يحيط بالعالم بأسره إحاطة الخالق بمخلوقاته؛ إذ لكل خلق حقوق خلقية
ّ
تخصه ،بخالف الحرية املطلقة التي تزيغ عن كل قيد وضابط ،غير مكترثة بما تحدثه من فساد في
األرض وهالك في الحرث والنسل.
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ً
استجالء ملالمح مقاربة الدكتور طه عبد الرحمن لألخالق
في هذا الصدد تأتي هذه املداخلة،
البيئية ،بدءا بكشف الصلة بين الوحي والبيئة ،مرورا بتحديد األسس الفلسفية لالئتمانية ومبادئها،
وانتهاء بتنزيل الفقه االئتماني على اإلشكاالت األخالقية البيئية.
املحور األول :الصلة بين الوحي والبيئة آياتيا

لقد ّبدل الوحي تصور املسلم للعالم ،وبلور ثقافة فكرية كونية جديدة أساسها التوحيد،
فاملحيط البيئي الذي قد يبدو بال أهمية وك�شيء مهمل أو ثانوي ،قد ّ
وصفه القرآن بأنه مشترك مع
اإلنسان في ثالثة أمور مصيرية ،أولها :الحدوث والتكوين ،وثانيها :التسبيح والعبادة بمقت�ضى اإلرادة
التكوينية ،وثالثها :تجلي أسماء وصفات الخالق ّ
جل وعال.
أ ـ البيئة عبارة عن آيات تكوينية

َ
العالم املرئي ،آيات تكوينية وليس ّ
مجرد ظواهر ،وهي تتصل اتصاال بالوحي باعتباره
يعتبر الوحي
ُ
ّ
التحيز في املكان الخارج ،فتظهر وتحس في العالم املرئي،
آيات تكليفية ،فمن سمات الظاهرة؛
وال يتعدى هذا النظر إلى التفكر في أسرارها العميقة الوجودية ،حتى أن علماء الطبيعة وعلماء
االجتماع ،يطلقون على ما يظهر من سلوك إنساني أو مظهر طبيعي؛ اسم الظواهر ،في حين أن اآلية
ّ
ّ
خفي ،ال يمكن الوصول إليه ببساطة ،تلك اآلية؛ هي
لفظ قرآني دقيق يدل على العالمة ،وعلى �شيء ٍ
ّ
ّ
خفي ،وهو الخالق األعلى تبارك وتعالى.
السمة أو األثر والتجلي ل�شيء ٍ
كل ما يظهر للعيان ّ
والظاهرة بتعريف طه عبد الرحمن؛» ّ
محددا في الزمان واملكان ،وحامال
ّ
ألوصاف تقوم بينها عالقات موضوعية ،كما هو نزول املطر ،فهو متسبب عن تبخر املياه ،ثم تراكمها
ّ
بسبب البرودة في سحب ،ثم تحولها إلى قطرات ذات حجم ال يقبل أن تبقى معلقة ،فواضح أن هذه
كلها عالقات مضبوطة وملحوظة» ،1لذا فالعالم كما يقول« ،ليس مجرد جملة من الظواهر ،وإنما
هو جملة من اآليات ،وشتان بين الظاهرة واآلية ،إذ مقت�ضى الظاهرة أن تخضع لضوابط التعقيل
ومحددات التفصيل ،في حين أن مقت�ضى اآلية أن تدل على معنى خفي ،وهذا املعنى الخفي إنما هو
داللتها ،على أن لها خالقا يتقدس عن مماثلتها».2
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط  ،2014 ،3ص.18 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .روح الحداثة وحق اإلبداع ،مجلة اإليسيسكو ،العدد  ،21ص.97 :
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ُ
ُ
ومن ثم يكون معنى الظاهرة بلغة القرآن؛ هو امللك ،أو « النظر امللكي» ،1كما في قوله جل وعال،
ُ
َ
الس َ
{وهلل ُم ْلك َّ
ات واأل ْرض َوما َب ُ
ينه َما َيخلق َما َيشاء}(املائدة ،)17:أما «اآلية :فهي الظاهرة منظورا
ماو
ِ
ِ
ّ
إليها من جهة املعنى ،الذي يزدوج بأوصافها الخارجية ،داال على الحكمة من وجودها ،وهذا املعنى :هو
ّ
عبارة عن قيمة ينبغي ملن ُيدركها العمل بمقتضاها...وملا كان كتاب األمة املسلمة يسمي عالم اآليات
باسم عالم امللكوت ،جاز أن نسمي النظر إلى األشياء بوصفها آيات ،باسم النظر امللكوتي».2
بناء على ما سبق؛ يكون» األصل في نظرة املسلم إلى األشياء أنها تأمل في آيات ،3أي نظرة ملكوتية
وال ُيصار إلى ّ
عدها مالحظة لظواهر ،أي نظرة ملكية إال بدليل كما إذا باشر الكشف عن قوانينها
السببية» ،4وبذلك يكون « للمسلم نظرين اثنين إلى األشياء ال ينفك يزاوج بينهما :نظر أصلي يتدبر به
األشياء ،هو النظر امللكوتي الذي ُيوصله إلى اإليمان ،ونظر فرعي ّ
يدبر به األشياء ،وهو النظر امللكي
الذي يوصله إلى العلم «.5
تلك اآليات بنوعيها التكليفية والتكوينية ،تشترك في الداللة على الخالق ّ
جل وعال بنفس القدر،
ّ
والذي يتولى الجمع بينهما هو اإلنسان ،كونه قادرا على أن « يجمع بين النوعين من اآليات ،فهو
من جهة َخلقه آية تكوينية كبرى ،ومن جهة ُخلقه ،آية تكليفية عظمى ،ومن ثم فإنه ّ
يظل بفضل
جانبه التكويني متعلق بالعالم ،وبفضل جانبه التكليفي متعلقا بالدين ،وال حياة له بغير هذا التعلق
املزدوج ،حتى ولو أنكر الدين» ،6وبذلك يكون لإلنسان برأيه وجودان« ،فكما أنه موجود في العالم
وجود آية تكوينية ،فكذلك هو موجود في الدين وجود آية تكليفية ...فالعروج إلى الدين كالخروج إلى
العالم آياتيا؛ وهكذا؛ فالشعور اآلياتي بالدين كالشعور اآلياتي بالعالم».7
 -1ـ املرجع نفسه.
 -2ـ يشهد لهذا االصطالح عند طه قوله جل وعال{ :وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات واألرض ،وليكون من املوقنين}،
(األنعام .)75:الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،ص.19 :
َْ
َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
الن َهار َو ْال ُف ْلك َّالتي َت ْجري في ْال َب ْحر ب َما َي ْن َف ُع َّ
الل ْيل َو َّ
اس َوماَ
الن َ
 -3ـ نتأمل قوله جل وعال{ :إن ِفي خل ِق السماو ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض واخ ِتال ِف ِ
ِ
ِِ
ات واألر ِ
َ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ ْ ُ ّ َ َّ َ َ ْ
ْ َ ََ ْ َ
الس َحاب الُ َس َّخر َب ْي َن َّ
الرَياح َو َّ
َ ْ َ َ ُ َ َّ َ
صر ِ ّ
الس َم ِاء
ِ
ِ
أنز َل هللاَ ِمن السم ِاء ِم ُن م ٍاء فأحيا ِب ِه األرض بعد مو ِتها وبث ِفيها ِمن ك ِل داب ٍة وت ِ
يف ِ ِ
َ
َ ْ
ات ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون} (آل عمران.)191 :
ض ل َي ٍ
واألر ِ
 -4ـ طه ،عبد الرحمن .الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،ص.19 :
 -5ـ املرجع نفسه.
 -6ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدين ،الشبكة العربية لألبحاث والنشر،
بيروت ،ط  ،2014 ،1ص.96 :
 -7ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدين ،ص.96 :
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ب ـ الوحي والبيئة

إن الناظر في نصوص الوحي بعين التأمل والتفكر ،ليبصر النظرة القاصدة والعميقة التي يوليها
القرآن الكريم ملوضوع البيئة ،ذلك أن صفة العدل الثابتة هلل جل وعال ،تحققت قبل خلق اإلنسان
َ
َ
ض َ
{خ َل َق ّ
واأل ْر َ
بالح ِ ّق}(التغابن،)3:
الس َموات
في البيئة التي سيعيش ُويستخلف فيها ،لقوله عز وجل:
لهذا فالقرآن سعى في كثير من اآليات ،إلى خلق شعور عميق بالبيئة لدى اإلنسان ،يليق بمستوى
خالفة األرض ،واملستقرئ ملوارد البيئة في القرآن يجد عدة مستويات وسمات لتعامل اإلنسان مع
البيئة ،والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
املستوى الوظيفي:

ّ
وتحث اإلنسان على االلتفات إلى البيئة املخلوقة التي ّ
تلبي
وتشمل كل آيات التسخير ،والتي تدعو
َ َ َ ّ َ َ ً َ َََ ُ ً َ
ُ
وق ّدره َمنازلَ
ُ
حاجات اإلنسان ،ومثاله قوله عز من قائل{ :هو الذي جعل الشمس ِضياء والقمر نورا
ِ
ُُ ْ َ ْ ً َ
َلت ْع َل ُموا َع َد َد ّ
السنين والح َساب}(يونس ،)5:وقال تعالى ُ{ه َو الذي َس ّخ َر َ
الب ْحر ِلتاكلوا ِمنه لحما ط ِريا
ِ
َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ ْ َ ْ ُ ْ َْ ََْ ُ ََ
ا�سي}(الحجر.)19:
وتستخ ِرجوا ِمنه ِحلية تلبسونها }(النحل ،)14:وقوله عز وجل { واألرض مددناها رو ِ
مستوى االعتبار والتأمل:

َ
ُ
املعتبر هو من يرى الظواهر
يقت�ضي االعتبار ،العبور من أحكام النظر إلى أسرار ال ِعبر ،فيكون ِ
على أنها آيات ،حتى تتوافق آيات الوحي التكليفية مع اآليات الظاهرة ،والتي تكون عونا له على تذكر
ّ
ََ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ
ال ِب ِل ك ْيف خ ِلق ْت}(الغاشية،)17:
خالق هذه اآليات ،الخلق العليم ،كقوله تعالى:
{أفل ينظرون ِإلى ِ
ْ ُ َ َ َ َْ
ُ
ُ
ْ
ض فانظروا ك ْيف َب َدأ الخل ُق}(العنكبوت.)20:
وقوله تعالى{ :قل ِسيروا ِفي األر ِ
املستوى الجمالي:

تشير بعض اآليات الواردة في القرآن الكريم ،إلى الطابع الجمالي الذي ّتتسم به البيئة ،حيث ّ
يسر
ٌ
وعجيب أن يهتم القرآن بهذا الجانب ،ويدعو إلى التفكر في حسن
اإلنسان بمرآها ويفتتن بمحاسنها،
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
ْ
َّ
ض ِز َينة َلها َلنبلوهم أ ُّي ُهم أ ْح َس ُن
خلقها بعين الجمال واإلجالل ،كقوله عز وجل{ :إنا َج َعلنا ما على األ ْر
ِ
ْ َ َ ْ َ َُ
دائق َذ َ
الس َماء َم ًاء َفأ ْن َب ْتنا به َح َ
ّ
ال}(الكهف{،)7:أمن خلق َّ
ات
َع َم
ماوات واألر
ض وأنزل لك ْم من َّ ِ
الس ِ
ِِ
َ
َ ُ ْ َ ََ ٌ َ ُ ُ َ
َب ْه َجة}(النمل ،)60:و قوله ّ
ريحون َو ِح َين ت ْس َر ُحون}(النحل ،)6:فإن
جل وعال{:ولكم ِفيها جمال حين ت
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كان الوحي يدعو ،بل؛ يأمر بالتفكر في منظر النبات والحيوان الستشعار الجمال والجالل ،فكيف
ويدمرّ ،
يكون موقفه ممن يفسد ،ويسرفّ ،
ويغير خلق هللا تعالى؟
املستوى التوازني:

يشير القرآن في بعض آياته إلى سمة التوازن في البيئة ،حيث يدعو إلى مراعاة التناغم البيئي،
َّ ُ َّ َ َ َ ْ ُ
ناه ب َق َدر}(القمر ،)49:وقوله تعالى{َ :و َأ ْن َب ْتنا ف َيها م ْن ُك ّل َ
�ش ْي ٍء
ِ ِ ِ
مصداقا لقوله تعالى { :إنا كل �ش ٍيء خلق ِ ٍ
َّ َ ْ َ
ُ
َّ َ َف َعها َو َ
وض َع ا ِمل َيزان أل تطغ ْوا ِفي ا ِمليزان}(الرحمن ،)7:وقوله تعالى:
َم ْوزو ٍن}(الحجر{ ،)19:والسماء ر
َ
َ
السماء َم ًاء ب َق َدر}(املؤمنون ،)18:وقوله جل من قائلَ { :ق َّد َر فيها ْأق َ
َ{و َأ ْن َز َلنا م َن َّ
وات َها ِفي أ ْرَب َع ِة أ َّي ٍام}
ِ
ِ
ِ ٍ
(فصلت ،)10:إشارة في هذه اآليات ،إلى أن املوارد الطبيعية محدودة ،في حين أن أكثر ما يعانيه
ُ
العصر اليوم استنزاف املوارد ،مما أدى إلى ن ْدرة املاء ،وحسب ما قرره علماء املائيات ،أن آفة شح
املياه؛ من أعظم اإلنذارات التي تهدد اإلنسانية.
مستوى األنس:

َ
َ
َ ْ
ُ َ َ َّ
ُُ
َ
َ َّ
ناح ْي ِه إل َأم ٌم أمثالكم ما ف َّرطنا في
طائر يطير بج
ض ول ٍ
يقول عز وجل{ :وما ِمن دابة ِفي األر ِ
�شيء ُث َّم َإلى َ ّبهم ُي ْح َش َ
الك َتاب من َ
رون }(األنعام ،)38:يقصد القرآن في مثل هذه اآليات ،تنبيه
ِ ِ
ِر ِ
اإلنسان بالصلة بينه وبين املخلوقات ،فأثناء سيرورتنا االستخالفية واالستعمارية لألرض ،تشترك
معنا أمم ُأ ُ
خر تسبح هللا ،لكننا ال نفقه تسبيحها ،وهي في خصائصها املرئية والخفية تعد أمما أمثالنا،
واملسلم مطالب أن يتعامل مع هذه األمم من منطلق الرحمة ،كما يؤكد املعنى ذاته طه عبد الرحمن،
«ال يصارع الطبيعة وال يتسلط عليها ،وإنما يخاطبها ،بل ّ
يوادها ويراحمها ،حتى تبوح له بأخبارها
وأسرارها...ولكنه أبدا ال يقدسها ،وإنما يقدس من بث فيها هذه األسرار جل وعال ،فالطبيعة ّأم
اإلنسان وليست أمة له ،فقد خرج من رحمها كما يخرج من رحم ّأمه التي ولدته ،والوالدة ال تكون
أمة لولدها».1
هكذا ،نجد أن القرآن الكريم قد ّ
حدد عدة مستويات لعالقة اإلنسان بالبيئة ،لكن ال يكفي
لتحليل املوضوع ،أن نستحضر تلكم اآليات ،فنقدمها كشواهد فقط ،بل ينبغي التفكير في السبل
التي تخلق االلتزام األخالقي تجاه الطبيعة ،فما مبرر الحفاظ على األرض بمختلف عناصرها؟ ثم
 -1ـ طه عبد الرحمن ،مجلة اإليسيسكو ،روح الحداثة وحق اإلبداع ،عدد  ،21ص.92 :
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ّ
مو ّ
كيف يمكن أن ُيصرف اعتقاد ّ
الس ّ
والسيادة عند اإلنسان تجاه تلك العناصر الحيوية؟ هذا ما
يمكن أن نلتمسه في الفلسفة االئتمانية عند طه عبد الرحمن.
املحور الثاني :األخالق والبيئة
أ ـ الخلل البيئي واألزمة األخالقية

نجم عن التطور الصناعي والعلمي الذي بلغ مداه في األزمنة األخيرة ،اختالل واسع في البيئة
بمختلف مجاالتهاّ ،
جراء االستنزاف الجنوني للموارد الطبيعية والتدخل في بنيتها والتغيير في نظامها،
فظهر ما يسمى بظاهرة االنحباس الحراري ،واضمحالل طبقة األوزون ،ذلك أن؛ «الدول الغنية
واملتقدمة والصناعية تساهم بأكثر من نصف التلوث الذي يصيب العالم ،إذ تنتج الدول الغنية
من املنتجات الصناعية في شمال الكرة األرضية نحو  85%من إنتاج العالم» ،1وهذا ما يؤكده طه
عبد الرحمن ،حينما يرى» أن املسؤولية عن هذه اآلثار تقع في املرتبة األولى ،على الدول الكبرى التي
تقود االنتشار التسليعي في العالم ،وتمارس كل الضغوط السياسية واالقتصادية لتسريع وتيرته،
عن طريق املؤسسات الدولية مثل :البنك الدولي أو الصندوق املالي الدولي ،أو املنظمة العاملية
للتجارة 2»...وقد نتج عن هذا االنتشار التسليعي ،مجموعة من العالقات التسليعية:
ـ «العالقة التسليعية التي تربط اإلنسان بالطبيعة.
ـ العالقة التسليعية التي تربط اإلنسان باآلخرين.
ـ العالقة التسليعية التي تربط اإلنسان بنفسه.»3
أما عن «الفساد الذي يترتب على العالقة التسليعية التي تربط اإلنسان بالطبيعة :فيتمثل؛ في
إيذاء الطبيعة بما يجعل آثار هذا األذى تقع على غير فاعليه ،فضال عن فاعليه؛ وآثار هذا اإليذاء
 -1ـ أبو دية ،أيوب .علم البيئة وفلسفتها ،دار ورد األردنية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2008 ،1ص .160 :يستعرض املؤلف
في الكتاب ،تاريخ املشكلة البيئية في العالم منذ القدم إلى عصرنا الحاضر ،مفصال أشكالها وأنواعها ،وهو كتاب قيم جمع بين
املنظور العلمي والفلسفي للبيئة.
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال العمل ،بحث عن األصول العلمية في الفكروالعلم ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط:
 .2012ص.214 :
 -3ـ املرجع نفسه ،ص213 :
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البر والجو والبحر ،بين انثقاب طبقة األوزونّ ،
املتعدي بادية للعيان في ّ
وتغير املناخ وتزايد التلوث،
ّ
التصحر وانقراض بعض أنواع الحيوانات».1
وتآكل التربة وزحف
في ظل هذا الوضع القيامي كما يسميه طه عبد الرحمن ،برز شعور باملسؤولية اتجاه الطبيعة،
وحاول العالم بشتى أطيافه ومعتقداته إعادة تصور البيئة على أنها موئل لكل الكائنات ،وعلى أن
اإلنسان ما هو إال عنصر من عناصر الطبيعة املتنوعة من جهة ،واملنسجمة واملتناغمة وجوديا
من جهة ثانية ،فكان من بين إرهاصات النظرة الكونية للبيئة العاملية أن برزت الدعوة إلى القيم
واألخالقيات املرتبطة بالبيئة ،التي « تنظر في السلوكات التي ينبغي اتخاذها إزاء مختلف املناطق
الحيوية من الطبيعة ،إنسانية كانت أو حيوية أو نباتية ،أو مائية أو مناخية أو فضائية « ،2ومن
ثم ظهرت بوادر التفكير في أخالق تجمع أمم العالم في إطار النشاط الحواري الذي مارسته مختلف
التيارات الدينية ،وبمقتضاه تمت ،عدة اتفاقيات دولية وعاملية ،كيوم األرض ،وقمة األرض،
واتفاقية كيوتو ،ومبادرة وثيقة األرض ،3وقد أفرزت أبرز هذه املؤتمرات واالتفاقيات عن إصدار
بيان ّ
متميز تحت اسم «إعالن من أجل أخالق عاملية» ،والذي ّ
ينص في مجمله على التزام املجتمعات
ّ
أفرادا ومؤسسات على احترام الطبيعة ،والتخلق باألخالق البيئية.
وقد انتقد طه اإلعالن العالمي ،وتساءل ما إن كان هذا « اإلعالن من أجل األخالق العاملية
يجعل الخلقية تتقدم في العالم» ،4واعترض على مضامينه ووصفها بالفاشلة ،كونها ال تنهض بعالقة
اإلنسان بالطبيعة ،ذلك أن املؤتمر الذي أسفر عنه إعالن األخالق العاملية ،هو في أصله برملان أديان
العالم ،ورغم أن واضعي اإلعالن ينتسبون لألديان ،إال أن نصوصه أخلت بشرط ما سماه التمكن
الدينيَ ،
وعزا هذا الخلل إلى أن هذه األخالق املسماة عاملية ،ال ترفع مكانة الدين في العالم ،بقدر ما
تنهض بالقيم التي تم االتفاق عليها على أنها تحد من أزماته ،ذلك أن واجب الديانات األول ،هو أن
تعمل على أن يستمر دورها في هداية األمم إلى ما ينفعها ويصلحها....،وليس أن تسعى إلى أن تكون
 -1ـ املرجع نفسه ،ص.214 ،214 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق ،مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
ط ،2016 :ص.23 ،22 :
 -3ـ انظر تفاصيل هذه االتفاقيات ،في كتاب علم البيئة وفلسفتها ،بدءا من ص.135 :
 -4ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال العمل ،ص.120 :
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َ
األخالق املتفق عليها كفاية دونها ،بل غناء عنها» ،1فالغاية من اإلعالن ليس اتفاق األديان ،وإجماعها
على مبادئ ونصوص اإلعالن العالمي ،لكن الغاية هي :هل بمقدور هذه األخالق أن تحقق تقدم خلقي
في العالم.
لذا قام املفكر بكشف مظاهر اإلخالل في تلك األخالق ،والتي من بينها اإلخالل بشرط التمكن
الديني ،حيث «يكتفي بأن ينسب األخالق إلى األديان على وجه العموم ،وال يتعدى ذلك إلى التأسيس
على الدين» ،وشتان بين النسبة إلى الدين والتأسيس على الدين».2
هذا وقد اعترض طه أيضا على دعوة اإلعالن العالمي إلى قيم أساسية مأخوذة من الدين،
وإسقاطه لقيمتين أساسيتين ،اعتبرهما برملان األديان غير عامليتين ،وهما:
أوال ـ واجب تمكين الدين في العالم ،ثانيا ـ واجب االرتقاء باألخالق في العالم.
وقد ناقش الحجج واألدلة التي تف�ضي برأيه إلى أن؛ « الدين الواحد أولى من هذا اإلعالن بتحقيق
َّ
ممثال خير تمثيل في الدين اإلسالمي ،وذلك لكون إمكاناته األخالقية َ
تسع
التقدم األخالقي املطلوب،
إمكانات غيره من األديان السماوية وتزيد عليها « ،3ألنها ّ
تمد اإلنسان بالقيمة ،ذلك املعنى الخفي،
الذي «يجده اإلنسان في قلبه وال يدركه بحسه ،لكنه مع وجود هذا الخفاء ،يبقى هذا املعنى هو الذي
يهديه في حياته ،ويرقى بإنسانيته « ،4هذا بخالف القيم التي تنبني عليها األخالق العاملية ،والتي يصفها
د .طه بأنها « علمانية التوجه ،مادية التحقق تؤدي إلى إخالد اإلنسان إلى األرض؛ فيلزم أن تكون
القيم الدافعة للمفاسد التسليعية على العكس من ذلك» .5
وبناء عليه ،يقدم املفكر ،بديال عن هذه القيم وحدد الشروط الواجب توفرها حتى تكون كفيلة
ّ
املضر بالبيئة ،كاشفا عن الخلل الذي اعترى هذا اإلعالن العالمي،
في دفع هذا االنتشار التسليعي
ّ
والذي يجعله قاصرا عن أي تغيير منشود اتجاه البيئة ،وقد تبدى له؛ أن دور الدين غائب تماما في
االرتقاء بهذه األخالق ،وهو بالنسبة له ـ أي الدين ـ شرط األخالق ،به فقط تكون قادرة على التزكية،
 -1ـ املرجع نفسه.
 -2ـ املرجع نفسه ،ص.121 :
 -3ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال العمل ،ص.140 :
 -4ـ املرجع نفسه ،ص.209 :
 -5ـ املرجع نفسه ،ص.220 :
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بحيث تحول الشعور وترتقي بالسلوك ،والثاني ،أن تكون قيما مستقلة بمنطقها ،بحيث ُ
تقصر عن
استيعابها املقوالت التسليعية والثالث ،أن تكون قيما مغايرة في عقيدتها ،بحيث ال تندرج في الجنس
1
االعتقادي الذي تندرج فيه القيم التي انبنى عليها االنتشار التسليعي.
ويضيف طه عبد الرحمن؛ أن األسباب التي أدت إلى اإلخالل بالتوازن البيئي تكمن في سببين
رئيسين هما :ممارسة اللعب ،واتباع الهوى ،فاللعب في العلم؛ «هو أن يخوض العالم في تجاربه من
غير مقاصد ّ
محددة سلفا ،مكتفيا بالتطلع إلى ما يسفر عنه هذه التجارب من نتائج ،قد يكون ضررها
على اإلنسانية أكثر من نفعها؛ أما الهوى في العلم ،فهو أن يقوم العالم بأبحاثه ،متبعا فيها ما تمليه
عليه أغراضه الشخصية وميوله الذاتية ال يبالي إن كانت فيها منفعة منفعة لإلنسانية أو لم تكن فيها
« ،2وفي تصوره للتقدم الذي أضحى مرتبطا بتدمير العالم ،والذي يطال البيئة على نحو غير مسبوق،
ّ
ينظر د .طه إلى مجموعة من «القيم التي ينبغي استحداثها ،كقيمة« ،االئتمان على املستقبل» ،ذلك
أن «تبعات األفعال الحالية أصبحت غير محدودة اآلثار في القادم من أجيال اإلنسان وفي املكنون
من أشياء الطبيعة «.3
ب ـ املرتكزات االئتمانية لألخالق البيئية

سعى الدكتور طه عبد الرحمن ،أثناء انتقاده للفلسفة الغربية في تصورها لعالقة اإلنسان
بالطبيعة ،إلى استشكال ثالث نقاط أساسية:
أولها :أن األخالق هي ّ
املحددة ملاهية اإلنسان وحقيقته وليس العقل.
وثانيها :أن ماهية األخالق ليست مختصة فقط بالعالقة اإلنسية.
وثالثها :أن الدين هو املؤسس لألخالق ومنه ُت ّ
ستمد.
أما عن األول ،فينتقد طه هذه املاهية التي انبنت عليها الفلسفة الغربية منذ مطلع القرن السابع
عشر ،والتي كان من روادها فرانسيس بيكون الذي رفع شعار «املعرفة قوة للسيطرة على الطبيعة»،
 -1ـ املرجع نفسه ،ص.220 ،219 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .روح الحداثة ،املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،4
 ،2016ص.233 :
 -3ـ املرجع نفسه ،ص.237 :
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حيث غدا العلم عنده وسيلة بهدف السيطرة على الطبيعة ،تلك الفكرة التي ر ّسخت مركزية اإلنسان
عند الفالسفة بعد بيكون ،فأهملت قيمة األشياء األخرى املوجودة في الطبيعة كالحيوان والنبات.
ويرى طه أن هذا التصور ّ
يضيق حقيقة اإلنسان أيما تضييق ،فليس العقل هو املميز لإلنسان
ُ
بل الخلق ،حيث « ال إنسان بغير خلق ،وقد يكون العقل وال خلق معه ،ال حسنا وال قبيحا ،وهو حال
البهيمة ،ولو قل نصيبهما من العقل عن نصيب اإلنسان منه» ،1ومن ثم تجب «العناية باألسباب
الطبيعية للحياة التي ّ
يضمها كوكب األرض ،نظرا ألن املوجودات في هذا الكون متعلق بعضها ببعض،
وألن الصلة املطلوبة بالطبيعة ليست هي الفعل فيها ،وإنما التفاعل معها» ،2ويؤكد طه أن« :أصل
التحقق باملاهية األخالقية التي هي الكفيلة بدفع التحديات التي يعانيها العالم ،سواء كانت اجتماعية
أو بيئية ،هذه األخالق ّ
املغيرة لألنفس واملورثة للقيم من شأنها ،أن ترفع هذه التحديات العلمية التي
تتسبب فيها التجارب الجينية والنشاطات اإلشعاعية والتحوالت البيئية».3
فاألخالقية في الفكر الطاهائي؛ هي مبدأ طلب الصالح ،و» وحدها التي تجعل اإلنسان مستقال
عن أفق البهيمة ،فال مراء في أن البهيمة ال تسعى إلى الصالح في سلوكها ،كما تسعى إلى رزقها مستعملة
في ذلك عقلها؛ فاألخالقية هي األصل الذي تتفرع عليه كل صفات اإلنسان من حيث هو كذلك،
والعقالنية التي تستحق أن تنسب إليه ينبغي أن تكون تابعة لهذا األصل األخالقي» ،4لهذا؛ «ينبغي أن
تتجلى األخالقية في كل فعل من األفعال التي يأتيها اإلنسان ،مهما كان متغلغال في التجريد «.5
أما عن االستشكال الثاني :فهو قائم في نظر طه على تصور ضيق لألخالق ،كونه يحصر العالقة
األخالقية في العالقة اإلنسية ،ويرى أن « في هذا االختزال إفقار لألخالق بما ال يزيد عليه؛ ألن تعامل
اإلنسان يتعدى تعامله مع اآلخرين إلى التعامل مع سائر املخلوقات ،حية كانت أو ميتة ،ناطقة كانت
أو جامدة ،بحيث يتعين عليه أن يأخذ بالقيم األخالقية في تصرفاته معها ،كائنة ما كانت ،بل إن
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال املنهج في أفق التأسيس ألنموذج فكري جديد ،املؤسسة العربية للفكر واإلبداع ،ط ،2015 ،1
ص.72 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال العمل ،ص.117 :
 -3ـ طه ،عبد الرحمن .روح الحداثة ،ص.233 :
 -4ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق ،ص.14 :
 -5ـ املرجع نفسه ،ص14 :ـ .15
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ّ
ّ
اإلنسان يتعامل مع نفسه باعتبار أن لها حقوقا عليه...وتخلقه مع الخالق كفيل بأن يجعله يتخلق
مع الكائنات كلها ،بدءا من نفسه».1
وبهذا املعنى تكون األخالق متصفة بالشمولية ،وبيان ذلك؛» أن األخالق ال تتناول عالقات الفرد
بخالقه ،أو بما سواه من األفراد في املجتمع فحسب ،بل أيضا تتناول عالقاته بالكائنات الحية،
حيوانات أو نباتات ،وال تقف األخالق في توسعها عند هذا الحد ،بل إنها تتعداه إلى أن تشمل كل
�شيء ،جامدا كان أو حيا ،معنويا كان أو ماديا».2
ّ
نأتي اآلن لالستشكال الثالث ،والذي مفاده؛ أن الدين هو ّ
تستمد ،فإن
املؤسس لألخالق ومنه
ِ
كانت الهوية اإلنسانية تتأسس على األخالقية ،فإن هذه األخالقية خاصة ،ليست ككل أخالقية وإنما
ّ
ومسددة بالشرع ،باعتباره كمل في أطواره التاريخية ّإبان البعثة املحمدية ،التي ما أرسل
هي مؤيدة
نبيها إال لتمام مكارم هذه األخالق ،فأخالق اإلسالم وحدها دون غيرها ،هي القادرة والكفيلة بتقويم
األفعال على وجه أفضل ،لجريان األفعال املتعلقة حتى بالبيئة في إطار التكليف واألحكام الشرعية،
ذلك ما يفهم من قول الفيلسوف؛ أن «األخالق إنما هي أول األفعال التي تصدر عن ملكات اإلنسان،
فتكون أكثر من غيرها تغلغال في الحقيقة الدينية ،بحيث ال مجال لالنفكاك عنها «3؛ وألن «أسباب
األخالق موصولة بأسباب الدين ،حتى أنه ال حدود بينة مرسومة بينهما»« ،4ومعلوم لكل متخلق
بأخالق الدين ،أنه ال أوفى بهذا الغرض من العمل الذي يكون مستمدا من شرع هذا الدين».5
املحور الثالث :مفهوم االئتمانية ومبادئها
أ ـ مفهوم االئتمانية

ينطلق مفهوم االئتمان عند طه عبد الرحمن ،من خالل امليثاقين اللذين يؤطران نظريا فلسفته
ْ َ َ َ
العامة؛ ميثاق اإلشهاد الذي ّ
أقر فيه اإلنسان بربوبية خالقه ،واألصل فيه :قوله تعالى{َ :و ِإذ أخذ
ََ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ
ُ
َ ْ
َ َْ
َرُّب َك ِم ْن َبني َآد َم ِم ْن ُظ ُ
ور ِه ْم ذ ّ ِرَّي َت ُه ْم َوأش َه َد ُه ْم َعلى أن ُف ِس ِه ْم أل ْس ُت ِب َرِّبك ْم قالوا َبلى ش ِه ْدنا أ ْن ت ُقولوا
ه
ِ
ِ
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،ص.139 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق ،ص.83 ،82 :
 -3ـ املرجع نفسه ،ص.25 :
 -4ـ املرجع نفسه ،ص.25 :
 -5ـ املرجع نفسه ،ص.69 :
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ْ
ُ
َ َ
َي ْو َم ال ِق َي َام ِة ِإ َّنا ك َّنا َع ْن َهذا غا ِف ِل َين}(األعراف ،)172:وميثاق االئتمان الذي حمل اإلنسان بموجبه
أمانة القيم التي تجلت بها هذه األسماء ،1يوم العرض الغيبي العظيم الذي ابتلى به الحق سبحانه
َّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ
ض َنا ال َمانة َعلى
وتعالى مخلوقاته كلها ،إذ عرض عليها حمل األمانة» ،2واألصل فيه قوله تعالى{ِ :إنا عر
َّ َ َ َ ْ َ
ً
ان إ َّن ُه َك َ
ال ْ ض َو ْالج َبال َف َأ َب ْي َن َأ ْن َي ْحم ْل َن َها َو َأ ْش َف ْق َن م ْن َها َو َح َم َل َها ْال ْن َس ُ
ان َظ ُل ً
وما َج ُهول}
ر
السماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات و ِ
(األحزاب.)72:
وقد صاغ الفيلسوف طه عبد الرحمن مبدءا ،يمكن أن نجعله مبدءا يؤطر تعامل اإلنسان مع
البيئة« :لتسلم بأن اإلنسان مؤتمن على كل مخلوق في العالم ،كائنا ما كان» ،3ذلك أنه ال سبيل
إلى التخلق اتجاه البيئة إال بمبدأ االئتمان الذي تتصدر فيه قيمة األمانة متوليا دفع املفاسد التي
أصابت التعامل مع الطبيعة» .4
فاألمانة بهذا املنظور االئتماني» ّ
تقوم أخالق الناس بما يجعلهم يعاملون خيرات العالم ،ال على
أنها مجرد موارد يستغلونها ،وإنما آيات لها اعتبارها ،كما أنها تدخل في نسق مستقل من القيم يطبعها
صفاء الوجدان ،كالثقة واألمن والصدق والعهد والوفاء» .5يقابل هذا املبدأ حسب د .طه مبدأ عدم
ّ
املجرد ،الذي تأخد به الفلسفة الغير ائتمانية ،فإذا كان مبدأ عدم
التناقض ،أو مبدأ االتساق
التناقض يق�ضي بأن ال�شيء ونقيضه ال يجتمعان ،فإن مبدأ األمانة ّ
يقيد هذا التجريد ،حيث يق�ضي
بأن ال�شيء ونقيضه ال يجتمعان متى كان العقل مسؤوال« ،6بدءا من املسؤولية عن عدم الجمع
بين ال�شيء ونقيضه ،وانتهاء باملسؤولية عن نتائجه النظرية وآثاره العلمية» ،7فاملسؤولية على هذا
النحو« ،تحفظ مما ليس ُيحفظ بدونها ،كصناعة السالح الفتاك وتلويث البيئة ،والعقل املسؤول
يمنعه اتساقه عن أن ينتج ما قد ّ
يضر بالوجود ،كثيرا أو قليال مبرهنا على كماله ،في حين أن العقل
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .دين الحياء ،من الفقه االئتماري إلى الفقه االئتماني ،أصول النظر االئتماني ،املؤسسة العربية
للفكر واإلبداع ،بيروت ،ط  ،2017 ،1ص.1/17 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن ،روح الدين ،من ضيق العلمانية إلى سعة االئتمانية ،املركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2
 ،2012ص.450 :
 -3ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال العمل ،ص.220 :
 -4ـ املرجع نفسه ،ص.225 :
 -5ـ املرجع نفسه.221 ،
 -6ـ املرجع نفسه.
 -7ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،ص.16 :
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غير املسؤول ال يمنعه اتساقه من ذلك ،بل قد يجعله يعتبر إنتاج ما ال يضر ،وإنتاج ما يضر بمنزلة
فيقدم عليه من غير ّ
تردد وال ّ
واحدة ،بل قد يزين له إنتاج ما يضرُ ،
تهيب».1
والعقل الذي ّ
يجرد اإلنسان من روح التملك « متحمال كافة مسؤولياته التي يوجبها كمال
عقله ،بدءا باملسؤولية عن األفعال ،وانتهاء باملسؤولية عن املسؤولية ،مرورا باملسؤولية عن الذات
واملسؤولية عن الناس واملسؤولية عن سواهم من الكائنات الحية ،واملسؤولية عن األشياء ،بل
املسؤولية عن العالم».2
وتأسيسا على مقت�ضى االئتمان اإللهي ،يخلص املفكر ّ
املجدد إلى أن اإلنسان حر ومختار منذ
وجوده في العالم الغيبي ،فحرية االختيار مقترنة بتحمل األمانة ،اقتران الشرط بمشروطه ،ولئن جاز
أن يكون اإلنسان مختارا في تحمل األمانة ،فيجوز من باب أولى أن يكون مختارا في تدبير حياته على
مقت�ضى هذه األمانة أولى؛ ألن القادر على األصل قادر على الفرع ،3وملا كان الشرط الذي ينبني عليه
تحمل األمانة هو :االختيار ،حيث ال أمانة مع اإلكراه واإلجبار ،فقد نبه املفكر؛ ملعنيين أساسيين
يستلزمان مفهوم االختيار ،هما :الخيرية واملسؤولية ،فاالختيار يستلزم الخير الذي ُيتوصل إليه
بالعقل ،ألن مقتضاه؛ «أن ترجح من األطراف املتضادة املقدورة لك ،الطرف الذي يظهر لواسع
عقلك أنه خير لك ،في عاملك املرئي وعاملك الغيبي» ،4أما املسؤولية ،فهي مستصحبة الفعل ،فكونه
مختارا يجعله يشعر باملسؤولية ،حيال ما وقعت عليه إرادته ،وكل ما يمكن أن تقع عليه إرادته،
خاصة ما كان داخال في التشريعات فهو في وسعه ،وغير خارج عن طاقته.5
ب :مبادئ االئتمانية
أوال ـ مبدأ الشاهدية

ّ
يكشف طه عبد الرحمن من خالل هذا املبدأ؛ الصلة الوثيقة بين التخلق واستحضار شهادة
اإلله ،فاهلل جل وعال ال يشهد الشعائر فقط ،بل يشهد سائر األعمال خفيها وظاهرها ،لذلك كانت
 -1ـ املرجع نفسه.
 -2ـ املرجع نفسه ،ص.15 :
 -3ـ املرجع نفسه ،ص.450 :
 -4ـ املرجع نفسه ،ص.451 :
ّ
 -5ـ يؤصل لهذا املعنى قوله جل وعال{ :ال يكلف هللا نفسا إال وسعها}( ،البقرة.)286 :

166

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

العبادة من منظور اإلسالم برأيه ،لها فلسفة خاصة انفرد بها عن سائر أطوار الدين ،ليكون اإلسالم
في طوره األخير تاما ،بحيث تتغلغل أخالقه في مجاالت حياة اإلنسان كلها ،ذلك أن املسلم« ،يأخذ
قيمه من الدين الخاتم املوافق لكمال الفطرة ،محققا لها في كل أفعاله» ،1وملا كانت األخالق مرتبطة
بما هو باطن أكثر مما هو ظاهر ،وجب باملنطق السليم أن تكون هناك رقابة باطنة غير ظاهرة،
تحفظ هذه األخالق من اآلفات التي تصيبها ،هذه الرقابة؛ ينبغي أن تكون عليا فوق كل �شيء ،فوق
اإلنسان نفسه ،وعقله وقلبه.2
فالشاهدية؛ كما ّ
حددها طه؛ «صفة الشهادة التي يتجلى بها الحق سبحانه وتعالى على عباده
ّ
ّ
ودقها وشاهدا عليها بالحسن أو السوء ،تبعا ملوافقتها أو مخالفتها
شاهدا ألفعالهم وأحوالهمِ ،جلها ِ
لشريعته ،وهي تقابل في الفلسفة الغربية الغير ائتمانية ،مبدأ الهوية املجرد ،والذي يق�ضي بأن ال�شيء
هو هو ،بخالف مبدأ الشهادة الذي يق�ضي بأن ال�شيء هو هو ،متى شهد عليه غيره ،ومن سمات هذه
الشهادة التعدد والغيرية ،ألن كل املوجودات في العالم االئتماني ،تتمتع بحق الشهادة ،فهناك شهادة
اإلله و شهادة الرسول و شهادة اإلنسان القريب و شهادة أطراف اإلنسان وشهادة الكائنات األخرى.3
وهكذا يجزم طه أنه؛ «لوال هذه الشهادة العليا ما كان التخلق درجات ال تقف عند نهايته» ،4حتى
يبلغ اإلنسان االئتماني في أعماله مرتبة اإلحسان ،ولنتأمل حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
ّ
القتلة ،وإذا ذبحتم ،فأحسنوا الذبحة،
»إن هللا كتب اإلحسان على كل �شيء ،فإذا قتلتم فأحسنوا ِ
ْ
وليح َّد أحدكم شفرته ،وليرح ذبيحته« ،فالنبي صلى هللا عليه وسلم من خالل توجيهه ،يزرع أخالق
ِ
الرفق والحلم واألناة ،في التعامل مع كل �شيء على وجه العموم ،حتى مع الحيوان حين ذبحه.
ثانيا ـ اإليداعية

مدار هذا املبدأ االئتماني حول مصطلح « النسبة « ،وقد ّ
فصل القول فيها الدكتور في كتابه
روح الدين ،وهو ال يفتأ يشير إليه في جل أعماله ،ناقدا للفلسفة الغربية و مؤسسا من خالله
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،ص.228 :
 -2ـ لنتأمل قوله جل وعال{ :واعلموا أن هللا يحول بين املرء وقلبه} ،سورة األنفال ،اآلية ،24 :وأيضا قوله تعالى{ :أقرب إليه من
حبل الوريد}( ،ق).16 :
 -3ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،ص.15 :
 -4ـ املرجع نفسه.
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ملبادئ فلسفته االئتمانية ،إذ االئتمانية تنافي النسبة ،وكلما زاد الشعور بالنسبة انحدر الشعور
ُ
بها ،وبالتالي تن�سى املسؤولية ،فالنسبة كما حددها؛ هي كون اإلنسان» ينسب األشياء إليه ،وال تزال
ّ
مورثة إياه الشعور بأنه أضحى يملك ويسود ما تنسبه إليه،
هذه النسبة تتزايد عنده ويتسع نطاقهاِ ،
حتى تنبعث فيه الرغبة في السيادة على غيره من الخلق» ،1ثم هذا التصور يجعل اإلنسان يشترك مع
هللا في امللكية ،فتربي عنده خلق السيادة على الطبيعة« ،ال بمعنى أن يكون أشرف كائن فيها وإنما أن
يتصرف فيها على مقت�ضى إرادته ،لكن هذه السيادة تورثه غرورا يجعله ينازع اإلله في ّ
ترببه وينازعه
في تدبيره» .2
ولذلك كان مبدأ اإليداعية قادرا على أن يمحو تجليات النسبة في نفس اإلنسان ،و أن ّ
يورثه
أخالقا ليست من صنف األخالق الدهرية ،أو األخالق النفسية أو أخالقيات السطح ،والتي قوامها
على النسبة أو امللكية ،تلك «األخالقيات التي وضعها الحداثيون ،وما زالوا يضعونها من أجل دفع
أسباب الشر ،أو األذى الذي لحقهم ،وما زال يلحقهم بما كسبت ُيد الحداثة ،ذلك ألن دفع هذه
األسباب املؤذية ،ال يكون إال بقيم تعلو درجات على هذه األسباب» ،3واألخالق التي تكون بهذا الوصف
هي أخالق بال روح ،و ألخالق بال روح كال أخالق ،لن تنفع اإلنسان في خاصيته اإلنسانية» .4
فاإليداع برأي الفيلسوف « أن تملك ما تملك ،ال ابتداء ،أي بنفسك ،وإنما بواسطة ،أي بخالقك
الشاهد لك وعليك ،بحيث يكون عبارة عن أمانة يودعها لديك ،فالوديعة إذن هي ال�شيء الذي يجعله
يوكل إليك الخالق رعايته يقت�ضي حقوقا
الخالق الشاهد في حوزتك ،موكال إليك أمر رعايته ،وكل ما ِ
لك ،وحقوقا عليك ،إال أن التمتع بحقوقك فيه موقوف على أداء الحقوق التي عليك بشأنه «،5
ويضيف إلى أنه ينبغي تقديم حقوق الوديعة قبل تمتع املودع لديه بحقوقه ،ومن شأن هذا التقديم
أن يكون « ّ
حدا من نزوعه إلى اختزالها في امللك ،ماحيا صفتها كآية تكوينية كما أن فيه توسيعا لنطاق
شعوره باملسؤولية ،إبرازا لصفته كآية تكليفية» ،6فاإليداع بهذا املعنى؛ «عبارة عن إيداع رعاية،
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .روح الدين ،ص.91 :
 -2ـ املرجع نفسه ،ص .78
 -3ـ طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق ،ص.26 :
 -4ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،ص.128 :
 -5ـ املرجع نفسه ،ص.99 :
 -6ـ املرجع نفسه.
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بحيث يكون ّ
كل ما خلق هللا جل جالله من أجل اإلنسان ،هو عبارة عن ودائع أودعها ّإياه ،يمتلكها
كيف يشاء ،ويتحقق بها كيف يشاء شريطة أن يصون حقوقها» .1وهكذا يستتبع مبدأ اإليداعية
بالضرورة أن تكون األرض وسائر املخلوقات ،وديعة عند اإلنسان ينتفع بخيراتها تحققا بالوسطية
ّ
ويتصرف في ثرواتها ممتثال ألمر هللا تعالى في صيانة حقوقها ،مصداقا لقوله تعالىَ }:يا َبني
واالعتدال،
ُُ
ُ
َُ َ ُ
ّ ُ ّ ُْ
َ ُ
َ
ّ َ ْ
سرفوا إنه ال ي ِحب املسر ِفين} (األعراف.)31:
آدم خذوا ِزينتكم ِعند كل مسجد وكلوا واشربوا وال ت ِ
ثالثا ـ التزكية

يقابل هذا املبدأ ،مبدأ الثالث املرفوع الذي تتبناه الفلسفة الغير ائتمانية ،والقا�ضي بأن ال�شيء
إما هو وإما نقيضه ،لكنه في الفلسفة االئتمانية يكون ّ
مقيدا ،بحيث «يق�ضي بأن ال�شيء إما هو
وإما نقيضه متى كان العمل مطلوبا» ،2وبناء عليه يكون كل إنسان برأي الفيلسوف متحققا باآلية
َ
ّ
ْ َ ُ ُ َ َْ َ َ ْ
وق ْد َخ َ
اب َم ْن َد ّس َاها}(الشمس ،)7-10:إذ ال
واها ،قد أف َلح َم ْن َزكاها
الكريمة{:فألهمها فجورها وتق
خيار ثالث بين األمرين « ،إما تزكية أو تدسية « ،3فروحانيات التزكية أوالروحانيات االئتمانية ،هي
ُ
عبارة عن كفاح الذات ،من أجل أن تسترجع فطرتها األولى التي خلقت عليها ،بحيث تنتقل من فلك
النفس الذي تسبح فيه إلى فلك الروح ،وعالمة ذلك ّ
التجرد من النسبة إلى الخلق ،وإفراد الخالق بها،
قياما بمقتضيات امليثاق األول وواجبات األمانة الكبرى» .4
ولكي يصل اإلنسان إلى معاملة البيئة من حوله على أنها أمانة ،البد من سلوك طريق التزكية؛
ُ
ألنها « أقدر من غيرها على التصدي للعلل االجتماعية ،بل لآلفات العاملية ،خلقية كانت أو روحية
« ،5والتي من بينها أخالقيات البيئة.
ّ
تختص باألفراد بعضهم
من خالل مبادئ الفلسفة االئتمانية ،نخلص إلى أن التزكية واألخالق ال
ببعض فقط ،وإنما يتعدى ذلك إلى كل املخلوقات ،من هنا يتبين ثقل املسؤولية امللقاة التي حملها
اإلنسان ،فكل ما في الكون يسأل عنه اإلنسان بمقت�ضى اإليداعية بدءا من نفسه وانتهاء بماء وضوئه،
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .روح الدين ،ص.474 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،ص.19 :
 -3ـ املرجع نفسه ،ص.19 :
 -4ـ املرجع نفسه.149 ،
 -5ـ املرجع نفسه ،ص.18 ،17 :
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فإن كان املسلم منا يحاسب على إسرافه في ماء وضوئه ،أال يقت�ضي املنطق السليم أن يحاسب على
إذايته وإسرافه في املوارد الطبيعة ،هكذا ينبغي أن ُيفقه الدين ،ألن؛ أوامره سبحانه البد أن تجلب
لإلنسانية من أسباب الخير وموارد املصلحة ،ما لو استنفر البشر أعقل عقالئهم وأعلم علمائهم ألن
يجلبوا ألنفسهم ما يضاهيها ،خيرا وصالحا ،فيما يسطرون من قوانين من عندهم ،ملا وجدوا إلى ذلك
سبيال ،حتى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا».1
املحور الرابع :الفقه االئتماني وآفة اإلفساد يف البيئة:

ّ
يمد طه عبد الرحمن بشكل غير مسبوق جسور التواصل ،ويوطد أواصر القرابة بين علم الفقه
والنظر الفلسفي ،ولقد أتاحت فلسفته االئتمانية هذا االتصال ،الذي ما كان معهودا من ذي قبل،
لذا يمكن أن نجيز ألنفسنا القول ،أن الجانب األبرز في التمثيل لعالقة الدين بالفلسفة ،والذي هو
موضوع هذه الندوة القيمة ،هو؛ «الفقه االئتماني» الذي جاء بديال عن الفقه االئتماري ،ذلك أن
الفقه هو املجال القانوني من الدين ،واألخالق هو املجال العملي من الفلسفة ،والدين ما أتى إال
ليتمم مكارم هذه األخالق .فبناء على إمكانية هذا االتصال ،انتبه الفيلسوف آلفات تواجه الشعوب
اإلسالمية فضال عن غيرها ،وهي في الواقع ،بمثابة نوازل ابتليت بها األمةّ ،
وعمت بها البلوى ،وعجز
الفقه اإلسالمي عن الخوض فيها ،بحيث ال تعدو جهوده أن تكون استنباطا ألحكام بناء على أدلة
من الكتاب والسنة ،فهل يمكن للفقه االئتماني الذي يقترحه الدكتور ،أن يتصدى لإلشكال البيئي،
ّ
والتكشف و ّ
الت ّ
كما تصدى لآلفات الثالثّ :
جسس؟ ،سؤال نغامر به كثيرا لكنه يطرح نفسه
التفرج
بشدة ،السيما ،بعد الرؤية الجديدة للفقه البديل ،والذي يمكن أن يفتح لنا آفاقا واسعة للبحث
واالجتهاد.
أ ـ الفقه االئتماري:

من بين اإلشكاالت التي يتعرض لها الفقه اإلسالمي ،سواء من حيث الدرس الفقهي أو الفقه
العملي والفتوى ،مسألة ضآلة األخالق في االعتبار وتزايد ضمورها ،واملالحظ عند استقراء التراث
الفقهي عبر تاريخه ،انفصاله عن مدلوله الحي األول ،الذي يجعل أحكامه التشريعية وسيلة فقط،
َ
َْ َ
َُ
ّ
ومادة حاملة للقيم التشريعية ،،لذا يمكن القول ،أن حديث» إنما ُبعثت ِلت ّمم َمكا ِرم األخالق» ،لم
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .روح الدين ،ص.453 :
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يحظ لدى علماء املسلمين ،خاصة الفقهاء منهم باالهتمام والعناية سواء على مستوى الفهم أوعلى
مستوى التنزيل ،بقدر ما هو محتفى به في العلوم األخرى ،في حين أن الحديث بمثابة القاعدة الكلية
الضابطة للغاية التي من أجلها كانت البعثة املحمدية.
وأيضا مما يمكن أن ُيستدل به في هذا الباب ،ما تحدث عنه األصولي أحمد الريسوني ،في إحدى
دراساته حول عالقة الفقه اإلسالمي بمكون األخالق ،حيث يرى أن« :النظر إلى األخالق والتحدث
عنها بمنطق الوجوب واللزوم والتحريم واملنع ،أي بلغة الفقه واألصول ،فهذا ما ال نعثر عليه إال نادرا
وعابرا» ،1ويرجع سبب هذا الفصل حسب األصوليين ،إلى صعوبة ضبط األخالق وبناء األحكام عليها،
بخالف الفقه الذي يتحرى الضبط باملناطات والتعليل السببي ،وقد التفت العز بن عبد السالم
لهذه املسألة داعيا إلى وصل القيم بأحكامها ،حتى وإن لم تظهر مناطاتها بصورة محددة ،كما يفهم
من قوله« :فإن ما ال ّ
يحد ضابطه ال يجوز تعطيله ،ويجب تقريبه».2
ولكي ُيخرج الفقه اإلسالمي من أزمة الركود والجمود ،يميز طه عبد الرحمن ،بين نوعين من الفقه؛
أحدهما الفقه التقليدي ،أو ما اصطلح عليه بالفقه االئتماري ،الذي يعنى فقط بالجانب القانوني
من الحكم الشرعي املستنبط من أدلته التفصيلية ،حيث أضحى عبارة عن رسوم تعبدية فقط ،وبدا
بالغ تركيزه على األدلة التفصيلية الجزئية ،والحال؛ أن هذه األدلة الجزئية ما هي إال قدر ضئيل جدا
ُ
مقارنة مع عموم الخطاب الشرعي ،هذا بخالف الفقه االئتماري الذي يعيد للقيم الخلقية الثاوية
ً
في األحكام الشرعية قيمتهاُ ،ويعنى ّ
بالتلبس قبل ّ
الترسم ،آخذا القيم واألخالق عن األحكام الشرعية
َ
األ ْ
اآلمرية،
فقه
إلى
رية
م
بطرق استداللية ،ومسالك اجتهادية جديدة ينتقل على إثرها الفقيه من فقه
ِ
ذلك أن األصل في صلة املأمور باآلمر سبحانه وتعالى؛ هي صلة املشهود بالشاهد األعلى ،بمعنى؛ أن
الشاهدية االتصالية تتقدم على اآلمرية التشريعية ،فقبل أن يكون الفقيه مذكرا بأوامر هللا تعالى،
ينبغي أن يقيم عالقة مباشرة ومتواصلة باملفسدين سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو حكومات،
ويعالج اآلفات الباطنية التي تتسبب في انحراف سلوكهم ،حتى ينقلهم بالتدريج من حال االختيان
إلى حالة االئتمان ،فما الخطوات التي يخطوها الفقيه االئتماني ،والتي يمكن من خاللها التصدي
 -1ـ الريسوني ،أحمد .دراسات في األخالق ،ص.27 :
 -2ـ ابن عبد السالم ،العز .قواعد األحكام في مصالح األنام ،تحقيق :طه عبد الرؤوف ،كتبة الكليات األزهرية ،القاهرة ،ط
.12/2 ،1991
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للتحديات األخالقية الكبرى ،التي نتجت عن التقدم الهائل الذي حققه اإلنسان املعاصر ،والتي من
بينها التحديات البيئية؟
ب ـ العمل االجتهادي للفقيه االئتماني

ّ
املضر بالبيئة إلى العمل الشرعي في أبعاده الخلقية ،ال
ينبغي على الفقيه االئتماني أن يهدي
في رسومه الخارجية ،وهاهنا يؤسس طه عبد الرحمن للعمل االجتهادي ،الذي ّ
يتميز عن االجتهاد
التقليدي ،حيث ينهض الفقه بدور ال يقدر عليه غيره ،آخذا القيم األخالقية الثاوية في األحكام
الشرعية بطريق االستدالل ،و من األسماء الحسنى بطريق االستبصار ،إذ هو إدراك وجداني أكثر
منه استداللي؛ وألن األحكام الشرعية عبارة عن تجليات لألسماء الحسنى ،فهي منشأ القيم السامية،
لذا؛ البد من وصلها بهذه األسماء فيستدل بها على القيم األخالقية التي تثوي فيها ،وعليه البد للفقيه
من االنخراط العملي في معالجة آفة انعدام أو ضعف الوازع األخالقيّ ،
فيميز بين مستويات ثالث
في تعامله مع الخطاب الشرعي ،بين مستوى النظر ومستوى العمل ومستوى االستعمال ،ثم ّ
يفرق
بين املسلك االجتهادي ،و املسلك األصولي ،واملسلك التفكري 1»،آنئذ فقط ُ
سيتمكن من الجمع بين
الوجهة القانونية لألحكام الشرعية والوجهة األخالقية ،ذلك أن املسلم برأي فيلسوفنا ال يحتاج إلى
صناعة الفقه ،بقدر ما يحتاج إلى تزكية النفس ،بحيث تكون أخالق الجوانح هي األصل في أعمال
الجوارح.
ب ـ الفطرة والحياة النفسية

من بين مظاهر السمو والكمال في الشريعة اإلسالمية؛ أنها تعنى بظاهر اإلنسان كما تعنى
بباطنه ،بل قد ترتب الظاهر على الباطن ،بحيث إذا انخرم وفسد ،اختل معه السلوك الظاهري،
لذا ّ
ينبه طه عبد الرحمن الفقيه االئتماني ،على إحياء فطرة عند املسلم ،ألنها عبارة عن مستودع
القيم واملعاني امللكوتية التي تحملها بموجب النفخة اإللهية ،وهي قيم ومعاني مأخوذة من األسماء
الحسنى ،يتجلى بها الحق على عباده تخليقا لهم وتكريما ،فكل فساد لهذه القيم واملعاني هو فساد
لهذه الفطرة ،وعلى قدر هذا الفساد يكون البعد عن الشاهد األعلى ،وإذا زاد الفساد زاد البعد ،بينما
النفس والتي هي قوة ُملكية تتعلق بالقيم األشيائية ،وتتأسس على الحياة النفسية ذات الصبغة
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .دين الحياء ،ص  ،1/21.22ال يسع املقام هنا للتفصيل في هذه املسالك االجتهادية ،لكثرة تفريعاتها.
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املادية ،وقد انتقد طه عبد الرحمن مناهج التحليل النف�سي التي نسيت أو تناست بنظره ،مكون
الروح والفطرة ،فوقعت في أخطاء جسيمة ،جراء املعرفة النفسية التحليلية التي ّ
حصلها اإلنسان
املعاصر ،في شتى مناحي الحياة ،هذا بخالف؛ «النظر االئتماني يوصل إلى باطن روحي يرتقي بالظاهر،
بينما النظر التحليلي يوصل إلى باطن نفسه ينحط بالظاهر ،فيحصل له إذ ذاك اليقين بأنه؛ إن
عجزـ أي اإلنسان املعاصرـ عن معرفة نفسه باستعمال عقله ،فهو عن معرفة روحه باستعمال عقله
أعجز».1
ولهذا كان الفقه االئتماني؛ يولي العناية الكبرى بالروح التي غفل عنها علماء املسلمين ،وخاصة
فقهاؤهم« ،فكل ما تكون فيه الروح من شأن هو أمانة في عنقها ،ناهضة بواجباته ،حتى ّ
ترده إلى
مالكه بحق سبحانه وتعالى» ،2ومن هذه الواجبات بطبيعة الحال ،حقوق الكائنات التي تشترك مع
اإلنسان في الوجود.
ج ـ تقدم الشاهدية ىلع اآلمرية

يتحدد السلوك االجتهادي للفقيه االئتماري بصفتين أساسيتين هما :القولية واألمرية ،بحيث
تتسم العالقة التي يقيمها الفقيه االئتماري مع املفسد أيا كان شكل هذا الفساد ،عالقة قولية،
ال عالقة عملية ،إذ ّ
ّ
تخص مظاهر هذه اآلفة ،وآثارها ،وال يجاوز تبليغ هذه
يزوده بأحكام شرعية
األحكام الشرعية رتبة املوعظة ،أي «ال ُي ّ
توسل فيها بطريق الجدل ،وال تؤخذ بطريق العمل ،بل تكون
متفرعة على أدلة شرعية محددة ،ويبقى الناظر مخيرا في العمل بهذه األحكام ،فإن شاء أخذ بها ،وإن
شاء تركها ،وال يحمله الفقيه على العمل بها».3
كما يقيم الفقيه االئتماري أيضا مع املفسد عالقة أمرية« ،ال عالقة شهودية ،إذ األحكام القولية
التي يستنبطها ترد في صورة أوامر إلهية ،حتى ولو كانت أحكام تجويز أو إباحة ،ال في صورة مشاهد
إلهية ،واألمر بما هو أمر ُيشعر بوجود اإلسماع ّ
وتقدمه على غيره من األفعال.4 »...،
 -1ـ طه ،عبد الرحمن .دين الحياء ،من الفقه االئتماري إلى الفقه االئتماني ،التحديات األخالقية لثورة اإلعالم واالتصال،
.2/90
 -2ـ املرجع نفسه ،ص.242 :
 -3ـ املرجع نفسه ،ص.82 :
-4ـ طه ،عبد الرحمن .دين الحياء1/82.83 ،
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ولنا في رسول هللا أفضل شاهد على هذا السبق املنطقي ،وهو أسبقية الشرط على املشروط،
والتي يعبر عنها طه عبد الرحمن بأشكال بيانية كالقول « :ال أمر بغير آمر ،اآلمر قبل أمره ،ذلك أن
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،مكث في مكة فترة ليست باليسيرة يدعو الناس إلى التحلي بمكارم
األخالق ،والتي من بينها اإلطار األخالقي الذي أسسه لنمط تعامل املسلم مع البيئة ،كقوله صلى
َ َ َ
َ َ
َ
هللا عليه وسلم على سبيل التمثيل«َ :ل َت ْق ُت َل َّن ْام َ َرأ ًةَ ،وَل َ
ص ِب ًّياَ ،ول ك ِب ًيرا َه ِر ًماَ ،ول ت ْقط َع َّن ش َج ًرا
َ َ َّ َ ً َ
َ َ ُْ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ً َ ُ َ َ
ْ
َ ُ َ
ُمث ِم ًراَ ،ول تخ ّ ِرَب َّن َع ِام ًراَ ،ول ت ْع ِق َرن شاةَ ،ول َب ِع ًيرا ِإل ِلأكل ٍةَ ،ول ت ْح ِرق َّن ن ْحلَ ،ول تغ ّ ِرق َّن ُهَ ،ول تغل ْل،
َ َ
َول ت ْج ُب ْن « ،1فالفقيه االئتماري كما يرى الفيلسوف ،ال ينازع في أسبقية اآلمر على األمر لكنه « :ال
يخصص لها أية وظيفة في استنباطاته وفتاويه ،اللهم إال ما كان من اإلحالة إلى الشارع باعتباره فرع
العالم التفريع عليها» ،2وعليه يمكن أن نخلص من خالل هذا املعنى ،أن املسلم
من أحكامه ،ووكل إلى ِ
املخاطب بالخطاب الشرعي ،ال ينتفع باألوامر واألحكام إال بالقدر الذي يبقى على وصلها إشهاديا،
وهذا بالضبط ما يتغياه الفقه االئتماني.
د ـ فاعلية الحياء وآثاره ىلع البيئة:

لقد انتزعت الحضارة الغربية من اإلنسان املعاصر خلق الحياء ،وطالت هذه اآلفة املجتمعات
اإلسالمية على السواء ،تلك املجتمعات التي كان األجدر بها أن تمثل الحياء في أبعد صوره ،ذلك
أن خلق الحياء حسب املفكر هو أساس األخالق ،فإن غاب ،ذهب الخير كله ،مصداقا للحديث
الشريف« :ال يأتي الحياء إال بالخير» ،3فمازال صالح اإلنسان يزيد بزيادة الحياء فيه ،إلى أن يعامل
كل املخلوقات بدءا من نفسه ،على أنها أمانات ،وما ال هذا الخلق في النقصان إلى أن ّ
يتسفل اإلنسان
ز
في درجات الفساد والتسلط على الكائنات ،منازعا الخالق عز وجل في تدبيرها وتغيير خلقها.
ولقد لفتت األحاديث الواردة في خلق الحياء انتباه طه عبد الرحمن ،فعمل على التأسيس لذروة
سنام األخالق ،انطالقا من تلك األحاديث الستة ،4واعتبرها املبادئ األساسية التي يتحدد بها هذا
 -1ـ ابن مالك ،أنس .املوطأ .رواية يحيى الليثي ،تحت رقم.949 :
 -2ـ طه ،عبد الرحمن .دين الحياء./1 113 ،
 -3ـ العسقالني ،بن حجر .فتح الباري ،شرح صحيح البخاري ،دار الريان للتراث ،ط .4/538 ،1986
 -4ـ طه ،عبد الرحمن .دين الحياء.2/192 ،
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الخلق في اإلسالم ،فيكون دور الفقيه االئتماني؛ االجتهاد في استنباط األحكام انطالقا من مسلمة
مفادها كاآلتي:
املقدمة األولى :تنبني األحكام الشرعية على األخالق  /املقدمة الثانية :تنبني األخالق على خلق
الحياء ،النتيجة :تنبني األحكام بال استثناء على الحياء ،مهما بلغت هذه األحكام درجة التجريد ،ذلك
أن الحياء؛ هو األقدر على حفظ الشاهدية اإللهية ،مهما انق�ضى زمن التكليف.
ولنأخذ مثاال على ذلك بالدليل التفصيلي الذي ينهى عن اإلسراف في املاء :في قوله صلى هللا عليه
وسلم« :ولو كنت على نهر جار» ،فالفقيه االئتماري ينشغل برسم الطاعة وهي عدم اإلسراف في
ّ
الوضوء ،بينما الفقيه االئتماني يخلق لدى املبذر أو املسرف شعورا بالشاهد األعلى فيستحيي منه،
وبالتالي سيحرص على االقتصاد في املياة في الوضوء ،وبالضرورة وباألولى مجاالت استعماله كلها،
وهكذا يكون خلق الحياء هو الضابط واملعيار كال زاد اصطبغ الحكم بقية أكبر ،وكلما نقص ضمرت
القيمة التي يحملها الحكم الشرعي ،وما تزال القيمة في النقصان ،إلى أن يصير الحكم مجرد ترسم
خال من أي ثمرة أو غاية وهو ما ال يقبله الشرع.
خاتمة:

فرطت في �شيء ّ
إن الشريعة التي اختارها هللا تعالى لتحقيق االستعمار والخالفة ،ما ّ
مما يمكن
أن يصلح الناس ،وروح العبادة ّ
الحق ّية التي يؤسس لها الدكتور طه عبد الرحمن على ضوء فلسفة
االئتمان ،ال تستثني من مجاالتها قضايا البيئة ،فالتدبير األخالقي للعالم هو األصل في الدين ،كذلك؛
يعرض الفيلسوف طه عبد الرحمن اإلسالم من خالل عطاءاته وإسهاماته الكبرى ،التي تهم البشرية
جمعاء ،ومن خالل خصوصيته التي تتمثل أساسا في عامليته ،بحيث ال دين أشمل منه ،والدين أكمل
منه ،هذا الدين الذي قصد أن يخلق لدى اإلنسان إحساسا وجدانيا بالبيئة ،وأن يعكس صور
معاني أسماء هللا الحسنى ،ظهورا وتجليا ،فبالبيئة ُيطلب هللا في أسمائه وصفاته ،وبها ُيهتدى للعالم
الغيبي ،الذي هو ّ
سر الوجود املرئي .لذا ينبغي على اإلنسان املعاصر الذي نكث مواثيق ربه ،ووقع
ّ
في الخيانة ،أن يتذكر التزامه باألخالق تجاه العالم من حوله ،حتى يدركه إدراكا ملكوتيا ،يكون أصال
ُ
إلدراكه امللكي.
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أهم املصادر واملراجع:

أبو دية ،أيوب .علم البيئة وفلسفتها ،دار ورد األردنية للنشر والتوزيع ،األردن ،ط.2000 ،1
طه ،عبد الرحمن .سؤال األخالق ،مساهمة في النقد األخالقي للحداثة الغربي ،الطبعة  ،6املركز
الثقافي العربي ،الدار البيضاء2016 ،م.
طه ،عبد الرحمن .الحق اإلسالمي في االختالف الفكري ،الطبعة الثالثة ،املركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء.2014 ،
طه ،عبد الرحمن .روح الحداثة ،املدخل إلى تأسيس الحداثة اإلسالمية ،الطبعة  ،4املركز الثقافي
العربي ،البيضاء2016 ،
طه ،عبد الرحمن .سؤال العمل ،بحث في األصول العلمية في الفكر والعلم ،الطبعة  ،2املركز
الثقافي العربي ،البيضاء2012،
طه ،عبد الرحمن .بؤس الدهرانية ،النقد االئتماني لفصل األخالق عن الدين ،الطبعة  ،1الشبكة
العربية لألبحاث والنشر ،بيروت2014 ،
ـ طه ،عبد الرحمن .روح الدين ،من ضيق العلمانية إلى سعة االئتمانية ،الطبعة  ،2املركز الثقافي
العربي ،الدار البيضاء2012 ،
ـ طه ،عبد الرحمن .العمل الديني وتجديد العقل ،الطبعة الرابعة ،املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء2009 ،
طه ،عبد الرحمن .شرود ما بعد الدهرانية ،النقد االئتماني للخروج من األخالق ،املؤسسة العربية
للفكر واإلبداع ،بيروت ،الطبعة 2016 ،1م

ُ
طه ،عبد الرحمن .سؤال املنهج في أفق التأسيس ألنموذج فكري جديد ،الطبعة  ،1املؤسسة

العربية للفكر واإلبداع2015 ،
طه ،عبد الرحمن .تجديد املنهج في تقويم التراث ،الطبعة الرابعة ،املركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء.2012 ،
176

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

طه ،عبد الرحمن .دين الحياء ،من الفقه االئتماري إلى الفقه االئتماني -1 ،أصول النظر االئتماني،
الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت ،الطبعة .2017 ،1
طه ،عبد الرحمن .اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي ،املركز الثقافي العربي ،البيضاء ،ط،1
.1998
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دة .أسماء غيالن
باحثة في اآلداب والعلوم الشرعية

يعاني العالم مؤخرا من ظواهر جوية متطرفة ،تهدد الكرة األرضية بتغيرات تجمع ما بين فيضانات
طوفانية ،وجفاف حاد ،وندرة املياه ،وتدني املحاصيل الزراعية ،وتلوث الجو...واقع فرض على كثير
من الغيورين في العالم دق ناقوس الخطر لالنتباه إلى هذه األزمة التي تهدد البشرية .وبما أن البيئة
محايدة ال جنسية وال عقيدة لها ،وجب على املسلمين كجزء مهم من ساكني هذا الكوكب ،بتمثيلهم
نسبة كبيرة منه تقدر بمليار ونصف املليار مسلم ،أن يساهموا في حل هذه املشكلة العاملية ،انطالقا
مما يفرضه عليهم دينهم بخصوص هذه النعمة املشتركة .فهم الفئة التي اعتنى دينها بكل ما من شأنه
الحفاظ على السالمة واألمن العامين لكل البشر ،بدءا من إماطة األذى عن الطريق وعدم تلويث املاء
الراكد ،إلى النهي عن قطع األشجار حتى في حالة الحرب ...من باب مسؤولية استخالفهم في األرض.
لكن بالرغم من مسؤوليتهم اتجاه هذه النعمة ،خفت صوتهم بخصوص هذه القضية وكأنهم ليسوا
من أهل الدار ،وكأنهم غير معنيين بنتائج هذه الكارثة الكونية .فلم يولوها اهتمامهم ،مما خلق هوة
بين ما جاء به دينهم وبين التطبيق ،نتج عن ذلك حضور باهت ومتأخر في ساحة العناية بالبيئة .وهو
ما يستدعي دراسة هذا الفراغ ومحاولة ملئه عن طريق خلق وعي بيئي ،يجعل من قضية تغير املناخ
أولوية تربوية ،تفاديا ملخاطرها ،وتحسبا ملستجداتها ،عن طريق خلق بدائل ألهم مسبباتها .فكيف
السبيل لذلك؟ كيف نجعل من التربية وسيلة للتوعية بظاهرة تغير املناخ؟ وما هي نتائج إهمال هذه
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الخطوة ملواجهة خطورة الكارثة على الجميع؟ وماهي الحلول املقترحة لتحقيق التنمية من خالل خلق
وعي بيئي جديد؟
ملناقشة هذه اإلشكالية ،تم تقسيم البحث إلى ثالث مباحث :املبحث األول تضمن الحديث عن
دور التربية في خلق توعية بيئية ،وبشكل خاص ظاهرة تغير املناخ؛ واملبحث الثاني تطرق لنتائج
إهمال مخاطر ظاهرة تغير املناخ؛ والثالث تحدث عن العالقة بين الوعي بمخاطر تغير املناخ وتحقيق
التنمية.
املبحث األول :دور التربية يف التوعية بمخاطر تغير املناخ

يعتبر دين اإلسالم سباقا إلى وضع أسس للعناية الشاملة بالبيئية ،تهم كل مكونات البيئة من
ماء ،وهواء ،وتربة ،وكائنات حية .لكن نظرا لواقع املسلمين في كل املجاالت ،وقعت فجوة كبيرة بين
التنظير والتطبيق خاصة في عصرنا الحالي ،مما جعل أغلبية املسلمين يتحدثون عن أمور البيئة،
وباألخص ظاهرة تغير املناخ -التغير الذي «يعزى بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري
الذي يف�ضي إلى تغير في تكوين الغالف الجوي العالمي ،والذي يالحظ باإلضافة إلى التقلب الطبيعي
للمناخ ،على مدى فترات زمنية متماثلة» -1وكأنها من لغو الكالم ،أو من الكماليات الزائدة ،بينما هي
من الضروريات امللحة في حياة البشرية عموما ،ال�شيء الذي جعل الحق في بيئة سليمة ونظيفة من
ضمن بنود الجيل الثالث من منظومة حقوق اإلنسان .بيد أنه عند املسلمين أكثر من ذلك ،فهو من
كمال اإليمان« .فحماية البيئة إيمان يستوطن القلب ،وأفكار تستقر في الفكر ويصدقها العقل ،وهي
بعد ذلك فعل وسلوك وخلق وعمل ،ومعنى ذلك أن حماية البيئة من مقتضيات اإليمان وأن صيانة
الفضاء املخلوق من حولنا من لوازم العقيدة اإلسالمية ومن عالمات كمال اإليمان».2
واملسلمون معنيون إذن بتفعيل أخالق املحافظة على البيئة لسببن ،األول :مساكنتهم ومشاركتهم
غيرهم هذا الكوكب .والسبب الثاني :أنهم مكلفون بما أنزل إليهم من تعاليم تحتاج إلى تفعيل ،وربط
النظرية باملمارسة اليومية ،تحقيقا لدور االستخالف في األرض الذي يقوم على ركيزتين :األولى
 -1األمم املتحدة« .اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيراملناخ» ،1992 ،ص 3
 -2عكيوي ،عبد الكريم« .حماية البيئة...عقيدة وسلوك» ،مجلة حراء ،السنة العاشرة ،العدد  ،44شتنبر -أكتوبر ،2014
ص25
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مسؤولية إعمار األرض ،والثانية مسؤولية محاربة اإلفساد فيها .والركيزة األولى هي الطريق ملا اصطلح
عليه اليوم بالتنمية .والثانية تتعلق بدور الرقابة املنوط باألمة القيام به ملحاربة اإلفساد في األرض.
وتغير املناخ نتيجة من نتائج اإلفساد ،إذ «التصدي لتغير املناخ ،من منظور إسالمي ،هو عبارة عن
افتراض دور اإلنسان کو�صي ومفوض (خليفة) .ودور وسطية األمة (أمة وسطا) في األمر باملعروف و
النهي عن املنكر ،وضمان االنسجام والتوازن والنسبة الصحيحة (الفطرة) 1».بمعنى أن كل املسلمين
معنيون بهذه الظاهرة كأمة ،ومن ثم فإن كل مسلم ملزم برعاية وحماية الجزء الذي يعيش فيه،
والحفاظ عليه من كل ما يمكن أن يعطله عن أداء وظيفته كوسط سليم صالح للعيش بسالم .يبدأ
من اإلنسان البسيط العادي ،في منع مسببات التلوث في البيت والشارع واألماكن العامة من منتزهات
وشواطئ...ويمر إلى أصحاب املصانع واملعامل وما تنتجه من كميات كبيرة من انبعاثات الكربون
َ َ
﴿و ِإذا
وغيرها مما تهدد التوازن املطلوب في الكون ،لكي ال يكون مالكوها من الذين قال فيهم هللا تعالى:
ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ّ ُ َ
َ
َ
َت َو َّلى َس َ
اال ْ
للا ال ُي ِح ُّب الف َس َاد﴾) البقرة (203 :وكذا
ض ِليف ِسد ِف ِيها ويه ِلك الحرث والنسل و
ي
ف
ى
ع
ر
ِ
ِ
2
من الذين ال يبالون بتوجيه الرسولﷺ{ :وتميط األذى عن الطريق صدقة}  .فمخلفات املصانع غير
املعالجة أذى كبير ،وإماطته تتمثل في اتخاذ التدابير الالزمة لتقليل نسبة انبعاث الكربون في الهواء،
واملسلم املمتثل لكف أذاه عن الناس مأجور على فعله .ويصل إلى املشرعين وواضعي السياسات
الذين ينظمون السلوك الجماعي لألمة وإدارة مواردها ،وهو ما ينعكس على البيئة إحياء أو إماتة،
صونا أو هدرا.
وبما أن هللا نهى عن الفساد في األرض ،وجعل األجر على إزالته ،كانت هذه دعوة لكل مسلم
للمساهمة في تحقيق حياة طيبة على هذا الكوكب ،وهي دعوة مستمرة إلى أن يبعث هللا األرض ومن
عليها ،ملحاربة كل أنواع اإلفساد الذي يتفاوت من عصر إلى عصر .ففي هذا العصر مثال ،ظهرت أنواع
من اإلفساد ال عهد للسابقين به ،لذا يجب إعادة التفكير في أساليب الحياة املعاصرة وما صاحبها
من سلبيات ،ومنها مثال اإلفراط في االستهالك ،واالستغالل املفرط للموارد الطبيعية .فأصبح املسلم
بعيدا عن املنهج الصحيح ،ال يكاد يرى فرق بينه وبين غيره ،بل يفوق غيره في السلبية ،فيصبح يتباهى
« Odeh Rashed Al-Jayyousi .-1تغير املناخ والخطاب اإلسالمي وعهد جديد من االستدامة» ،ترجمة هند سالمةSep� ،
 ،tember 14, 2019تاريخ الولوج ،2020 -17-3 ،على الرابط اآلتيhttps://www.ecomena.org/islam-climate-change- :
/ar
 -2أخرجه مسلم في صحيحه ،كتاب الزكاة ،باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من املعروف ،رقم 1009
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بكثرة املشتريات والنفقات وآخر صيحات املوضة في كل �شيء ،وصل األمر حد اإليغال في التبذير.
وهللا تعالى يقولَ َّ َ َ ْ ُ َ َ ّ َ ُ ْ َّ :
اط ِين﴾ (اإلسراء .)27:فالتبذير نوع من الجحود
﴿إن الب ِذ ِرين كانوا ِإخوان الشي ِ
ِ
لنعم هللا ،ينافي أخالق اإلسالم .قال القرطبي« :من أنفق ماله في الشهوات زائدا على قدر الحاجات،
وعرضه بذلك للنفاد فهو مبذر» .1فهذه اآلية لوحدها كافية لتكون مؤسسة لقاعدة مهمة ،وقيمة من
قيم اإلسالم في مجال التربية البيئية ،وهي :احترام املوارد واالمتناع عن هدرها وتقدير قيمتها بحسن
استعمالها .وقد تكون هذه القاعدة عند اآلخرين مهمة لكنها ال تعدو أن تكون احتراما للطبيعة،
وخوفا من غضبها ،لكن بعدها التربوي عند املسلمين ،يتجاوز ذلك إلى ما هو روحي ،وهو شكر املنعم
على نعمه ،طاعة له وحرصا على املزيد الذي وعدنا به عند الشكر ،وتجنبا لزوالها عند الكفران .فقد
َ َ َ
َ َ َ ُ ََ ُ َ ََ ُ
قال تعالى﴿:ل ِئن شك ْرت ْم ل ِز َيد َّنك ْم َول ِئن كف ْرت ُم ِإ َّن َعذ ِابي لش ِد ٌيد﴾ (إبراهيم .)6 :وال شكر على نعمه
أفضل من تقديرها واالمتنان لها ،وإظهار فائدتها على جميع خلقه ،وال كفران أكبر من جحود نعمه
تبذيرا وإسرافا وعبثا ،يكون سببا في جعل فئة من الفقراء ضحية متعة فئة من األغنياء .فأخالق
اإلسالم ترفض أن يشقى إنسان لينعم آخر ،وهذا يناقض اإليمان ،كما بينﷺ{ :ال يؤمن أحدكم حتى
يحب ألخيه ما يحبه لنفسه} .2واملسلمون إخوة في جميع أنحاء الكرة األرضية ،وجميع البشر إخوة في
اإلنسانية ،وأغلب الدول املعرضة للكوارث الناتجة عن تغير املناخ هي من الدول الفقيرة ،وكثير منها
للمسلمين ،إلى جانب دول أخرى .لهذا على املسلمين أال يشكلوا جزءا من املعضلة األخالقية في مجال
رسم السياسات البيئية الدولية ،فيكونوا سندا للدول املصنعة املسببة ألعلى نسبة من االحتباس
الحراري لألرض ،سواء من باب التبعية لهم ،أو من باب إهمال تعاليم اإلسالم في دور الرقابة املوكولة
إليهم كأمة شاهدة.
وأما على املستوى الفردي ،فكل مسلم مسؤول عن تصرفه السلبي اتجاه البيئة ،كل من موقعه.
فاملسؤولية األخالقية النابعة من أصول الدين ،تمنع العدوان على الغير .والتسبب في جرائم بيئية
نوع من العدوان ،ألنه يشكل خطرا على كثير من الشعوب ،يهدد السلم واألمن واالستقرار في املناطق
املتضررة من جراء تغير املناخ.
ومن هنا ،وجب على املسلم اليوم أن يكون سباقا للعناية بالبيئة ،تفاديا لنتائج تغير املناخ على
 -1القرطبي ،محمد بن أحمد .الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق البردوني أحمد وأطفيش إبراهيم ،دار الكتب املصرية -القاهرة،
ط 10/248 ،1964 /1384 ،2
 -2أخرجه البخاري في الجامع الصحيح ،كتاب اإليمان ،باب من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه ،رقم 13
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حاضر اإلنسانية ومستقبلها ،لتصحيح اإلهمال السابق لقضية البيئة ،وتدارك ما يمكن تداركه قبل
فوات األوان ،وحتى يكون خير خلف لخير سلف ،ويورث األجيال القادمة تجارب متقدمة في مجال
ُُ ْ ْ ْ
صداقة البيئة ،منطلقها النهي عن اإلفساد الوارد في كثير من اآليات ،ومنها قوله تعلى﴿ :كلوا َواش َرُبوا
ّ ْ َّ َ َ َ ْ
َ
االرض ُم ْفسد َ
ين﴾ (البقرة .)59 :وفي انتظار ذلك ،يجب على كل إنسان أن
للا َوال ت ْعث ْوا ِفي
ِ ِ
ِمن ِرز ِق ِ
يبدأ بنفسه ،أي اإلجراءات التربوية الفردية ،ومنها مثال:
 االجتهاد في ترسيخ قواعد اإليمان جملة ،لكون العناية بالبيئة شعبة من شعب اإليمان ،انطالقامن قولهﷺ{ :اإليمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ،فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها
إماطة األذى عن الطريق ،والحياء شعبة من اإليمان} .1فالهدي النبوي يبين أن «التربية البيئية تقوم
على أصلين أحدهما عقدي معنوي هو اإليمان ،واآلخر عملي سلوكي هو األخالق ،واألصل الثاني
متفرع عن األول والزم عنه» 2.فالتأمل في مكونات الكون التي تشترك مع اإلنسان في أهم �شيء أوجده
هللا من أجله ،وهو التسبيح والعبادة ،تعرض تجليات توحيد الخالق املبدع ،إذ جمال وروعة الخلق
في البر والبحر والسماء دليل على إبداع وروعة الخالق ،واملدرك لهذه الحقيقة مقدر لكل مكونات
الكون من حوله ،باعتبارها نعمة ربانية يجب املحافظة عليها ،وال سبيل للمحافظة عليها إال بإيصال
هذه الرسالة النبيلة لألجيال القادمة ،عن طريق ترسيخ كون املحافظة على البيئة من صميم العقيدة
اإلسالمية التي يجب أن تكون انعكاسا لسلوك املسلم.
وبعدها يأتي دور الدولة في تبني مشروع التربية البيئية ،والحرص على نجاحه من خالل القيام
بحمالت تحسيسية في اإلعالم ،واملدارس ،واإلعالنات ،والجداريات في الشوارع ،وتوزيع مناشير تحارب
فقر الوعي البيئي ،وتحقق صداقة قوية مع البيئة ،من خالل التعريف بدور موارد املياه النقية على
الصحة والحياة بشكل عام ،وبدور الغابات كمتنفس حيوي للحفاظ على التوازن املطلوب للعيش
بأمان .كل ذلك مع تنزيل قوانين تجريم العدوان على مكونات البيئة ،كتصريف نفايات املصانع،
وتصريف مجاري الصرف الصحي في موارد املاء ،أو اجتثاث األشجار أو حرقها...
وتقنين استعمال وسائل النقل املهترئة في انتظار التخلص منها تدريجيا ،مع التشجيع على
استعمال الدراجات الهوائية داخل املدن ،بدل استعمال السيارات خاصة عندما يكون التنقل
 -1رواه مسلم في صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب شعب اإليمان ،رقم 35
 -2مجلة حراء ،مرجع سابق ،العدد 44
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ضمن مسافات قريبة ،والتقليل من استهالك الوقود األحفوري (النفط والفحم والغاز) سواء في
السيارات أو في غيرها .ومما يتعين القيام به:
 سن قوانين تحدد مستوى تركيز امللوثات املسموح بها ،كخطوة في طريق االلتزام بتنفيذ الشروطوااللتزامات التي أقرتها مؤتمرات البيئة.
 تشجيع الشباب املسلم على االنضمام إلى الهيئات واملنظمات املدافعة عن صداقة البيئة. التحسيس بضرورة توازن استهالك املاء وعدم اإلسراف في ذلك ،وحسن استغالل املياه الجوفيةنظرا لندرة املياه .فدين اإلسالم ينهى عن اإلسراف في استعمال املاء ،ويدعو إلى االقتصاد في ذلك حتى
في الوضوء ،وإن كان املتو�ضئ على نهر جار.
 حرص الوزارة الوصية على التعليم على برمجة الوعي البيئي ضمن مقررات كافة أسالك التعليم.فالبنسبة للصغار ،يجب تخصيص دروس وأنشطة بيئية ضمن البرنامج الدرا�سي اليومي ،وعلى
املدرس أن يكون أشد حرصا على صداقة البيئة ،سواء من حيث الدروس ببيان أهمية مكونات
البيئة من حولنا ،ودوها األسا�سي في األمن املائي والغذائي وحتى الصحي ،أو من حيث التطبيق العملي
وإعطاء النموذج داخل املدارس ،بمحاولة تخصيص بعض الدروس التطبيقية املتعلقة بالبيئة
عن طريق تبسيط شرح بعض التفاعالت الكميائية املسببة الرتفاع درجة حرارة األرض ،أو تشجير
الفضاء املدر�سي و تنظيفه ،أو سقي النباتات...وهذا طبعا مع الجدية في احترام ما هو موجود من
نباتات وأشجار داخل املدرسة ،ببيان املخاطر التي تتهدد البشرية نتيجة مخاصمة البيئة وإهمالها،
وما ينتج عن ذلك من تغير املناخ واضطرابه وتقلبه ما بين حرارة مفرطة أو برودة شديدة ،أو أمطار
غزيرة جدا ،أو ارتفاع مستوى البحر....
الشرح املفصل للعالقة التبادلية بين اإلنسان والنبات ملكونات الهواء ،بإظهار الحاجة امللحةلكل منهما لآلخر ،وبيان أهمية هذه النعمة واملخاطر التي تتهددها نتيجة ارتفاع الكربون الناتج عن
دخان املصانع ووسائل النقل ...وال سبيل إلى تخفيف ذلك إال بكثرة املناطق الخضراء في املدن،
والجدية والصرامة في املحافظة عليها من طرف الكبار والصغار .والتوعية بأهمية الغابات االستوائية
كرئة لكوكب األرض كله ،وأنه نظام متكامل ال خيار في عدم االنخراط في حمايته عن طريق العالقات
الدولية واملنظمات الحكومية الدولية.
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أما الكبار من طلبة وباحثين فيحتاجون إلى تعمق أكبر في مجال البيئة ،يمكنهم من خوض غمار
البحث عن بدائل تقرب الفجوة الكبيرة املوجودة بين البيئة والنشاط الصناعي.
وينضاف إلى دور الدولة واملدرسة دور األسرة في تعليم األبناء املحافظة على البيئة من خالل
القدوة .فحرص الكبار على سلوك متوازن مع مكونات الكون ،كالنبات مثال ،بعدم العبث به ،سواء
في الحدائق العامة أو املنتزهات أو الشارع العام ،مع العناية بالغرس والتشجير ملن توفرت له الظروف
املناسبة ،أمر أسا�سي .كما هو الشأن بالنسبة إلشراك الصغار في ذلك وفي العناية املستمرة به،
وشرح كون ذلك من صميم الدين .فالرسول ﷺ أو�صى بذلك في قوله{:ما من مسلم يغرس غرسا أو
يزرع زرعا ،فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة} ،1أي أن في الغرس سد للحاجة
باإلضافة إلى تحقيق األجر والثواب ،مما يثبت العالقة الروحية بين املسلم والكون من حوله ،من
خالل توطيد العالقة بين قيم اإلسالم والبيئة ،وهو األمر الذي تفتقده ثقافة البيئة في العالم الغربي
من االقتصار على التخويف والتحذير ،في حالة التعامل السلبي معها .وفي هذا الصدد ،ثمة حاجة
إلى ترشيد االستهالك اليومي للماء داخل البيوت ،والحرص على نظافته خارج البيت في األنهار واآلبار
واملنابع على السواء ،وعدم املساهمة بتلويثه بأي شكل من األشكال ،نظرا ملخالفته الهدي النبوي في
التعامل مع املاء.
ولهذا يجب أن تكون هذه اإلجراءات مستمرة ومتجددة اآلليات كما املعلومات ،وال سبيل لذلك
ُ
إال بتبني سياسات الدولة ملشروع التربية البيئية لكي تحقق النتائج املرجوة.
2

تتطلب التربية البيئية إذن «تكامل العديد من االختصاصات مع األساليب والخبرات التربوية».
وتفرض تكاثف جهود الجميع لتفادي مخاطر تغير املناخ ،حتى يتحقق العيش بسالم لألجيال
الحاضرة كما القادمة على هذا الكوكب .لذا كل واحد مسؤول عن إعمار الكون واالستمرار في العمل
حتى آخر رمق ،وحتى لو كان اإلنسان متيقنا من عدم جني ثمار عمله .فمهمته في األرض ليست
َ
خاصة به وحده ،بل حتى ملن سيأتي بعده .لذا قالﷺ{ِ :إن قامت الساعة ِوبيد أحدكم فسيلة ،فإن
استطاع أن ال يقوم حتى يغرسها فليفعل} .3فمسؤولية املسلم اتجاه الكون ممتدة أفقيا وعموديا،
 -1رواه البخاري في «الجامع الصحيح» ،كتاب املزارعة ،باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،رقم 2320
 -2بركات ،محمد مراد« .اإلسالم والتربية البيئية» ،مجلة حراء ،السنة السادسة ،مارس -أبريل  ،2011العدد  ،23ص 10
 -3أخرجه ابن حنبل ،في «املسند» ،مسند أنس بن مالك ،رقم 12981
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أفقيا أي أنه مسؤول مادام حيا عن اغتنام لحظته .وأما مسؤوليته عموديا فهي شموليتها جميع
الناس بغض النظر عن دينهم أو لونهم أو عرقهم ،فهدي الرسولﷺ أن{ :املسلم من سلم الناس من
لسانه ويده} ،1أي من سلم جميع الناس من شره وليس املسلم من الناس.
املبحث الثاني :نتائج إهمال التوعية بمخاطر ظاهرة تغير املناخ

إن التغير املناخي يشكل خطرا داهما على املجتمعات البشرية وكوكب األرض .2ولن يستثني أحدا،
األغنياء كما الفقراء ،الكبار كما الصغار ،املتدينين ومن ال دين لهم .قد ال يكون ذلك في التوقيت ذاته
أو بالحدة نفسها ،ولكنه في النهاية سيعم الجميع ،حتى من كانت مساهمتهم في هذا التغير ضعيفة.
إذ إن الدول الغنية والتي تحتل املراتب املتقدمة في مجال التصنيع والتصدير...هي املساهم األكبر في
االنبعاثات الكربونية .ومع ذلك ،فهي األقل تضررا من هذه الظاهرة ،نظرا لقدرتها على تطوير قدراتها
وتقنياتها ملواجهة الكوارث البيئية .وفي املقابل ،تتضرر الدول الفقيرة كثيرا بالرغم من مساهمتها
الطفيفة في تلك الكارثة ،نظرا لعجزها وتدني قدراتها على مواجهة هذه املخاطر املهولة بمفردها.
لذا «حذر البنك الدولي قبل عدة أعوام من أن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من بين أكثر
األماكن على األرض عرضة للخطر نتيجة الرتفاع منسوب مياه البحر ،خاصة املناطق الساحلية
املنخفضة في مصر وتونس وليبيا وقطر واإلمارات والكويت .كما توقع أن يتعرض عشرات ماليين
البشر في املنطقة لضغط نقص املياه بحلول عام  .2025وشح املياه نتيجة الجفاف سيؤدي بدوره إلى
زيادة الضغط على موارد املياه الجوفية وإلى قلة املحاصيل الزراعية ،مما سينعكس على اقتصاد هذه
الدول ،وعلى العائدات من املحاصيل الزراعية والسياحة ،وعلى معدالت البطالة والنزوح السكاني
والصحة» .3وانطالقا من هذه املخاطر أصبحت التوعية الزمة ،وإهمالها تفريط ومشاركة في الجرائم
البيئية القادمة ،لذا على جميع الدول املسلمة برمجة التربية البيئية ضمن مقررات مناهجها التربوية
لجميع أسالك التعليم ،لتنشئة أجيال تعي مخاطر تغير املناخ عليها وعلى من سيأتي بعدها .ومن ثم
تستطيع املساهمة في وقف تصدير الدول املصنعة ملسببات املكاره البيئية نحو الدول األقل تصنيعا،
لتفادي األسوأ لألجيال القادمة ،التي أصبحت مهددة في أمنها الغذائي واملائي ،بسبب ارتفاع درجات
 -1أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» ،كتاب اإليمان ،باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده ،رقم 10
 -2األمم املتحدة« .االتفاقية اإلطارية بشأن تغيراملناخ» ،مؤتمر األطراف ،الدورة الحادية والعشرون 12 ،دجنير .2015
 -3طباش ،رلى« .التغيراملناخي :ملاذا يجب أن نقلق منه كثيرا في بلداننا العربية؟» 23 ،أكتوبر  ،2019موقع بي بي �سي عربي،
تاريخ الولوج  ،2020 -18-3على الرابط اآلتيhttps://www.bbc.com/arabic/middleeast-50000024 :
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الحرارة ،أو فيضانات طوفانية .فاألمر خطير ،يستوجب انخراط الجميع في هذا املشروع ،حرصا على
حياة مستقرة على هذا الكوكب ،وإال لحق الضرر واملشقة الجميع .فوضع املسلمين من هذه الكارثة
َّ
ينطبق عليه ما ورد في هذا الحديث{:مثل القائم على حدود للا والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على
سفينة ،فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم ْ
أسفلها ،فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من املاء مروا
على من فوقهم ،فقالوا :لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ،فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا
جميعا ،وإن أخذوا على أيديهم نجوا ،ونجوا جميعا} .1أي أن املسلمين شركاء في مسكن األرض ،وإن
أساء قوم لهذا املسكن ،لحقت اإلساءة جميع من يسكنه ،وليس من أساء فقط .فهم ليسوا في مأمن
كما يعتقد البعض ،لذا يجب أن يساندوا حماة البيئة ،ليشكلوا جميعا قوة ضغط ضد املتسببين
بشكل كبير في هذه الظاهرة ،لكيال يغرق الجميع .فالحديث في املسألة ليس ترفا فكريا ،بل واجب
كفائي يلزم من له قدرة على الحديث من السياسيين والعلماء ،من أجل تشريع قوانين لصالح البيئة،
ومن املدرسين والخطباء وأولياء األمور ،من أجل تربية بيئية تخلق وعيا يحرص على سالمة البيئة
ويتفاعل مع مكونات نظامها الدقيق واملتوازن ،ويحترمها كأولى األولويات .فاألمر يهم املصلحة العامة،
التي فوق كل اعتبار ،والتي هي في النهاية مصلحة اإلنسان كأسمى كائن حي على هذه األرض ،وهو
طبعا ،املستفيد األول من تحسين سلوكه اتجاه البيئة ،خاصة وأن جل املؤتمرات والندوات العاملية
التي تناولت البيئة ومواضيعها ومشكالتها أكدت أن املشكالت البيئية أغلبها مشكالت سلوكية
َ َ
ََ َ َ ُ
ص َابكم ِّمن ُّم ِص َيب ٍة ف ِب َما ك َس َب َت
بالدرجة األولى .وهو ما يتطابق مع مضمون اآلية الكريمة﴿ :وما أ
َ
َ ُ
ا ْي ِديك ْم َو َي ْع ُفوا َعن ك ِث ٍير﴾ (الشورى .)28:وما ترونه من اضطراب وفساد في هذا الكون ليس بظلم هللا
َّ َّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
اس ش ْي ًئا
﴿إن للا ل يظ ِلم الن
ٰلكم ولكن من نتائج ظلمكم أنفسكم ،وهو ما تشير إليه اآلية الكريمةِ :
َ َ َّ َّ َ َ
ْ َ
اس أ ُنف َس ُه ْم َيظ ِل ُمون﴾ (يونس.)44 :
ول ِكن الن
ولهذا السبب ،املسلم منهي عن اإلفساد في األرض ،ومأمور بمنع الفساد ،كما جاء في قوله
َ َُْ ُ ْ
َْ َ ْ َ ْ َ
صال ِح َها﴾ (األعراف .)55:مأمور بحسن سلوكه مع مكونات البيئة
ض بعد ِإ
تعالى﴿ :وال تف ِسدوا ِفي األر ِ
َ
األ ْرض إ َّن َّ َ
للا إ َل ْي َك َوال َت ْبغ ْال َف َس َ
﴿و َأ ْحسن َك َما َأ ْح َس َن َّ ُ
من حوله ،إذ قال تعالىَ :
للا ال ُي ِح ُّب
ي
ف
اد
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْالُ ْفسد َ
ين﴾ (القصص .)77 :فال يجوز للمسلم أن يشارك في أي نوع من أنواع اإلفساد في األرض ،ألن
ِ ِ
هللا ال يحب املفسدين ،ومن ثم فإن املسؤول الذي يوقع صفقات إدخال مخلفات خطيرة إلى بلده
 -1أخرجه البخاري في «الجامع الصحيح» ،كتاب الشركة ،باب هل يقرع في القسمة واالستهام فيه ،رقم 2493
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مفسد في األرض ،واملتسبب في التلوث بطرحه مخلفات مصنعه في نهر أو أرض مفسد ،واملسؤول
الذي أهمل أمر تدبير نفايات مدينته وبلده وأمر بطرحها في أماكن قريبة من التجمعات السكنية أو
الفرشات املائية مفسد في األرض ،وغير املبالي بدخان مصنعه متسببا في تلويث هواء مدينته مفسد في
األرض ،واملتسبب في حرائق الغابات أو اجتثاثها مفسد في األرض ،والصياد الذي يستخدم الديناميت
أثناء صيده مفسد كذلك ،واملتباهي بكثرة مشترياته واستهالكه الذي يفوق حاجته وحدود املعقول
مفسد أيضا...فكل هؤالء يساهمون في زيادة االحتباس الحراري ،السبب املباشر لتغير املناخ ،وما
ينتج عنه من موجات الجفاف والفيضانات واألعاصير والزالزل والعواصف الثلجية...وهي مخاطر
حقيقية تكون سببا في فساد املحاصيل الزراعية عن طريق الفيضانات ،وفساد التربة بفقدها أهم
موادها العضوية الصالحة للزرعة ،وتهجير الكثير من الناس وتشريدهم من مواطنهم ،إذ «يؤدي
ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تدمير مناطق ساحلية شاسعة ومنخفضة تمثل موطنا ملاليين
من األشخاص الذين سيضطرون إلى االنتقال نهائيا إلى مكان آخر» .1كما يهاجر الكثيرون بسبب
الجفاف ،لعدم قدرتهم على ممارسة نشاطهم الزراعي بسبب شح املياه ،وفقدان خصوبة التربة
وتملحها ،مما جعل هذه الظروف سببا في ظهور ما يسمى بالهجرة البيئية ،و»حسب اإلحصائيات
فانه خالل منتصف التسعينيات اضطر حوالي  25مليون شخص للهجرة البيئية نتيجة تدهور البيئة
والكوارث الطبيعة».

2

ومن بين مخاطر تغير املناخ أيضا ارتفاع احتماالت الحروب بسبب ارتفاع درجات الحرارة ،حيث
توصلت دراسة ملجموعة من الباحثين «إلى أن ارتفاع درجة الحرارة درجة واحدة يزيد احتماالت
ً
واستنادا إلى تلك النتائج توقع الباحثون ازدياد معدل الحروب
اندالع الصراع بنحو خمسين في املائة،

األهلية في إفريقيا عام  2030بنسبة  55في املائة َّ
عما كان عليه سنة  ،1999وأن عدد ضحايا تلك

الصراعات سيقترب من نصف مليون قتيل .والجامع املشترك فيما سبق أن املناخ فاعل أسا�سي في
ً
التأثير على الحياة اإلنسانية في دول إفريقيا
تحديدا» .3وفي ظل هذا الواقع املتميز بفقد االستقرار
« -1غياب البعد األخالقي الدولي »..مقال سابق
 -2املقال نفسه
 -3نفسه
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ال حديث عن التنمية «وال يمكن أن تتحقق التنمية املستدامة في منأى عن السالم واألمن؛ كما أن
1
انعدام التنمية املستدامة يعرض للخطر استتباب السالم واألمن».
ال يمكن إهمال كل هذه املخاطر التي تتهدد الجميع وخاصة الفقراء .فاملسلم مؤتمن وسيسأل عن
تفريطه في أمانته ،ألن امللكات التي حباه هللا بها ،هي منحة من هللا عز وجل حتى يتمكن من االستمتاع
بما سخره هللا له من ثروات وموارد دون تفريط وال إفراط ،وال إخالل بنظامه املوزون ،بل ضمن
احترام كل مكونات الكون وفق منهج هللا ،بعيدا عن الظلم والتعالي وحب الذات ،حتى يكون سعيه
عبادة وليس إفسادا في األرض.
املبحث الثالث :العالقة بين الوعي بمخاطر تغير املناخ وتحقيق التنمية من منظور
اإلسالم

إذا كانت البيئة من منظور اإلسالم هبة ونعمة سخرها هللا لتلبية حاجيات اإلنسان ،فإن ظاهرة
تغير املناخ تؤدي إلى اضطراب وتطرف الظروف املناخية املعتادة بسبب اإلفساد في األرض ،مما يؤدي
ْ ْ
َ ْ
إلى اإلضرار بهذه النعمة والحرمان من االستمتاع بها .كما قال تعالى﴿:ظ َه َر ال َف َس ُاد ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر ِب َم
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
ُ َ َّ
َ
َّ
َ َ َ َ َْ
ض ال ِذي َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون﴾( .الروم .)40 :يقول ابن عاشور:
اس ِلي ِذيقهم بع
ا كسبت اي ِدي الن ِ
«وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضاره ،مثل حبس األقوات من الزرع والثمار والكأل ،وفي
موتان الحيوان املنتفع به ،وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء قحط األرض إلى أراضين أخرى،
وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراض ،وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من
قلة الحيتان واللؤلؤ واملرجان ،فقد كان من أعظم موارد العرب ،وكثرة الزوابع الحائلة عن األسفار في
البحر ،ونضوب مياه األنهار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس» .2كل هذا الفساد وأكثر منه
متحقق اليوم ،في صوره القصوى وغير املسبوقة ،جعله هللا امتحانا واختبارا كما امتحن السابقون
به أيضا ،سنة هللا في خلقه ،تنبيها ملراجعة السلوك السلبي وتصحيحه وذلك مقصود قوله تعالى:
﴿لعلهم يرجعون﴾.
 -1األمم املتحدة« .خطة التنمية املستدامة لعام  ،»2030قرار اتخذته الجمعية العامة في  25سبتمبر  ،2015الدورة
السبعون من جدول األعمال ،البندان  116و ،15الجمعية العامة 21 ،أكتوبر  ،2015ص 14
 -2ابن عاشور ،محمد الطاهر« .التحرير والتنوير تحرير املعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب املجيد»،
الدار التونسية للنشر ،تونس ،رقم الطبعة ،1984 ،ج 21ص 110
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ولذا فإن االجتهاد في تجسيد تعاليم اإلسالم على األرض يعتبر الخطوة األولى لتحقيق الوعي
بمخاطر تغير املناخ ،نظرا ملا احتوته كثير من نصوص القرآن والسنة لنظريات تؤسس ألهمية احترام
البيئة ،وإال عم الفساد واالضطراب .وأولها نظرية توازن الكون ومقداره ،فكل �شيء موزون وكل �شيء
ْ
َ َ
ُ
ض َم َد ْد َن َاها َو َأ ْل َق ْي َنا ف َيها َر َوا�س َي َو َأ َنب ْت َنا ف َيها من ُك ّل َ
اال ْر َ
بمقدار ،لقوله تعالى﴿:و
�ش ْي ٍء َّم ْوزو ٍن َ*و َج َعل َنا
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ّ ُ ُ َّ َ َ َّ ْ ُ
َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ّ َ ْ َّ
وم﴾.
لكم ِفيها مع ِايش ومن لستم له ِبرا ِز ِقين* و ِإن ِمن �شي ٍء ِإل ِعندنا خزا ِئنه وما نن ِزله ِإل ِبقد ٍر معل ٍ
(الحجر .)19-20-21:فاهلل جل جالله يخبرنا في هذه اآلية أنه مد األرض وألقى فيها الجبال الروا�سي،
وأنبت فيها من كل �شيء بقدر وبحد معلوم .ولم يخلق شيئا عبثا ال في شكله أو لونه أو حجمه أو
﴿ص ْن َع َّللا َّالذي َأ ْت َق َن ُك َّل َ
وظيفته ،بل في غاية الضبط واإلتقان ُ
�ش ْي ٍء﴾ (النمل .)90:وما نراه من خلل
ِ ِ
أو اضطراب هو نتيجة سلوكيات البشر الخاطئة.
ففي املجال الزراعي مثال ،تتجلى اآلثار البشرية لتغير املناخ في التأثير على نمو النباتات
وإنتاجياتها بانتشار األمراض ،والتقلبات الشديدة في الطقس ،ما بين حرارة مفرطة وأمطار غزيرة.
انجراف التربة وتراجع خصوبتها ،إلى جانب انتشار حرائق الغابات ،فيكون التأثير سلبيا على الزرع
والضرع.
وفي املجال البحري تصبح املدن الساحلية مهددة بخطر الغرق بسبب ارتفاع درجة حرارة
املحيطات وذوبان الثلوج .مما يؤثر على الشعاب املرجانية والحياة البحرية كما وكيفا ،سواء من
ناحية توزيعها أو وفرتها.
وفي النظم البيئية الجبلية نتج عن هذه اآلثار ظهور توزيع جديد في الغطاء النباتي بسبب اختفاء
بعض أنواع النباتات التي كانت موجودة في السابق فقط على قمم الجبال 1...ما يستلزم التوعية
والعودة إلى التوجيهات الربانية املرشدة إلى دور البشر في إفساد بيئته ،نظرا ألهمية إدراك هذه
الحقيقة ،إلى جانب التدابير التي يجب أن تقوم بها األسرة واملدرسة ،برعاية ودعم من الدولة ،لتكون
جسرا نحو تحقيق تكامل بين األخالق وما ينتجه اإلنسان في شتى املجاالت .وذلك في شكل «نشاط
بيئي ينقذ سالمة الكوكب من خالل حفظ الحياة على األرض ،واحترام حقوق األنواع األخرى ،وحماية
« .Nura A. Abboud -1آثارتغيراملناخ البشري املنشأ على النظم البيئية املختلفة» ،موقع إيكومنا ،نونبر ،2019بتصرف.
على الرابط اآلتي/https://www.ecomena.org/climate-change-ecosystem-ar :
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تنوع جميع مجتمعات الحياة» 1.فنظرة اإلسالم للبيئة تقدم نموذجا متميزا يجمع ما بين امتثال قيم
اإلسالم النبيلة والتنمية ،من خالل تحقيق الود واملحبة بين اإلنسان وبيئته .ويتجلى هذا الوئام في
األمر باملعروف والنهي عن املنكر مثال .فدور االستخالف يلزم املسلم بممارسة دور الرقابة ،بمعنى
يجب أال يسكت عن هذا الظلم الذي تسببه الدول األكثر تصنيعا واملسببة ألعلى نسبة من التلوث
َ
َ َ ْ َ َ ُ ّ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َّ َ
األ ْر ُ
ض﴾
ض لف َس َد ِت
سواء من املسلمين أو غيرهم ،لقوله تعالى﴿ :ولوال ِدفاع ِ
للا الناس بعضهم ِببع ٍ
َ
َّ
يعوا َأ ْم َر ْالُ ْسرف َين*الذ َ
(البقرة .)249:وقوله تعالىَ :
﴿وال ُتط ُ
ين ُي ْفس ُدو َن في األ ْرض َوال ُي ْ
ص ِل ُحون﴾
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(الشعراء .)151-152 :فاإلنتاج الزائد عن الحاجة ،واملعتمد على الوقود األحفوري مثال ،مع إمكانية
استخدام البدائل املتاحة اليوم ،إسراف وظلم للشعوب األكثر فقرا ،واألكثر تضررا من نتائج تغير
املناخ .وقد يصبح التحول إلى الطاقات البديلة مسألة حالل وحرام ال مجرد استحسان واستصالح
إذا عظم الضرر وقام عليه الدليل القاطع .ومن هنا كانت مقولة النبي ﷺ{ :ال ضرر وال ضرار}،2
أحسن قاعدة يمكن االستشهاد بها لتحقيق العدل في هذا املجال ،أي :انتج واربح دون أن تستنزف
وتؤذي ،وكل وتمتع دون إفراط ومجاوزة الحد ،لقوله ﷺ {:كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير
مخيلة وال سرف ،فإن هللا يحب أن يرى أثر نعمته على عبده} ،3فهذا نص في الحث على ترشيد
النفس والتحكم في شهواتها ،ودعوة إلى الزهد فيما زاد عن الحاجة عن طريق الصدقة ،سواء صدقة
التطوع أو الفريضة ،ألنها توفر مصدر دخل دائم يكفي الفقير عن السؤال املستمر ،ويجعله شخصا
منتجا ومستقال اقتصاديا .ولوالية سالنجور في ماليزيا مثال ،تجربة رائدة في جعل الزكاة طريقا للتنمية
املستدامة ،من خالل جمعها الزكاة من األغنياء ،وتسليمها للفقراء في شكل رؤوس أموال ،تمكنهم من
فتح مشاريع برعاية مجلس الزكاة ،تنقلهم من الفقر والفاقة إلى اإلنتاج والكسب الحالل .4شرعت
الزكاة فيما زاد عن الحاجة ،حتى ال ينعم األغنياء دون الفقراء بخيرات هذه األرض سواء كانوا أفرادا
أو جماعات أو دول ،وهذا ما يمكن اعتباره طريقا للتنمية من خالل تشجيع هذا اإلنفاق الراقي
« -1تغيراملناخ والخطاب اإلسالمي وعهد جديد من االستدامة» ،مقال سابق
 -2أخرجه مالك في «املوطأ» ،كتاب األقضية ،باب القضاء في املرفق ،رقم 31
 -3أخرجه أحمد في مسنده ،مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص ،رقم  ،6708صحيح
 -4انظر مداخلة رحال ،فاطمة .وأنفال حدة ،خبيزة« .دور الزكاة في تحقيق التنمية االقتصادية-دراسة كنموذج لوالية
سالنجور بماليزيا ،»-بأشغال امللتقى العلمي الدولي األول حول :تثمير أموال الزكاة وطرق تفعيلها في العالم اإلسالمي ،يومي
 18-199يونيو  2012بالجزائر .على الرابط اآلتيhttps://www.researchgate.net/publication/331296316_dwr_al� :
zkat_fy_thqyq_altnmyt_almstdamt_alblydt
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محاربة لالكتناز ،وحفاظا على التضامن االجتماعي ،ومن ثم تحقيق نمو اقتصادي عادل ومستدام،
﴿و ْاب َتغ ف َيما َآت َ
اك َّ ُ
يحول دون االستئثار بالثروات ،وعدم تمركزها واحتكارها من لدن فئة قليلةَ .
للا
ِ ِ
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ ْ َ
َ
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َ َ ْ َ
اال ْرض إ َّن َّ َ
للا
للا ِإل ْي َك َول ت ْب ِغ الف َس َاد ِفي
الدن َيا َوأ ْح ِسن كما أحسن
الدار ال ِخرة ول تنس ن ِصيبك ِمن
ِ ِ
َل ُيح ُّب ْالُ ْفسد َ
ين﴾(القصص .)77 :حتى تكون من املحسنين في إنفاقك مالك في الوجوه املشروعة.
ِ ِ
ِ
َ َ ُ ْ ُ َّ ُ َ ُ ُّ ْ ُْ
َ
وذلك بعيدا عن اإلسراف املنهي عنه في قوله تعالى﴿ :ول تس ِرفوا ِإنه ل ي ِحب الس ِر ِفين﴾ (األنعام.)142:
َ
﴿وإ َذا َت َو َّلى َس َ
َ
اال ْ
ض ِل ُي ْف ِس َد ِف ِي َها َو ُي ْه ِل َك
ي
ف
ى
ع
ر
ِ
ِ
ْوبعيدا عن اإلفساد في األرض املنهي عنه في قوله تعالىِ :
َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ّ ُ َ
َ
الحرث والنسل و
للا ال ُي ِح ُّب الف َس َاد﴾ (البقرة .)203 :لذا فإن العمل على تفادي مخاطر املناخ
بالنسبة للمسلمين واجب ديني ،يلزمهم بالبحث عن بدائل لوقف اإلساءة ألمهم األرض ،األمر الذي
نبه إليه بعض العلماء في  19غشت  2015في اسطنبول ،من خالل دعوتهم في «اإلعالن اإلسالمي
بشأن تغير املناخ ،الذي وقع عليه في أغسطس علماء مسلمون من مختلف أنحاء العالم ،الدول إلى
التخلص التدريجي من االنبعاثات الغازية املسببة لالنحباس الحراري العالمي ،والتحول إلى الطاقة
املتجددة بنسبة  .1»100%وال سبيل لتحقيق ذلك إال من خالل مودة بيئية تعترف بخيرات األرض
الالمحدودة ،وبإمكانية صقل النظم االقتصادية القائمة وتطويرها لصالح االقتصاد األخضر،2
وتحقيق مشاريع ووظائف صديقة للبيئة .لتصبح قيم البيئة في اإلسالم مفتاحا ينير طريق الباحثين
إليجاد حلول ال تخاصم البيئة ،بل تستفيد منها وتطورها حتى تكون بديال لكل املوارد املساهمة في
اإلضرار بها ،فالباحث املؤمن بكون البيئة نعمة من نعم هللا ،والحفاظ عليها واجب ديني ،عليه أن
يسعى في تنمية امللكات ،وتطوير املهارات والكفاءات التقنية وغير التقنية ،لتفادي مخاطر املركبات
الكيمائية وتخفيف درجات ُسميتها ،وآثارها املباشرة في تغير املناخ ،مما يجعله يعيش على إشكال
كيف السبيل إلى بديل صديق للبيئة؟ واإلشكال يهم جميع املجاالت ،من عمران واقتصاد وصحة...
يجعله دائم البحث والتنقيب والدراسة فيما تم التوصل إليه في مجال االقتصاد األخضر ،فعلى
 -1الحسين ،نور« .اإلسالم والعقيدة وتغير املناخ» ،صحيفة البيان اإللكترونية 24 ،سبتمبر  ،2015تاريخ الولوج 17-3-
 ،2020على الرابط اآلتيhttps://www.albayan.ae/knowledge/2015-09-24-1.2465428 :
 -2سجود ،علي البدن« .ما هو االقتصاد األخضر» :اقتصاد مبني على توليد كميات قليلة من الكربون ،ويكون الدخل ونمو
العمالة فيه مدفوعين باالستثمار الخاص والعام في األنشطة االقتصادية ،واألصول ،والبنية التحتية التي تعزز من كفاءة
استخدام املوارد والطاقة ،وتسمح بتقليل نسبة التلوث ،وكميات الكربون املنبعثة ،وتجنب فقدان التنوع البيولوجي ،فهو
يمثل منهجية تدعم التفاعل بين الطبيعة واإلنسان ،وتحاول تلبية احتياجات كل منهما في ذات الوقت ..موقع موضوع17 ،
يونيو  ،2019على الرابط اآلتيhttps://mawdoo3.com :
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مستوى الصناعة مثال ،ظهر ما سمي بالكمياء الخضراء منذ سنة  19901والتي حققت تصنيعا
كيميائيا مثاليا ،و»تقدما ملحوظا في السنوات األخيرة ،حيث أصبح من املمكن استبدال املذيبات
العضوية التقليدية في التصنيع وطرق الفصل الكيميائي بمذيبات خضراء صديقة للبيئة» .2فهذا
املجال جدير بالدراسة واالطالع ملا حققه من تطور ملموس لصالح البيئة خاصة ما تعلق بإعادة
تدوير بعض املعادن كاأللومنيوم ،مما يقت�ضي جعل هذا التخصص ضمن املؤسسات التعليمية
لبالد املسلمين ،وإقامة بحوث علمية أكاديمية في موضوعه ،حتى يتحقق ربط نتائجها وما اقترحته
من حلول باالقتصاد صناعة وتجارة وفالحة ،إذ ال بأس بنقل هذه التجارب إلى بالد املسلمين ،وكل
التجارب التي فيها مصلحة للجميع ،كالتجربة التي قامت بها ماليزيا بدعم من البنك الدولي ،حيث
حققت قفزة مهمة في االقتصاد األخضر ،تستحق أن يقتدى بها في البلدان النامية ،وهي ابتكارها ملا
أسمته ب «الصكوك الخضراء أو السندات اإلسالمية» لتمويل مشاريع البنية األساسية املستدامة
3
بيئيا مثل مزارع الطاقة الشمسية املتجددة ،وتشجيع االستثمار في ذلك.
وفي مجال الطاقة هناك بدائل عدة منها ،الطاقة الشمسية التي خطا فيها املغرب خطوة مهمة،
من خالل «مجمع نور» للطاقة الذي يعتبر من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم ،ويدخل هذا
املشروع ضمن التخفيف من عبء اإلنفاق على الطاقة« ،وفي إطار التزام املغرب بخفض انبعاثاته
من غازات الدفيئة بنسبة  13%بحلول سنة  ،2020بجهد مالي ذاتي قدره  10مليارات دوالر ،وطاقة
من الشمس والرياح واملياه» .4وهذا مجهود محمود لتقليل االعتماد على الوقود األحفوري املستورد،
وعلى تحقيق تنمية في املناطق املجاورة للمشروع بتشغيل الكثير من أبناء املناطق املجاورة ،ومنحهم
 -1الكيمياء الخضراء هي فرع حديث من فروع علم الكيمياء ،يهدف إلى تقليل االنبعاثات الناتجة عن عمليات التصنيع
الكيميائي األخرى إلى أقل مدى ممكن ،كما يهدف إلى ابتكار مواد كيماوية جديدة تعود بالخير على البيئة ،ومواد كيماوية
تعمل كبدائل عن املواد الكيماوية األخرى التي تعود عمليات تصنيعها بنتائج سلبية على البئية .موقع ويكيبيديا.
 -2أحمد ،إيمان« .الكمياء الخضراء حتمية القرن الواحد والعشرين» ،مجلة حراء ،السنة التاسعة ،العدد  ،43يوليوز-
غشت  ،2014ص 19
ل
 -3حداد-زرفوس ،فارس« .ماليزيا تدشن أو سند إسالمي أخضر في العالم» ،مدونات البنك الدولي ،07/31/2017 ،على
الرابط اآلتي:
https://blogs.worldbank.org/ar/voices/eastasiapacific/malaysia-launches-the-worlds-first-green-islamicbond
-4ورززات (املغرب) -فرانس برس« .املغرب يدشن أكبرمشروع إلنتاج الطاقة الشمسية في العالم» ،موقع األسواق العربية،
 5فبراير  ،2016على الرابط اآلتيhttps://www.alarabiya.net/ar/aswaq/economy/2016/02/05 :
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الكهرباء واملاء الصالح للشرب ومزايا أخرى .فال بأس أيضا بنقل تجربة املغرب إلى بلدان أخرى تتوفر
على نفس املؤهالت الطبيعية من طول ساعات الشمس .كما أن الطاقة الريحية نوع من الطاقة
النظيفة التي تعتمد على الرياح لتوليد الكهرباء ،وللمغرب أيضا مراكز موزعة على عدة مدن كطنجة،
وتطوان ،والصويرة ،وتازة ،والعيون .وتنضاف إليها الطاقة املائية ،وكما يمكن توليده طاقة من حرارة
األرض الباطنية ،وغيرها من املصادر.
وفي الفالحة املجال األكثر تضررا من تقلبات املناخ ،خاصة في البلدان األكثر عرضة لهذه
التقلبات ،أصبح البحث عن بدائل لزراعة مناسبة لهذه الظروف هو الحل ،عن طريق مساعدة
أصحاب املساحات الصغيرة على جعل سبل عيشهم أكثر قدرة على الصمود.
وفي مجال العمران ،يبحث املختصون في كيفية تطويره بما يضمن احترام بيئته وهويته الحضارية،
ال نسخ تجارب اآلخرين ونقلها إلى بلدان ال تناسبها .وقد تجعلها مؤذية لهم ،بأشكالها وموادها البعيدة
عن البيئة املحلية ،مما يعطل التنمية الذاتية لدى أهل البلد في هذا املجال ،بينما املطلوب ،االعتراف
بخصوصية الطابع املحلي في مجال السكن ،واألمر ذاته ينطبق على بعض األنشطة االقتصادية .وال
يتحقق هذا االعتراف قبل معرفة الثغرات وتحديد االحتياجات وتقييم ما يتوفر عليه هذا املجتمع
من إمكانات ذاتية ،من معارف وقدرات ،وخبرات ،وموارد محلية يمكن توظيفها لتحقيق حياة طيبة
في هذا املجتمع .وهو االتجاه الذي يدعمه مكتب األمم املتحدة للبيئة« ،من خالل تنشيط الشراكة
العاملية من أجل التنمية املستدامة ،على أساس روح من التضامن العالمي املعزز ،مع التركيز بوجه
خاص على احتياجات الفئات األشد فقرا واألكثر ضعفا ،وبمشاركة من جميع البلدان» .1من خالل
دعوة الحكومات إلى تحويل القرارات والبيانات املتعلقة باملوارد الطبيعية إلى إجراءات عملية وحلول
مبتكرة لصالح مجتمعاتها .مما يؤدي إلى كشف املوارد وخلق الثروات والوظائف ،وتحقيق األمن
الغذائي ،والعدالة االجتماعية ،والبيئة الصحية.
وختاما :إن هللا تعالى اختار اإلنسان ليستخلفه في هذه األرض ،ومهد له سبل هذا االستخالف
بأن جعل الكون الفسيح من حوله مسخرا له .لكن هذا التسخير مشروط بحسن التصرف والتدبير
ملكونات الكون املبني على العلم واملعرفة .ولكون القرآن الكريم كتاب علم ،تكررت دعواته إلى التعلم
والتدبر حتى يدرك اإلنسان أهمية توازن هذا الكون من حوله ،فيقوم ببذل وسعه في املحافظة
« -1قراراتخذته الجمعية العامة في  25سبتمبر ،»2015ص 2
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على توازنه شكرا لربه على نعمه ،وحرصا على سالمته ،وسعيا لتحقيق حياة آمنة للجميع حاضرا
ومستقبال ،ولتوريث األجيال القادمة األرض وهي على أحسن حال .فال مناص إذن من العودة إلى
توجيهات الوحي ،إلظهار كفاءته في مجال التنظير الذي ستساهم التربية البيئية في تنزيله إلى أرض
الواقع ،لتكون مساهمة املسلمين في حل املعضلة املناخية ببعث ما أخبرهم هللا به وامتثاله ،وتبني
ما جاء به وجعله منطلقا نحو التنمية .فمن هنا كانت املقاربة الروحية ضرورية للمساهمة في إيجاد
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التربية يف سياق الطواعين؛
إشكاالت يف أفق فكر فلسفي وشرعي

ذ .يونس الخملي�شي
باحث في جامعة عبد املالك السعدي/تطوان

مقدمة:

إن األخالق تحضر حتى في أصعب الظروف وأضيق الحاالت .إنها األمر الذي ال ينبغي أن يغيب في
أي سياق ما .والطلب عليها يزداد أكثر في نوائب الدهر والسيما في زمن الطواعين .وهذا يدل بالصراحة
أن األخالق تتعالى على مساحة العالم املرئية الضيقة رغم أن امليكروبيولوجيا التي تدرس الخلية
والبكتيريا والفيروس تؤكد أن العوالم الذرية هي عوالم طبيعية ذات كائنات خارجية وليست كائنات
ذهنية نتخيلها لنبني عليها افتراضات أو حجج ألغراض معرفية أو ميتافيزيقية.
لكن؛ أي إشكاالت نستأخذها هنا في سياق الطواعين تدفعنا لقيم وتربية منشودتين؟
ٌ
إهانة لإلنسان ،ليس بالبعوضة بل ،بما فوقها :دروس وتسجيالت!
املبحث األول:

َ
طرأ لي أنه يمكن أن يكون تأويل الفيروسات املنتجة للطواعين في َد ْرج اآلية اآلتية في تأويل قوله
َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َّ َ ُ َ ً َ َ َ
وضة ف َما ف ْوق َها (البقرة)26 :
تعالىِ :إن للا ل يستح ِيي أن يض ِرب مثل ما بع
)(1

ً
َ
البعوض البكتيريا والفيروس على حد سواءّ .
طواعين ْ
ُ
وأوباء جحافا ،وساهم في
أجج في تاريخه
ينقل
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ربما ُت َّ
حدد ماهيته أثناء انتعاش الطواعين
بالكائن الذي يتواصل باألوباء ،ثم تتغير ماهيته
حين ارتفاعها.

نشرها ونقلها.

إن الفيروس  Virusبالنسبة إلى البعوضة
أصغر مما بالنسبة إلى اإلنسان مع البعوضة.
(انظر الشكل)1
َ
القديم الذي كان يقدس
أعني أن التفكير
عظمة الكم من كثرة املال وضخامة عدد الجيش
عضالت
وكثرة عصبة القبيلة وسعة األبدان
ٍ
ً
ٌ
يك َلت َ
وأجسادا؛ لم ُ
لفت َ
نظره بعوضة في
املنحسرة
عظمتها ،لخلوها من موجبات التعظيم
ِ
في وسائل الكم.
َ
االستحياء عن نفسه في أن يضرب
نفى هللا
املثل ببعوضة تبدو ضعيفة ّ
َ
الكم في ِخلقتها أو
ِ
حتى بما هو فوقها في الضعف .ولنأخذ الفيروس
ً
ً ً
الذي هو فوقها كما وكيفا مثاال.
لكن ،أين اتسقت أسس هذا التفكير؟

(الشكل )1
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كان املنطق األرسطي يقسم موضوعاته
ً
َ
النظر
قسمين؛ ما كان بسيطا ْأوكل إليه
ً
التجريدي استئناسا؛ إذ العلم هو في املركب
الذي هو القسم الثاني .فاملعرفة تنمو إذا (ما)
َّ
ْ
َ
ويشترط في هذا التركيب أن يركب وفق
ركبت.
ُ
موضوعاته ُ
قوانين بحيث تكون
ذات حد صحيح
ً
َ
ُ
املركب قضية.
لتودع لها محموالت ،فيسمى
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ويشترط لها التواطؤ مع أحكام التناقض والعكوس املضبوطة بها حتى تصلح ألن تودع في أشكال
ً
تنتمي لقياسات تكون منتجة بشروطها.
َ
ظفره بمسمى العلم األصيل .ولذا؛ ُعني ُ
العلم
هذا املركب الذهني هو العلم ،فبقدر تركيبه بقدر
ً
بتركيب مواد الجزئيات في بناءات منطقية مركبة وصور حجاجية معقدة وأنماط مفاهيمية تضم لبا
ً
ً
ً
مشتركا مجردا من عدة جزئيات كاثرة ،وقواعد وقوانين مركبة استشفافا من فروع متنوعة،،وهكذا.
إن الصدق املنطقي هو أن «األذهان تطابق األعيان» ،والكذب هو «عدم املطابقة بينهما» .ومما
ّ
يعنيه هذا؛ أن الكائنات العيانية املركبة هي متجذرة في الوجود من البسيطة ،وهي األوفى ملفهوم
الكينونة من البسيطة.
لنصغ العبارة في شكل مقصدي (إسالمي):
لو افترضنا وجود كائنين ،أحدهما بسيط والثاني مركب ،ووجب ترجيح أحدهما على اآلخر ملقصد
ما .إنه وبحسب االعتبار اآلنف الذكر وجب تقديم املركب على البسيط:
 -1ألن املركب فيه ُبسطاء كثر ،فوجب تقديم الكم الكثير على الكم القليل ،إذ االعتبار في النظر
القديم يستصحب الغلبة الكمية ،وهذا ترجيح ريا�ضي.
-2ألن املركب أرسخ في الوجود من البسيط ،وهذا ترجيح أنطولوجي.
ً
-3ألن املركب أفضل من البسيط ،حيث املعرفة مركبة راجحة في األصل على املعرفة البسيطة
ً
(لذا ،كان الترجيح قديما بين العلماء للحفاظ والذين يجمعون ويستحضرون أكبر كم من الفوائد
واملعلومات) ،وهذا ترجيح قيمي.
ً
مع الفيروس ،يختل هذا امليزان .إنه كائن بسيط جدا ،يحوي أقل التركيب املمكن وهو كونه من
ً
 DNAأو  RNAمغلفة بالبروتين .هذا كل �شيء فيه .وبرغم هذه البساطة؛ لهو مجهول تماما في علم
اإلنسان .فبمستوى بساطته؛ بمستوى غياب ماهيته عنا .فال نعلم طبيعة هذه الكائنات التي نسميها
ً
فيروسات .نعم ،فيزيائيا هي  DNAأو  RNAمغلفة بالروتين؛ لكن ما هي ماهيتها الوجودية؛ أهي آليات
كيميائية كما تقول تيارت علمية؟ أم كائنات حية كما تقول دراسات فيزيائية نيوتونية ،أم هي كائنات
حية وال حية في اآلن ذاته كما تقول د اسات َ
تتد َّرع بالفيزياء الكوانطية؟.
ر
ً
ً
ً
ً
إن تأويل هذا فلسفيا يعني اختالل تطابق األذهان لألعيان بساطة وتركيبا املعبر عنها منطقيا:
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ً
ً
«يلزم من بساطة تصور كائن ما في الذهن أنه بسيط في ِعيانه ،ويلزم من تركيبه ذهنا تركيبه خارجا
كذلك».
ً
إذن؛ فشل املنطق الكالسيكي في الحفاظ على انسجامه مع (ال أسميه ظاهرة ألنه ال يظهر) ما
نطلق عليه الفيروس.
()2

ً
لنأخذ اآلن نموذجا آخر للتأويل .ولنفكر فيه وفق منطق الغموض the Logic Of Vagueness
فيقال:
-1إن ال�شيء الذي لم نقدر على تحديد ماهيته أو تحديد مدى حدوده يصح أن نطلق عليه
الغامض .لكن هذا النوع من الغموض لهو غامض ليس بتعقيده أو تركيبه الشديد الدقة؛ بل لشدة
ً
ً
بساطته هو غامض .إذ؛ شدة الوضوح تغلق ،والواضج جدا لهو غامض جدا.
إذن؛ إما أن نكون أغبياء لعجزنا عن إدراك ماهية بسيط أو هو غبي .لنأخذ باالفتراض الثاني
ً
واألول معا ،وليكن مسوغ هذا الوصف إليه ،ألنه بسيط لم يكشف عن نفسه رغم ْأن قد توفرت له
َ َ
العظيم الك ِ ّم،
أدوات التعريف بنفسه وهي البساطة في منتهاها .ومسوغ هذا الوصف إلينا ،ألننا نجل
كما وبخ هللا غباء األنا�سي الذين استهزأوا من تمثيل هللا بالبعوضة أو بما فوقها ألنها عديمة الكم
املوجب لالحترام.
َ
-2إذن؛ لنعد ون ُق ْل هذا النوع من الغموض يتصف بالغباء ،وهذا هو الحكم املنطقي العام على
الغموض ،فالحدود الغامضة بين العلوم ال تعطى لها أهمية ،والوضوح هو وسيلة االنسجا م �Consis
َ
َ
 .tencyومن شدة غموضه أن َ
سطر في تأمالته أن الوضوح والبساطة
املنهج الديكارتي الذي
كسر
ً
ً
يسيران معا ،وهما منهجه (الجديد) في التفكير .لكنهما (ياديكارت؟) لم يسيرا معا في الفيروسات.
-3ي�شي غموض الفيروس بالتناقض الذي يكشفه في ذاته ،فهو:
أ -كائن حي وال حي في اآلن ذاته.

ً
ب-ذكي وغبي؛ ذكي حيث يفتك بأجساد بشرية متطورة جدا (في تركيبها ومناعتها )..ويعصف
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ً
لقاحا لدرئه أو ً
دواء لالستشفاء منه .وغبي حيث بساطته وغموضه وهجومه
بالعقول التي عجزت له
األعمى على أي كائن دون تمييز كأنه ذو عصابة على عينيه ال يخاف عقباها.
وفي آثاره:
ْ
ج-الحظ ،كيف َ
َ
البشر .إذ كنا عاملين كلنا ،فصارت طبقة واحدة من األطباء
غير حياتنا نحن
تعمل وحدها وانكب كل العمل عليها ،وتفرغنا لالنعزال في البيت بقيتنا دون عمل أو وظيفة (قد
ً
يشتغل امرؤ في بيته؛ لكنه في القاعدة املهنية عطال) .فلما كان العمل موزعا على الجميع؛ بات العمل
ً
َ
بأطباء فقط.
خاصا
ً
ً
د-كنا ننتظر غزوا فضائيا من خارج املجرة كم كائن منغمس في الخروج عن كوكبنا ومجرتنا،
ففاجأنا أو فجاءنا غزو داخلي من تحت الذرة منغمس متقعقر في الدخول في عاملنا ومجرتنا وحياتنا.
ً
هـ -توصف الكائنات الفضائية التي كنا نتوقع بهجومها علينا أن تكون ذكية جدا ،فهوجمنا بكائن
ً
غبي جدا.
ً
و-لغويا ي�شي اسم الفيروس إذا َوب َأ فصار ً
وباء بأن يطلق عليه لفظ الوباء .هذا الوباء ي�شي
ً
بالعموم ،كما تقول العرب« :وبأ الرجل» إذا تزوج أي تكاثر إذ كان واحدا فصار اثنين ،وبعد االثنين
ً
ً
قدر على «الباءة» املنصوص عليها حديثا شريفا.
أطفال كاثرة في العادة .إنه قد ِ
َ
ً ً
ً ً
َ
القتل.
هذا العموم قد يكون حسنا جدا أو قبيحا جدا .فالطاعون إذا وبأ عم فساده واستحر
ً
بينما ألفاظ الوباء في النقيض تفيد الحسن جدا حيث أفضل املنازل هي املباوئ حيث النزول الجميل
َ
َ ْ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ َّ ُ ْ
ان ال َب ْي ِت أن ل تش ِر ْك ِبي ش ْي ًئا َوط ِّه ْر َب ْي ِت َي
واالستيطان الحسن ،قال تعالى :و ِإذ بوأنا ِ ِلبر ِاهيم مك
َّ
ُْ
ْ َُ ََُ
الر َّكع ُّ ُ
لطا ِئ ِف َين َو ْال َقا ِئ ِم َين َو ُّ
ود (الحج )26 :وقال تعالىَ :واذك ُروا ِإذ َج َعلك ْم خلف َاء ِمن َب ْع ِد َع ٍاد
ِل
السج ِ
ِ
ُ ُ َ ُ ُ ً َ َ ْ ُ َن ْ َ َ ُ ُ ً َ ْ ُ ُ َ َ َّ َ َ َ
َ َ َّ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َّ ُ َ
للا َول ت ْعث ْوا ِفي
ض تت ِخذون ِمن سه ِولها قصورا وتن ِحتو ال ِجبال بيوتا ۖ فاذكروا آلء ِ
وبوأكم ِفي الر ِ
َْ
ً
ال ْرض ُم ْفسد َ
ين (األعراف .)74 :ومن جذر (و ب ء) لغويا النبوة والنبي .ومعلوم كل العلم ما في الخير
ِ ِ ِ
العميم وراءها.
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()3

تسجيالن أخيران:
التسجيل األول في القيمة البالغية:
َ َ
َ
ضرب هللا املثل بالبعوضة هو اإلهانة ،فأهانهم
است ْفكهوا
كان غرض املستهزئين باهلل من الذين
هللا وأخزى عقولهم .وهذا نوع من املشاكلة البالغية مثل «ويمكرون ويمكر هللا» ،و»يخادعون هللا
ً
وهو خادعون» ،إال أنها ليست مشاكلة في السياق املتصل بين الكلمات والجمل الواحدة؛ بل هي
ً
مشاكلة ضاربة في التمدد والجمل العديدة .وال يوجد اسم لها في باب البديع بالغيا ،لكني أسميها
َ
املشاكالت ُّ
وتوسع آفاق النظر فيها بشكل غير ظاهر
بـ»املشاكلة التأويلية» ملا فيها من سعة انتشار
ً
لغة.
التسجيل األخير في القيمة األخالقية:
َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ً َّ َ ُ َ ً َ َ َ
وضة ف َما ف ْوق َها (البقرة )26 :لهو درس
إن قوله تعالىِ :إن للا ل يستح ِيي أن يض ِرب مثل ما بع
ً َ ً
ً
ثمين جدا في التواضع ،حيث رب العزة يأخر العباد بأن يتواضعوا تواضعا مستشفا من كونهم أغبى
وأعجز من أن ينالوا مما هو فوق البعوضة التي احتقروها واستصغروا خلقتها وشأنها .وال أبلغ اآلن
َْ
ً
من صنيع فيروس كورونا الذي أعجز الغرب والشرق معا في حصره أو غلبه أو إدراك ماهيته .رغم أنه
ً
باد منتشر ليس خفيا يتخفى حتى نقول قد خنس .فكورونا عم شروط الوباء كلها وهي أنه يضرب من
ً
ً
ً
حيث ال يحتسب اإلنسان ،إذ كل الطواعين ال تأتيكم إال غفلة وال تنهش إال بغتة وتوبئ تبوئة ،فلو
علم َم ْب َوؤها لهرع الناس عنها .وفيها شرط العموم كذلك من حيث عدم القدرة على الحصر .فلنتعلم
منه التواضع ،أي هو دليل على اشتباك آخر بين العلم واألخالق الذي يجب أن نقيمه في عاملنا بدل
تكريس العلم ألخالق الهدم باألسلحة املركبة بالعلم والقتل باألدوات الصناعية بالعلم والحروب
بالهجمات البيولوجية .لكن يجب أن نوسع هذه األبعاد القيمية واألخالقية إلى أكثر من هذا التقرير
بما يثير إشكاالت أخرى فنقول:
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املبحث الثاني :التربية يف سياق انتشار الطواعين؛ أي األخالق هنالك؟
()١

ً
ً
ال ينبغي أن نجعل شيئا ما مهما عتت حجته كالعلم مثال أن يمنعنا من ممارسة ما تقتضيه
طبيعتنا أو يدفعنا إللغائها .لكن انتشار الوباء ُ
العقام الذي ال لقاح يدرؤه أو دواء يشفيه يفرض
ً
حلوال من مستوى آخر .ذلك أن العالجات الطبية تتحير في معالجة الطواعين؛ فينتقل الذهن
البشري إلى مستويات أخرى ،وتتمثل في الحلول االجتماعية بما لها من ُّ
ترتبات أخالقية وقانونية .هذا
املستوى االجتماعي يتشخص فيما يعرف بـ»الحجر الصحي» .فهذا املفهوم غرضه طبي وهو الوقاية
من الطاعون ،وظاهره اجتماعي ملا فيه من فرض قيود على حركة املجتمع برمته ،وأساسه الفلسفي
ً
ً
يتمثل في أن الغريزة اإلنسانية حينما يعجز املرء فردا أن يناطح شيئا يستعين بالجماعة أو العصبة
أو القبيلة أو الدولة أو الطائفة أو الحزب أو غير ذلك بحسب اختالف سياق الزمان واملكان الذي
يعيش فيه .وهنا يحاول أن ينقل التحدي من حالة فردية إلى حالة جماعية.
وهذا يشير إلى أمرين:
املواجهة إلى مستوى آخر تتمثل في جماعة بدل فرد ،وهنا تأتي حلول
األمر األول :نقل القوة
ِ
الجماعة على مستويين:
-1الحجر الصحي الجماعي والتباعد االجتماعي ومنع االختالط البشري للوقاية من الطاعون.
َ
-2أو -في أسوأ األحول -مواجهة الطاعون ،وتف َّعل هذه الحالة في مرحلة تف�شي املرض وخروجه
عن السيطرة .وقد كان القدماء يواجهون الطواعين بأجسامهم حتى يتغلبوا عليها .وتحاول الدولة
البريطانية تبني هذا التكتيك اآلن ملواجهة فيروس كورونا 2020م .تقوم الدولة املطعونة بإدخال
املر�ضى (بأمراض مزمنة أخرى...ممن أنهكت مناعتهم الذاتية في مواجهة أسقامهم) وكبار السن
إلى ُح ُجور صحية أو مالجئ ،وتجعل الشباب والشابات يواجهون الوباء بأبدانهم ،بالخروج إليه في
ً
الشوارع واملدارس واملعامل..؛ فإذا ما تغلبوا عليه بتناقل املناعة ببعضهم بعضا؛ فإنه سيصير عدوى
طبيعية غير مؤثرة ،وبذلك ننجو بتكتل الجماعة الشابة وتبادل مناعتها.
األمر الثاني :إحداث اطمئنان ميتافيزيقي (نيل اطمئنان ميتافيزيقي أندر املشاعر؟) بأن الفناء
ً
العام بالطاعون للبشرية يوحي بنهاية للعالم ،وهذا يعني فقدان الفرد للجراءة أن يموت وحيدا.
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ً
وهكذا؛ يكون الحجر الصحي حين الطواعين منذرا بتربية أخرى .أعني أننا في الحجر الصحي نتربى
ً
ً
مختلفا ،يدعونا لتغيير عاداتنا .كانت عاداتنا تمتثل لنظام غذائي َّ
مرتب ،ووقت عمل
ونعيش شأنا
مضبوط ،وعطل مصفوفة ،وأشغال نشغلها وأمكنة نزورها وفق نظام العادة الذي نشغله .صارنا
اآلن متغيرين .إن هذا الوباء أكد لإلنسان ضرورة العودة ألصله املتجسد في التغير املستمر .والذين
يتهافتون لشراء أشياء في وقت الحجر الصحي يصرون على املكوث على عاداتهم القديمة ،ينازعون
التغيير ويحاربونه.
()٢

يفتح لنا الوباء إشكاالت كثيرة (وطيها إشكاالت موبوءة بذاتها) ال تولد في زمن الرخاء .هذه
اإلشكاالت يمكن تفييؤها وفق اآلتي:
-1إشكاالت أخالقية ،ويمكن صياغتها في صيغ من قبيل «إذا كانت اإلمكانات الطبية تلزم عالج
أحد الشخصين املوبوئين؛ فهل يجوز تقديم املريض الشاب بالعالج على املسن؟»
-2إشكاالت قيمية ،ويمكن صياغتها في أشكال من قبيل« :هل الحجر الصحي مناهض للحرية.
ما نوع الحرية وفضاءاتها وآفاقها في زمن األوبئة؟» .أعني أن كل تنظيراتها للحرية طوال تاريخها كانت
تنظيرات تنظر في زمن يخلو من الوباء ،في زمن الصحة ،في زمن القاعدة .إن الحرية ذات طليعة
مغايرة في سياق األوبئة ،يجب أن تفسر فيها طي سياقه ذاك ،وال تدل مداليل ذات ً
معنى إال في هذه
األسيقة.
ً
-3إشكاالت عاطفية ،ويمكن صياغته في أشكال من قبيل« :هل الخوف يصير ملحا إلحاح
الوجوب في زمن األوبئة ،ويكون ذا ماهية مختلفة عما هو عنه في زمن الحروب؟» .ومشروعية هذا
اإلشكال تستمد من أن كل عاطفة مختلفة عن نفسها في سياق مختلف .فالخوف في الحرب ليس هو
الخوف في األوبئة .وهذا ما تومئ إليه لذا أسباب تفريق العرب بين أصناف تخص الخوف بمقامات
لغوية مختلفة ،ويميز القرآن الكريم بين مقامات الجزع والحذر والخشية والخوف والرعب والرهبة
والر ْوع َ
َّ
والفرق والفزع والهلع والوجف والوجل.
-4إشكاالت شرعية ،تتمثل بالدرجة األولى في إلغاء إقامة املساجد بما ي�شي بإشكال من قبيل:
ً
«هل تكون املساجد -في أسيقة ما -عاملة ضد البيئة الطبيعية؟» مع كونها في عرف املسلمين الحقيقي
204

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

جوامع تامة ،جامعة للصالة والذكر والقرآن ،جامعة للقضاء والشورى ،جامعة ملمارسة مختلف
التأويالت السياسية واالجتماعية ،جامعة للجماعة والوحدة ،جامعة للترفيه واالستراحة والتنزه،
إنها مخلص الوجود.
ُ
َّ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ
ْ
الد َم َول ْح َم ال ِخ ِنز ِير َو َما أ ِه َّل ِب ِه
إن الضرورة التي اشتقها الفقهاء من آيات ِ{إنما حرم عليكم اليتة و
ل َغ ْير َّللا ۖ َف َمن ْ
اض ُط َّر َغ ْي َر َباغ َوَل َعاد َف َل إ ْث َم َع َل ْيه ۚ إ َّن َّ َ
ور َّر ِح ٌ
للا َغ ُف ٌ
يم}(البقرة )173 :التي يعلل بها
ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ ِ ِ
ٍ
الفقهاء املقصديون في جواز تعطيل املساجد تعنينا هنا ب�شيء فعال .ذلك أن الضرورة هي انتقال إلى
ً
ً
�شيء لم يك ممكنا شرعا في وقت الرخاء لتجنب حدث أخطر .فالذي يراد تجنبه هو أخطر من الذي
ً
ً
نجترحه ،فالحرام الذي نفعله ضرورة هو للهروب من أمر هو أشد حرمة .وهذا يعني أن الضرورة
ً
هي اطمئنان لحدث بفعله إلدراكنا بحدوده وأفق أضراره وشساعة أخطاره ،أي الركون مؤقتا لفعل
بجعله قد َّ
تم وأنجز لتجنب حدث لم يكتمل بعد ،لحدث ال نريد أن ُينجز لعدم دركنا ملدى أضراره
وشأو أخطاره ،لجهلنا بآفاقه وحدودها.
ً
ً
قاعدة وفق الصيغة اآلتية :نميل للفاسد املعلومة حدود ضرره تجنبا للفاسد املجهول
فهنا نسطر
لجهلنا بحدود فساده.
ً
تسريغ هذه القاعدة ميتافيزيقيا:
ً
إن األمر الذي أنجز واكتمل قد انتهى ،ألن «لكل �شيء إذا ما تم نقصان» بمعنى أنه صار ثابتا يمكن
عالجه وتجاوزه ،بينما املجهول كمه وكيفه يظل في إطار الحركية التي تغذيه باالستمرار والتشعب
واالنتشار ،وهذا يعني عدم اكتمال ماهيته وعدم تسيجه بعد باملانعية الجانعية التي تعني إمكان
اإلدراك والتصور.
ً
وفخيم القول :في زمن األوبئة ،نعيش لحظة مؤقتة ،نريد أال تأخذنا معها ،نظل متشبثين بالحياة
ألطول وقت ممكن ع�سى أن يرتفع الوباء فتعود الحياة إلى قاعدتها وسابق عهدها .وما يحصل في
ً
زمنها هو متغير ألنها لحظة عابرة ومتغيرة جاءت لتنتهي ،ونريد أن تنتهي بأال تنهي معها أحدا أو
تنهي أقل عدد ممكن ،وتسبب أقل تغيير ممكن .هنا تعيش املفاهيم الظروف نفسها التي يعيشها
ً
ً
ً
ً
الناس .فتكون متغيرة عجولة ،فتجد الحرية متنقلة واملصالح واملفاسد مختلطة .والحظ نصوص
الفتن النبوية وما تبعثه من اختالط األمور حتى على أولي األحالم وأصحاب النهى مع ضبابية املشاهد
وفقدان البوصلة للرؤية السديدة وضيق البصيرة ،وإذا ما ارتفع هيجان الفتن عاد النور لينقشع
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ً
من جديد .لذا ،فاملفاهيم تكون حركية ،هنا تضعف الحجج وتغيب األدلة .وضعفها يمنع الترجيح
ً
ً
غالباٌّ ،
فأي نقدم في العالج؛ شاب أو شيخ مريضان؟ سواء أخذنا التقديم نفعيا فقدمنا الشاب أو
ً
ً
ديونطولوجيا  Deontologyفقدمنا الشيخ الذي يكاد يموت مقارنة بالشاب الذي ما زال املرض لم
يفتك به بعد إذ النفوس متساوية القيمة؛ فإن أي تقديم ال يحظى ،ولن يكون ،بححج كافية .ليس إال
ألن الحجج متنقلة سريعة الذوبان عند وضعها في حيز جهة ما وجرها في سياقات محددة.
()٣

ُ
يسمي العرب املريض الذي ال يرجى برؤه وال تدرى حاله َ
بالح ِرض أو امل ْح ِرض ،أي املريض الذي
ً
ً
ال حي فيرجى وال ميت فين�سى .1وتصير حالة الحرض ذائعة عندما تسيح األوبئة عقاما ال دواء لها.
ُ
لكن العربية تميز بين املريض من اإلنسان بالطاعون عن املريض من الحيوان أو النبات .فالغ َّدة
ً
مثال في البعير كالطاعون في اإلنسان (فقه اللغة ،ص ،)54 :فلكل اسم خاص مما يعني أن اختالف
األسماء لدليل على اختالف املسميات .وفي التراث اإلسالمي كانت علوم البحث في الجسم املحسوس
عشرة وهي« :علم الطب وعلم البيطرة وعلم البيزرة وعلم الفراسة وعلم تعبير الرؤيا وعلم أحكام
ً
النجوم 2»....فالحيوان ليس له اتصال طبي باإلنسان عموما ،فذلك شأن الطب وذا شأن البيطرة،
وذاك شأن البيرزة .فداللة املرض في الحيوان والحشرات والنباتات تختلف عما هي في اإلنسان .وهذا
يثوي طيه في تأويل هذا التصور أن املرض مفهوم خاص باإلنسان ،في اآلن الذي هو عام من حيث
أي مرض كان بأي إنسان أمكن ألخيه االنسان اآلخر أن يمرض به .ويمكن تفسير هذا بالفيروسات
ً
املعدية التي تنتقل بين األنا�سي .فهو ظاهرة بشرية بامتياز .وال يجدر بنا أن نقول إن الحيوان كثيرا ما
ً
َ
اإلنسان ،فوجب أن نرفع التفريق
يكون موضوعا لتجارب األدوية من جهة ،ومن جهة أخرى يعدي
امليتافيزيقي ،وما ترتب عنه في املجاالت األخالقية بالخصوص ،والقانونية والطبية ،بيننا والحيوان.
ً
ً
ألن هذا يوجب فصال أكثر مما يوجب وصال ،وذلك ألن مرضنا مختلف عن مرضها ،فالنباتات بدورها
 -1الثعالبي ،أبو منصور .فقه اللغة وأسرار العربية ،تح :ياسين األيوبي ،املكتبة العصرية ،بيروت-صيدا ،د.ت .ط،)2007( .
ص.166 :
 -2التهانوي ،محمد علي .موسوعة كشاف مصطلحات الفنون والعلوم ،تقديم وإشراف ومراجعة :رفيق العجم ،تح :علي
حروج ،نقل النص الفار�سي إلى العربية :عبد هللا الخالدي ،الترجمة األجنبية :جورج زيناتي ،سلسلة موسوعات املصطلحات
العربية واإلسالمية ،مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت ،ط ،)1996( ،1ص.1/55 :
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تعدي ،فأكل امرؤ لنبات مسموم أدى به لحتفه لدليل على إعدائه ،فهناك انتقال ،لكن هذا ال يفتح
القول بضرورة وصل أخالقي بين اإلنسان والنبات .فقيمة عليا تحدد تكافؤ الحيوان لإلنسان ال
تشتق من العدوى في سياق الطواعين.
ً
بعد هذا ،لنتحدث عن الطاعون في اإلنسان تربية:
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم «ال عدوى وال صفر وال هامة ،وفر من املجذوم فرارك من
1
األسد».
يمثل هذا الحديث التناقض في أق�صى مجاالته حسب ظاهره .لكن الشطر األول من هذا الحديث
الشريف يمثل فكرة أن الجسد عنصر خاص ،يمثل صاحبه ماهية طبية مستقلة عن ماهيات
األجساد األخرى .فكل في جزيرة جسده املعزولة عن جزر اآلخرين وهو فيها أي في أجسادهم يتفكهون.
وهنا ال ضرورة لالنعزال عن املريض ألن كل جسم لهو مستقل عن غيره ،فلكل هويته الخاصة بدون
أي انتقال فعلي أو ممكن .وهنا يكون نظرنا لعوالم األجساد من خالل مناظير ما فوق نسمات الهواء.
هنا نصنف أنفسنا على أننا كائنات مغلقة.
بينما شطر الحديث الثاني« :فر من املجذوم فرارك من األسد» تمثل واحدية املاهية في الجسد
البشري ،حيث كل ينتمي لكل .إننا في بدن واحد يسوؤه ما يسوء الكل لكننا موزعين في أجساد متفرقة.
فوجب أن نمنع االختالط ونقيم الحجر الصحي والتباعد االجتماعي،،،ألن االستقالل يستوجب
الحماية .فهنا تبرز قيم أخالقية من قبيل وجوب االنعزال عن املريض وإقامة طوارئ صحية .وهنا
ً
يكون تفسيرنا للحديث مستنبطا من النظر إلى عوالم األجساد من نظر الفيروسات حيث االنتقال
إذن .فنصنف أنفسنا على أننا كائنات شفافة ،بدون أبواب أمام
بينها داخل األجساد يتم بدون ٍ
ً
ً
بعضنا .لكن هذا يثير إشكاال يمكن صياغته في «هل هذا الذي تقدم آنفا يحيل إلى ضرورة تعريف
ً
ً
أنفسنا كذلك أخالقيا وثقافيا ،أي هل يعلمنا الفيروس أنه ال يجب أن نغلق ثقافتنا على بعضنا أو
ً
ً
ً
نميز بعضنا أخالقيا أو عرقيا أو إثنيا لضمان اطراد شفافيتنا لبعضنا كما الفيروسات تحافظ على
هذا االنتقال (الذي نعرفه كانتقال معدي �سيء) بيننا بدون تمييز على أساس عرقي أو أخالقي أو إثني
أو ثقافي أو جغرافي؟».
 -1البخاري ،محمد بن إسماعيل ،صحيح البخاري ،دار ابن كثير ،دمشق ،ط .2002 ,1كتاب الطب ،باب الجذام .ص.31\7 :
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خاتمة:

إن الكون يدور على اإلنسان ،ألنه هو الوحيد املمتلك لرؤية إلى العالم  ،Worldviewفربما تنقرض
أنواع شتى من الحيوانات أو النباتات ،لكن هذا ال يدل على وجود علة أصابت الكون ألن التشخيص
ً
العلمي للكون يظل متصفا بالصحة والعافية .ذلك ألن البراديغم الصحي الذي نحكم به على صحة
الكون من علته هو صحة اإلنسان .فإذا كان يتمتع بعافيته؛ فلدليل على استقرار الحالة الصحية
للكون كله .وإذا ما هددت الفيروسات التواجد الصحي لإلنسان؛ فهذا يعني أنها تهدد سالمة الكون
َ
الصحية برمته .أي أنه مهما قيل من أن أصل الحيلة استؤنفت بالفيروسات؛ فإن هذا البراديغم
ً
ً
الذي يتمعير باإلنسان يؤكد بطرق مختلفة أن اإلنسان لم يك قط فيروسا فتطور إلى أن صار بشرا
ً
سويا.
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تداعيات التدخالت البشرية ىلع الحياة الخضراء
باملجاالت الواحية باملغرب
واحات إقليم كلميم نموذجا

لحسن باللي

مريم رشيد

باحث بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

باحثة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

جامعة محمد األول ،وجدة.

جامعة عبد املالك السعدي

مقدمة

الواحة مجال أخضر وسط محيط قاحل ،1تقوم على خلق توازن بين العناصر املكونة لهذا
املجال من ضمنها (اإلنسان ،املاء ،التربة ،النبات ،والحيوان) .وقد سعى اإلنسان الواحي منذ القديم
إلى االستغالل األمثل لكل املوارد آخذا بعين االعتبار هشاشة البيئة ،إال أنه مع مرور الوقت تعرضت
واحات كلميم لنفس التحول الذي عرفته الواحات املغربية عامة أدت إلى حدوث تدهور تدريجي
ومستمر للموارد الطبيعية منذ العقود األخيرة وحتى في وقتنا املعاصر.
وفي حقيقة األمر أن العوامل املسؤولة عن التدهور البيئي باملنطقة متعددة ومتداخلة وتختلف
حدتها وطريقة عملها من جهة ،وكذا األشكال املورفولوجية التي تخلفها من جهة ثانية.
 -1آيت حمزة ،محمد .التوازن اإليكولوجي الواحي بين التنافس والتكامل :املجال واملجتمع بالواحات املغربية ،مجلة كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،مكناس ،املغرب ،عدد  ،1993 ،6ص .77
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ولهدف التبسيط يمكن تقسيم هذه العوامل إلى عوامل طبيعية ،وعوامل بشرية ،وإن كانت هذه
االخيرة لها الوقع واألثر الكبير وتتحمل مسؤولية كبيرة في تدمير الحياة الخضراء بالواحة الرتباطها
بسلوكيات مختلفة مضرة بالطبيعة.
إشكالية الدراسة

يعد مشكل تدهور البيئة بالواحات املغربية في وقتنا املعاصر من بين املشاكل املطروحة التي
تشغل مختلف الباحثين باعتبارها اإلطار الحيوي الذي يوفر سبل العيش لفئة من السكان على مر
الزمان ،حيث أن التغيرات التي تمس هذا املجال تنعكس عواقبها على جميع املستويات التي لها عالقة
بالبيئة والسكان والكائنات.
وأمام التحوالت السوسيو-مجالية التي عرفتها واحات كلميم تتحدد إشكالية الدراسة في الوقوف
على معرفة الحالة الراهنة للحياة الخضراء بواحات كلميم من خالل رصد اإلكراهات واملشكالت
البيئية التي تعاني منها هذه الواحات .باإلضافة إلى أهمية التدخالت البشرية في تعميق هذه املشكالت
البيئية وبعض السلوكيات الخاصة باإلنسان وذات الصلة بتدهور املنظومة الواحية.
أهمية الدراسة

تماشيا مع املشكالت البيئية التي أصبحت تفرض نفسها على البشرية في وقتنا الراهن ،جاء
اهتمامنا بموضوع تداعيات تدهور الوسط الطبيعي بالواحات املغربية .ويكت�سي هذا املوضوع أهمية
خاصة بالنظر إلى عالقة اإلنسان بوسطه من خالل التأثير والتأثر املتبادل ،هذه العالقة بدأ يطبعها
االختالل وأصبحت موسومة بالالتوازن حيث وصلت إلى درجة كبيرة من التدهور والخلل ،خاصة في
األوساط البيئية الهشة بحوض كلميم والتي يعتبر الوسط الطبيعي للواحات واحدا منها.
وقد عرف الوسط الطبيعي ملنطقة كلميم تحوالت سلبية -إلى أبعد الحدود -غيرت من مالمح
املظهر العام للمنطقة .بفعل التدخالت البشرية وممارسات وسلوكيات العقالنية نالت من مقومات
التوازن البيئي للمنطقة ،ال�شيء الذي أدى إلى تدمير الحياة الخضراء ،وبالتالي أضحى السكان أمام
وسط طبيعي شحيح ال ينادي إال بكف الضغط عنه ،حيث بدأ يطرد كل من حوله بال هوادة.
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منهج وأدوات الدراسة

يندرج هذا العمل الذي نحاول من خالله دراسة موضوع تداعيات التدخالت البشرية على الحياة
الخضراء باملجاالت الواحية باملغرب- ،واحات إقليم كلميم نموذجا -وفق مقاربة جغرافية تعتمد
املنهج الوصفي ملختلف الظواهر الراهنة .كما أن هذا املنهج ال يقتصر على جمع البيانات وتبويبها،
وإنما يتناولها بالتحليل والتفسير بهدف الوصول إلى االستنتاجات املفيدة لتصحيح هذا الواقع
واستكماله أو استحداث معرفة جديدة فيه .كما تم االستناد إلى املعطيات امليدانية كاإلحصاءات
التي توفرها املصالح الخارجية.
أهداف الدراسة

يرمي موضوع هذه الدراسة إلى ما يلي:
تشخيص وتحديد السلوكيات البشرية املسؤولة عن واقع التدهور البيئي في واحات كلميم؛
فهم االنعكاسات واالختالالت التي نتجت عنها؛
رصد مجموعة من النماذج لهذه اإلكراهات البيئية؛
تقييم حجم أثرها على الحياة الخضراء باملجال قصد التخفيف من تداعيات األزمة والتكيف
معها وتجاوز حاالت الركود والهشاشة وتحقيق التنمية املستدامة.
 .1اإلطار الجغرايف لواحات إقليم كلميم

يعتبر إقليم كلميم صلة وصل بين شمال املغرب وجنوبه (الشكل رقم  ،)1ويقع بين خطي طول’30
 9°و’ 10° 30غرب خط غرينتش ،وخطي عرض’ 28° 30و’ 29° 30شمال خط االستواء ،ويمتد على
مساحة تقدر ب  10400كلم ،2يحده شماال إقليم سيدي إفني ،وشرقا إقليم طاطا ،وغربا املحيط
األطل�سي ،ومن الجنوب الغربي إقليم طانطان ،ومن الجنوب الشرقي إقليم أسا-الزاك.
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الشكل رقم  :1توطين إقليم كلميم
 .1.1الخصائص الطبيعية

يتكون إقليم كلميم من وحدتين تضاريسيتين متباينتين قوامها املرتفعات الجبلية التي تشغل
حوالي  % 51من مجموع مساحته ،موزعة بين األطلس الصغير الغربي شماال؛ وجبل كير-تايسا جنوبا؛
وأعراف باني شرقا .وتمتد تحت هذا املستوى من املرتفعات سلسلة من السهول واملنخفضات املكونة
في النضيد تسمى الفايجات.
يساهم املوقع الجغرافي ملجال الدراسة في سيادة املناخ شبه الجاف ،حيث ينفتح على املؤثرات
الصحراوية الجافة القادمة من الجنوب؛ ويشكل امتداد جبال األطلس في الشمال حاجزا أمام تسرب
التيارات الهوائية الرطبة القادمة من الشمال .كل هذه العوامل تظافرت لتجعل اإلقليم يعرف نظاما
للتساقطات املطرية متسما بالندرة ال يتجاوز متوسطها السنوي عتبة 115ملم بين سنتي  1985حتى
2014؛ عالوة على اضطراب التساقطات املطرية وتوزيعها السنوي والفصلي والشهري.
تعرف املنطقة حرارة مرتفعة طول السنة خصوصا في فصل الصيف ،بالرغم من انفتاحها على
املحيط ،وتبقى املؤثرات القارية أكثر أهمية وتزيد من ارتفاع معدالت الحرارة ،ومن تباينها الفصلي
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والشهري واليومي ،حيث سجلت محطة كلميم  °20,03مائوية كمتوسط بين سنتي  1981و،2017
و °15بالنسبة للحرارة الدنيا في شهر يناير ،و °25,84في فصل الصيف خالل شهري يوليوز وغشت
اللذان يمثالن أكثر شهور السنة حرارة .وقد خلقت هذه الوضعية املناخية ندرة في املوارد الطبيعية،
وشكلت تحديا طبيعيا أمام الساكنة للتأقلم مع هذه الظروف واستثمارها لصالحها بتنظيم املجال
واستعمال املوارد وفق أعراف محلية تراعي هشاشة املجال والندرة السيما املوارد املائية.
 .2.1تعمير قديم ،ونمو ديموغرايف ملحوظ

شهد إقليم كلميم استقرارا وتعميرا بشريا قديما ،تمثل في مجموعة من القبائل املختلفة األصول
واملنضوية تحت لواء «اتحادية تكنة» .1وقد صاحب هذا التعمير ازدهار اقتصادي وتجاري واجتماعي.2
وقد عرف املجال الكلميمي دينامية سكانية ملحوظة ،خصوصا بعد االستقالل واسترجاع
األقاليم الصحراوية ،كما تظهر ذلك مقارنة أرقام الفترة املمتدة بين سنة  1960و 2014حيث انتقل
عدد ساكنة اإلقليم من  39981نسمة سنة  1960إلى  186832نسمة حسب إحصاء ( 2014أي
حوالي  2719ن في السنة) ،أي بزيادة  146851نسمة في ظرف  54سنة .وشكلت الفترة بين سنة
 1971-1960استثناء في متوسط الزيادة السنوية ،ببلوغها معدال يمكن اعتباره من أعلى املعدالت
التي سجلها املغرب في هذه الفترة ،حيث وصل إلى  % 6,15سواء في البادية أو املدينة .أي وتيرة أسرع
بما يقرب من مرتين املعدل الوطني .3غير أن هذا النمو الديموغرافي السريع ،عالوة على الظروف
الطبيعية القاسية واملؤشرات البيومناخية السالبة ،طرح إشكالية تفاقم املخاطر الطبيعية واختالل
التوازن البيئي لهذا املجال العطوب.
 .2تداعيات التدخالت البشرية ىلع الحياة بواحات إقليم كلميم

يتضح مما سبق أن األمر يتعلق ب بوسط طبيعي هش وغير قادر على الحفاظ على توازنه عندما
ُ -1يعتقد أن تكنة أول مكان تشكلت فيه كان في واحة تغجيجت ،بهدف التصدي ألي عدوان يتهدد اتحادية قبائل كلميم ،من
خالل عقد عثر عليه في تغجيجت يعود إلى القرن 16م.
 -2ناعمي ،مصطفى .الصحراء من خالل بالد تكنة تاريخ العالقات التجارية والسياسية ،عكاظ ،املغرب ،الطبعة األولى،
 ،1989ص .27
 -3بنعتو ،محمد .املجاالت الهامشية املغربية شبه الصحراوية حالة كلميم ،مجاالت مغاربية ،العدد  ،2003 ،4-3ص .139
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يتعرض لتأثيرات مختلفة يتحمل فيها العامل البشري إلى حد كبير املسؤولية في تراجع املنظومة
اإليكولوجية باملنطقة نتاج مجموعة من املمارسات والتدخالت غير املنظمة تتخذ اوجها عديدة.
 .1.2االستغالل املائي املفرط يؤدي لتدني مستوى الفرشة املائية الباطنية

يمثل اختالل التوازن بين اإلمكانيات املائية املتوفرة وحجم الطلب املتزايد عليها بواحات كلميم،
جراء النمو الديموغرافي وتنافس القطاعات االقتصادية إضافة إلى تراجع التنظيم االجتماعي في
تدبير املياه في ظل مشكل التغيرات املناخية ،سببا في تزايد التحديات التي تطرحها مسألة توفير
وتدبير املوارد املائية وحمايتها من التلوث.
وعلى سبيل املثال يمثل ضعف املراقبة على حفر اآلبار املعتمدة على الضخ اآللي أبرز األسباب
التي ساهمت في تراجع الفرشة الباطنية .األمر الذي خول للعديد من األفراد إمكانية حفر آبار داخل
أراضيهم بغض النظر عن مساحاتها وبدون ترخيص .حيث تظهر اإلحصائيات التي سجلتها املديرية
اإلقليمية للفالحة بكلميم مدى تطور وانتشار الضخ اآللي الذي يفسر تكاثر اآلبار بشكل ملفت
خاصة بواحات جماعة تغجيجت ،والتي بلغ عددها  572بئرا سنة  2000كما يوضحها الشكل التالي:
الشكل رقم  :2تطور حفر اآلبار بالجماعة القروية لتغجيجت ما قبل  1960حتى سنة 2000

املصدر :املديرية اإلقليمية للفالحة بكلميم.2001 ،
تظهر معطيات الشكل رقم  2أن عدد اآلبار قد تزايد بشكل ملفت في بداية السبعينيات بحوالي
214

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

 167بئرا بنسبة  .% 29,2ويرجع ذلك باألساس إلى سنوات الجفاف التي عرفتها املنطقة وآثار الهجرة.
وتحتكر واحة فم تغجيجت لوحدها أكثر من  300بئر بنسبة  53%وهذا راجع إلى األسباب التالية:1
كونها من أكبر الواحات بالجماعة التي تتوفر على أرا�ضي صالحة للزراعة على امتداد واد صياد
أكثر من  % 82من االستثمارات في اقتناء املضخات؛
توفرها على مياه قريبة من السطح بكل من تغجيجت ،حيث بلغ عدد اآلبار التي يقل عمقها عن
عشرة أمتار  125بئر أي بنسبة .% 21,9
يعتبر التدبير العقالني للموارد املائية أحد السبل األساسية للخروج بالواحات من أزمتها الخانقة
التي تحدد مستقبلها ،من خالل تقنين وضبط إقامة أي تجهيزات مائية مثل اآلبار املعتمدة على
الضخ اآللي ،أو �شيء من هذا النوع في عالية الواحات التقليدية ،والتي يمكن أن تؤدي إلى اإلضرار بها
خاصة عالية الخطارات ،فالضخ اآللي املكثف وتعدد اآلبار تسبب في تحويل العزيب إلى إقامة دائمة،
واملعادير إلى حقول مسقية واستغالليات عصرية في هوامش املجاالت املسقية التقليدية (الجدول
رقم .)1
الجدول رقم  :1املجاالت املغروسة خارج الواحات التقليدية بجماعة تغجيجت
األماكن املعنية

وظيفتها السابقة

تكموت
إميي نواقا إيزورن
تاغرارت
الرشيك
تازملاطت
واوزكار
إيروالن
مايت وأفال
مايت إيزدارن
معادير إدا أولكان

معادير
معادير
معادير وعزيب
معادير
معادير
معادير
معادير
معادير وعزيب
معادير وعزيب
معادير

شكل
االستغالل
مطري
مطري
ضخ آيل
مطري
مطري
مطري
مطري
ضخ آيل
ضخ آيل
مطري

نوع املزروعات املهيمنة
قمح وشعري
قمح وشعري
خرضوات وفصة وأشجار مثمرة
قمح وشعري
قمح وشعري
قمح
قمح وشعري
خرضوات وفصة وأشجار مثمرة
خرضوات وفصة وأشجار مثمرة
قمح وشعري

 -1املديرية االقليمية للفالحة بكلميم.2001 ،
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أوجكال
أمرون
أودكان
معادير أكليد
تنوغت
أم أسكراد

معادير
معادير
معادير وعزيب
معادير
معادير وعزيب
معادير وعزيب

ضخ آيل
ضخ آيل
مطري
مطري
مطري
ضخ آيل

خرضوات وفصة وأشجار مثمرة
خرضوات وفصة وأشجار مثمرة
قمح وشعري
قمح وشعري
قمح وشعري
خرضوات وفصة وأشجار مثمرة

املصدر :الجماعة القروية لتغجيجت 2008 ،وتحريات ميدانية.2015 ،
إن تصحر الواحات نتيجة حتمية النتشار السقي بالضخ امليكانيكي .فانتشار هذه التقنية في
األوساط الهشة كالواحات ما قبل صحراوية ال يالئم استدامة املوارد املائية ويؤدي إلى انقراض بعض
املغروسات بسبب عدم توفر الرطوبة الضرورية ،ارتفاع درجة ملوحة املاء ،ارتفاع عدد اآلبار التي
جفت من املاء بشكل تام.
 .2.2استفحال مشكل التلوث

تميز إقليم كلميم بدينامية سكانية نشطة يزيد عدد سكانها عن  10000نسمة ،وبتوسع عمراني
ملحوظ اتسم بالعشوائية .وقد صاحب هذا النمو السكاني والعمراني ،بروز نقط سوداء وتزايد في
أحجام النفايات (الصورة رقم  ،)1األمر الذي يهدد الصحة العامة والتراث الطبيعي كما هو الشأن
بالنسبة لتدهور املشهد الواحي في جماعة تغجيجت ،الذي يمثل أهمية اقتصادية واجتماعية
وايكولوجية كبيرة بفضل تصدرها لواحات إقليم كلميم من حيث عدد أشجار النخيل.
الصورة رقم  :1إحدى نقط تجميع النفايات السوداء في دوار إيغير انتزكارت جنوب واحة فم
تغجيجت ()2014-4-9
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ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى أن غياب مطرح عمومي ،قد أدى بساكنة كل دواوير تغجيجت
إلى إنشاء نقط لتجميع النفايات املنزلية ،ال�شيء الذي جعل هذه النقط السوداء تصبح كبيرة ً
جدا
وتهدد الصحة العامة واإلطار البيئي بشكل عام .ويقدر اإلنتاج الحالي للنفايات املنزلية في تغجيجت
بنسبة  0,09طن/اليوم لكل دوار ،من الدواوير العشرة املتواجدة بمركز الجماعة (الجدول رقم )50
كلها بمركز الجماعة نظرا لحجم الكثافة السكانية بها
عموما كيفما كان حجم هذه النفايات والنقط السوداء ،فهو يعطي صورة سلبية عن املجال،
ويساهم في تدهور املشهد العام للواحة.
ويمكن تلخيص اآلثار السلبية لهذه النفايات فيما يلي:
التأثير على الجوانب االجتماعية واالقتصادية ،حيث يؤثر وجود هذه البقع السوداء سلبا على
قيمة السياحة والجمالية وعلى الصورة النمطية للجماعة؛
التأثير على التنوع البيولوجي؛
التأثير على جودة الهواء وبالتالي الصحة العمومية؛
التأثير على املوارد املائية من خالل تلويث املياه السطحية واملياه الجوفية ناهيك عن وجود نقط
سوداء في قعور األودية بالقرب من مصادر املياه.
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إن إشكالية نقط تجميع النفايات السوداء داخل الواحة ،تستدعي حال عاجال لها ،وهو ما يفرض
على الجماعة القروية االهتمام بتدبير قطاع النظافة بصفة خاصة ألنه يدخل في صلب االختصاصات
ٌ
الجماعية وفقا ملا نصت عليه املواثيق الجماعية الصادرة باملغرب ،دون أن يعني ذلك تجاهل دور
املجتمع املحلي في تحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
 .3.2تراجع الغطاء الغابوي

ال تساعد الظروف الطبيعية القاسية على تطور حياة نباتية بمعظم حوض كلميم ،ومع ذلك
توجد استثناءات تسمح بظهور الغطاء النباتي في املجال الساحلي والواحي وداخل قعور األودية
واملرتفعات الجبلية .ويختلف حجم وكثافة توزيع الغطاء النباتي بهذه املجاالت تبعا للظروف
البيومناخية السائدة ،كما تشترك هذه املجاالت في خاصية عدم صمود استمرار الغطاء النباتي
طويال بفعل تأثير التيارات الهوائية الحارة والجافة (رياح الشركي).
بصفة عامة تتوفر املنطقة على غطاء نباتي مهم ،يعطيها أهمية رعوية؛ وتقدر املساحة اإلجمالية
الغابوية ب  3170000هكتار ،بنسبة تشجير تصل إلى  ،% 2,9أهمها التشكيالت الشجرية أو املاتورال
التي تتميز أشجارها بطولها الذي ال يتجاوز  7أمتار ،ويهيمن عليها شجر األركان ()Argania spinosa
الذي يحتل مساحة واسعة تقدر ب  28000هكتار ،ويتداخل مع بعض األصناف األخرى كالعرعار أو
التوية ( )Tertacilins articulataعلى امتداد مساحة تناهز حوالي  1700هكتار؛ والطلح الصحراوي
َ
َّ َ
الشعاعي أو أ َم َّر ْاد( ( ،)Acacia raddianaوتبلغ مساحته حوالي  2000هكتار؛ والط ْرف ْاء (�Tamarix gal
يل أو َأ ِث ْ
(َ ،)licaأز ْ
يل) الذي يعتبر من النباتات األكثر انتشارا باملجاالت الواحية بمساحة تبلغ 1400
ِ
هكتار.
وتجدر اإلشارة إلى أن املجال الكلميمي رغم اختالف أنواعه النباتية ،يعرف تغطية نباتية متباينة،
بل يتميز بتغطية نباتية غير متجانسة وغير منتظمة ،وتلعب الظروف الطبيعية هنا الدور األهم وفقا
للعامل التضاري�سي ومقاومة العوامل املناخية القاسية ،وبالتالي ينعكس ذلك على أهمية الغطاء
النباتي الذي يالحظ أنه كثيف في الواجهة الشمالية والغربية التي تستفيد من التأثيرات املحيطية
عكس الجهة الجنوبية والشرقية املنفتحة على رياح الشركي الحارة والجافة.
218

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

لكنه لوحظ في السنوات األخيرة تراجع في حالة الغابة ،وقد أدى هذا الوضع إلى تهديد تنوع النبيت
وضعف إنتاجية املنظومة البيئية الغابوية بفعل العديد من العوامل يبقى أهمها البشرية.
أ .تهديد الحرائق

رغم أن املديرية اإلقليمية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ،تصنف واحات كلميم ضمن
املناطق األقل عرضة لخطر الحرائق ،فمعدل الحرائق على مستوى إقليم كلميم في السنوات األخيرة
ال يتجاوز حريقا واحدا في السنة يتسبب في تدمير هكتارين كمتوسط .إال أن توزيع هذه الحرائق
داخل إقليم كلميم يالحظ تركزه في شرق إقليم كلميم نظرا ألهمية هذه املنطقة من حيث كثافة
ونوعية الغطاء النباتي .كما أنه داخل هذه املنطقة الشرقية نفسها تعرف تباينا هي األخرى في توزيع
هذه الحرائق والخسائر املترتبة عنها كما يوضح ذلك الشكل رقم .3
الشكل رقم  :3توزيع الحرائق والخسائر ب (هـ) في واحات كلميم خالل سنة 2010

املصدر :املديرية الجهوية للمياه والغابات ومكافحة التصحر.2012 ،
يالحظ من الشكل رقم  3أن جماعة آيت بوفولن تمثل أكثر املناطق التي تسببت فيها الحرائق في
حدوث خسائر في الغطاء النباتي ناهزت مساحتها  132هكتارا ،بواقع  7حرائق خالل سنة ،2010
تليها جماعة تغجيجت ب  25هكتارا بفعل  3حرائق ،في املقابل لم تتجاوز خسائر الحرائق في جماعة
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أداي أقل من هكتارين ،لتكون أقل الجماعات تعرضا لخسائر الحرائق داخل هذه املنطقة في سنة
.2010
ويهيمن تدخل اإلنسان على العوامل املتسببة في انتشار الحرائق بواحات إقليم كلميم بنسبة
( % 98الرعي الجائر ،قطع الخشب لحرقه ،االستعانة بتقنية الحرق ملكافحة البيوض)...،
مقارنة بالعوامل الطبيعية (الرياح القوية ،الحرارة املفرطة) ،كما أن هناك عوامل أخرى تساهم
في انتشار هذه الحرائق كضعف التجهيزات املستعملة لإلطفاء فضال عن وعورة املسالك وغياب
مسارات الولوج إلى هذه الجماعات.
ويظل مشكل الحرائق قائما يهدد واحات كلميم باستمرار ،حيث شهدت الجماعة القروية
لتغجيجت توالي سلسلة من الحرائق في اآلونة األخيرة من بينها :حريق يوم اإلثنين  20يونيو 2016
وحريق يوم الخميس  28مايو  2015بواحة فم تغجيجت ،وحريق يوم الخميس  20أبريل 2017
بواحة تينزرت ،ثم حريق يوم األحد  14ماي  2017بواحة تكموت ...لكن بفضل قدوم سيارات
الوقاية املدنية من مدينة بويزكارن ،بالرغم من مشكل تأخرها ،وبمساعدة السلطات املحلية (الدرك
امللكي) ،وسرعة تدخل ساكنة الواحة أخمدت هذه الحرائق وأمكن السيطرة عليها ،بعد أن خلفت
خسائر جسيمة في الغطاء النباتي واملحاصيل الزراعية ،خصوصا التهام النيران ألشجار النخيل
واألشجار املثمرة أو تضرر بعض من أجزائها ،دون أن تخلف خسائر في األرواح البشرية ،حيث سجل
حدوث عدد من اإلغماءات واختناق العديد من السكان.
لذلك يتوجب العمل من أجل مكافحة الحرائق املتكررة التي عرفتها املنطقة في السنوات األخيرة،
فقد صارت الظاهرة موسمية وبشكل منتظم وأصبح سكان الواحة يطرحون مجموعة من التساؤالت
حول األسباب الحقيقية الندالعها وحول الجهات التي تقف وراءها من جهة ،وكيفية التعامل معها
الستئصالها أو الحد من خطورتها من جهة أخرى.
ب .تعقد مسألة الرعي

عرفت غابات كلميم في السنوات األخيرة تزايدا كبيرا في األنشطة الرعوية لتلبية الحاجيات
املتزايدة الساكنة ،وبفعل ظاهرة الجفاف التي تؤدي إلى توافد العديد من القطعان من مناطق
مختلفة لتبحث لها عن مرعى في هذه املنطقة كما أنه يالحظ أن تربية املاشية قد تخطت حاجز
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املمنوع وأصبحت تتكاثر باستمرار مهددة توازن املنظومة البيئية الغابوية عالوة على ذلك قد تتخذ
مسألة الرعي الجائر أبعادا أمنية واجتماعية خطيرة وكثيرة يمكن أن تتحول لنزاعات عنيفة كما
يحدث في األقاليم املجاورة.
هذه الوضعية فرضت على جمعيات املجتمع املدني أن تشكل ورقة ضغط على الجماعات الترابية
والسلطة االقليمية والجهوية بهدف البحث عن حل ملشاكل الرعي .فعلى سبيل املثال تعززت وسائل
الضغطهذهابتداءمنسنة2011بإنشاءتنسيقيةتضمأكثرمن20جمعيةبإقليميتيزنيتوسيديإفني،
سميت «التنسيقية اإلقليمية لضحايا الرعي الجائر وتحديد امللك الغابوي بإقليمي تيزنيت وسيدي إفني
 ،وقد نصبت هذه التنسيقية نفسها للدفاع عن حقوق الساكنة أمام السكان املرتحلين ،من خالل
مراسلة الجهات املختصة حول مسألة الرعي الجائر الذي تعرفه جماعاتهم ،والقيام بعدة وقفات
احتجاجية أمام مقرات العماالت ومندوبيات وزارة الفالحة والبرملان .وتؤكد الشكايات املتعددة التي
تصدرها هذه الجمعيات والتنسيقيات على تغير في طبيعة االعتراض على تجاوزات الرحل من طابعها
العنيف إلى طابعها الحقوقي والسيا�سي.
وانطالقا من جرد عدد الشكايات الواردة على قسم الشؤون القروية بإقليم تيزنيت على سبيل
املثال منذ سنة  2004إلى حدود سنة  ،2013يمكن إعطاء فكرة عن حجم الضغط الذي تمارسه
هذه الجمعيات والتنسيقيات ،وفي بعض األحيان الجماعات الترابية نفسها ،كما تعطي فكرة عن
أهم الجماعات املتضررة من مسألة الرعي الترحالي بهذا اإلقليم ،فقد بلغ مجموع ما توصلت به عمالة
إقليم تيزنيت طيلة عشر سنوات  537شكاية .يختلف توزيعها من سنة إلى أخرى ،بسبب اختالف
طبيعة املناطق التي يرتادها الرحل من سنة إلى أخرى ،والعالقة مع سكان الجماعات املستقبلة.
وكيفما كان الحال فإن عدد هذه الشكايات وامللتمسات يبقى مرتفعا وفي تزايد وتذبذب بشكل مثير،
حيث انتقلت بهذا االقليم من  23شكاية سنة  2004إلى  32شكاية في السنة املوالية لتنخفض سنة
 2006إلى  20شكاية ،بيد أنها ارتفعت بشكل قيا�سي سنة  76( 2007شكاية) ،ويستمر إلى حدود سنة
 2011والتي عرفت عددا قياسيا من الشكايات وصلت إلى  105شكاية.
ج .التوسع العمراني

أصبح التوسع العمراني بالحواضر ،وانفجار القصور باملنطقة سمة بارزة وظاهرة جد متنامية.
وجاء ذلك نتيجة التأثير الحضاري ورغبة السكان في التوسع .وكذلك انحالل العالقات التي تربط
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بين أعضاء القبيلة والعائلة على حد سواء .ويتم ذلك على حساب األرا�ضي الفالحية واملجال األخضر
وما ينتج عنه من تقلص كبير في مساحاتها ،وتمتاز املنازل املبنية بشساعتها وكبرها وقربها من مصادر
املياه ،وتبنى عادة إما بالطريقة العصرية وذلك باستعمال اآلجور أو ما يشابهه باإلضافة إلى اإلسمنت
أو بالطريقة التقليدية حيث يتم استعمال ما يسمى بالطوب والطين وألواح من التراب وتقت�ضي هذه
العملية األخيرة استغالل كمية هائلة من ا التراب مما يؤدي إلى نقص في سمك التربة.
 .4.2تراجع الوحيش الطبيعي

يعتبر تراجع الوحيش الطبيعي وانقراضه من مستويات تجليات تدهور املنظومة البيئية بواحات
إقليم كلميم .وفي هذا السياق اعتمدنا على نتائج االستمارة املوجهة لساكنة جماعة تغجيجت ،التي
اهتمت في جزئها الرابع باستقصاء املجتمع التغجيجتي وقياس وعيه على املستويين املعرفي والسلوكي
بظاهرة تغير املناخ وآثاره البيئية واملجالية ،كوسيلة لتطوير برامج االتصال والتوعية البيئية وتحديد
األولويات لعالج السلبيات وتعزيز نقاط القوة .وعند سؤال أفراد العينة عن ذكر وجود هذا التغير
على مستوى الوحيش الطبيعي ،كانت إجابتهم على النحو التالي كما هو موضح في الشكل رقم .4
لم يجب على هذا السؤال سوى ( % 2,5من أصل  160الحظوا تغيرات في املناخ في املحلي مقابل
 71لم يالحظوا ذلك) .وقد مثلت نسبة الذين أجابوا بحدوث تغير في الوحيش الطبيعي% 71,87 ،
من املستجوبين مقابل  % 25,62لم يالحظوا تغيرات على هذا املستوى ،والنسبة املرتفعة ملن الحظوا
حدوث تغير في الوحيش الطبيعي ما يفسرها :حيث ال يمكن فصل واحات تغجيجت طبيعيا عن انتمائها
الجغرافي البيئي العام لكلميم (واد نون) وتحوالته املجالية ،فقد أشارت العديد من الدراسات واألعمال
أن هذا املجال ،عرف تنوعا وغنى في األحياء البرية ،ارتبطت بنوعية الغطاء النباتي واملناخ السائدين،
وقد حصرها من خالل جرد ألهم األنواع التي تدخل ضمن الثديات والطيور والزواحف والعظائيات.
الشكل رقم  :4أهمية الذين الحظوا وجود تغيرات على مستوى الوحيش الطبيعي
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املصدر :استمارة ميدانية (يوليوز -غشت )2014
ورغم هذا التنوع في الوحيش الطبيعي في املنطقة ،إال أن هذه الثروة الحيوانية ،أصبحت نادرة
جدا على نحو متزايد ،وتتعرض لخطر االنقراض ،وهو ما يمكن أن يؤشر لحجم التغير الذي صرح به
غالبية املستجوبين بحدوث تراجع كبير في الوحيش الطبيعي ،ويمكن تفسير ذلك بتردد وطول فترات
الجفاف والضغط البشري ،الذي يشكل التحدي الرئي�سي في وجه تحقيق تنمية مستدامة لهذه
املناطق حيث تشهد انتشار القنص العشوائي واجتثاث األشجار والرعي الجائر واملكثف وانتشار
املزروعات على حساب املراعي ،األمر الذي يشكل حسب مفهومنا خطرا داهما على املدى القريب
واملتوسط على التنوع البيولوجي بصفة عامة.
 .5.2فقدان التربة قيمتها البيولوجية

تعاني التربة داخل املنطقة املدروسة من عدة مشاكل وصعوبات أفقدتها والزالت تفقدها قيمتها
البيولوجية .وتتعدد أشكال ومظاهر هذا التراجع بتعدد العوامل املسببة لها .ومن أهم هذه املظاهر:
أ .انجراف التربة

بسبب تراجع الغطاء النباتي السيما في املناطق التضاريسية ذات االنحدارات القوية ،التي يتراوح
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انحدارها بين  °54-°88في الجهة الشرقية والشمالية الشرقية وكذا الجنوب والجنوب الشرقي من
حوض كلميم ،وحين تنضاف إليها التساقطات املتمركزة في الزمان واملكان ،تنشأ سيول مهولة بسبب
نقص نفاذية التربة للماء ،األمر الذي يؤدي إلى حدوث سيول جارفة وحموالت تساهم في إتالف
األشجار واملنتوجات الفالحية وانجراف األرا�ضي الفالحية ،كما حصل خالل موسمي 1988–1987
و 2014-2015الذي سجلت فيه الخسائر أوجها باملنطقة
ب .ارتفاع ملوحة التربة

بفعل االستغالل املكثف للفرشة الباطنية والسحب غير املتوازن مع التغذية املائية
الضعيفة للفرشة .يمكن أن تنزل نسبة تركز األمالح إلى أقل من  1غ/ل خالل الشهور
الرطبة وترتفع إلى أكثر من  9غ/ل خالل الشهور الجافة .وبهذا فإن نسبة تركز األمالح
في املياه الجوفية بواحات كلميم يزداد في املناطق األكثر استغالال للفرشة املائية
 .خاصة في املناطق التي توجد على الضفة اليسرى من واد صياد .حيث كان لتزايد عدد املضخات
املائية املستنزفة للمياه وقع كبير على ارتفاع نسبة األمالح في املياه الجوفية بكلميم.
ومن الطبيعي أن يكون الرتفاع نسبة تركز األمالح في املاء بكلميم تأثير مباشر على
ارتفاع نسبتها في التربة والتقليل من قدرتها اإلنتاجية ،رغم تفاوت النباتات فيما بينها
في درجة تحملها لألمالح ،ال�شيء الذي ينعكس سلبا على اإلنتاج الفالحي باملنطقة
 .وتتشابه أعراض امللوحة على النباتات مع أعراض الجفاف الناتجة عن نقص الري ،من خالل ظهور
اللون األخضر الداكن على األوراق واحتراق حوافها ثم جفافها مما يؤدي إلى تقزم النبتة بشكل كلي.
ج .ترمل التربة

يسرع سلوك اإلنسان املتمثل في اقتالع األشجار والنباتات والرعي الجائر من ظاهرة اإلرمال أو
الترمل ،وبالتالي بداية التصحر وتدهور الوسط الواحي لكلميم ،وخلق أجواء صحراوية في األرض التي
يستغلها اإلنسان لتلبية حاجياته ،واختالل في التوازن الهش ما بين العناصر الحيوية من ماء وعشب
وما بين اإلنسان واملوارد ،وما بين القطيع والغطاء النباتي.
وخالل السنوات األخيرة أصبحت دينامية اإلرمال تأخذ أبعادا خطيرة بحكم احتالل الرمال
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ملناطق مرتبطة باملجاالت الفالحية ،إذ لم تكن الساكنة املحلية تتوقع أن تحل باألماكن التي تشغلها
حاليا ،كما هو الحال بالنسبة لبعض املواقع النموذجية التي قمنا بزيارتها خالل البحث امليداني:
ويشكل موقع معذر «إدا ولكان» بين دوار تينزرت بجماعة تغجيجت وأداي ،مساحات للزراعة
البورية ،إال أن انفتاحه على الرياح القوية ،يجعله منطقة مهددة بتوضع وتراكم الرمال على شكل
كثيبات رملية أو نبكات ،األمر الذي يؤدي إلى إتالف األرا�ضي الزراعية ،وفقدان أو تدني القدرة
البيولوجية واإلنتاجية للتربة واألرض ،وبالتالي فقدان أهم عامل من عوامل اإلنتاج.
خاتمة

بناء على تناولنا في هذا املوضوع أهم العوامل املسؤولة عن التدهور البيئي باملنطقة ،حيث خلصنا
إلى أن التدخالت البشرية غير املعقلنة تبقى هي السبب الرئي�سي لتراجع الحياة الخضراء بواحات
إقليم كلميم .كما أن تظافر هذه العوامل البشرية مع العوامل الطبيعية كان من املنطقي أن يؤدي
إلى تدهور الوسط الطبيعي للمنطقة.
لقد اتخذ هذا التدهور أشكاال ومظاهر متعددة :جفاف مائي حاد ضرب املصادر املائية
والباطنية ،أضف إلى ذلك تراجع الغطاء النباتي والوحيش الطبيعي وتدهور التربة .كل ذلك ساهم
بشكل كبير في تفاقم مشكل التصحر الذي أصبح يهدد املنطقة ،بتوسعه الشديد واكتساحه البيئية
وبالتالي موت الواحة.
لذلك فإن هذه العوامل مجتمعة وعلى رأسها التدخالت البشرية ،يجب أن تح�ضى باهتمام كبير
من أجل جعل السلوك البشري أكثر مراعاة للقواعد البيئية ،وأكثر إحساسا بخطر تدمير الحياة
الخضراء باملجاالت الواحية من خالل التوعية وتنمية معارف األفراد واتجاهاتهم ومواقفهم.
الئحة املراجع

املرتجي ،بكار .وقع التحوالت املجالية والسوسيو-اقتصادية على الرعي الترحالي باألقاليم الجوبية
حالة رحل قبيلة آيت او�سى ،أطروحة لنيل الدكتوراه في الجغرافيا ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة عبد املالك السعدي ،تطوان2016 ،م
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التغيرات املناخية
وأثرها ىلع التنوع البيولوجي

ذة .سميرة عيسو
باحثة في كل أصول الدين/تطوان

ْ
خل َقها ،وأتقن ُ
ص ْن َعها
وبعد ،فقد خلق هللا اإلنسان واستخلفه في األرض التي أحكم سبحانه
َّ
كما ً
ًّ
ونوعا ووظيفة ،فجعلها صالحة للحياة؛ في ذاتها؛ ولغيرها من الخالئق ،وذللها لبني آدم بما فيها،
وأمرهم أن يسيروا في أرجائها ،ويبحثوا عما أودع فيها سبحانه وتعالى من الخيرات املتنوعة بحسب تنوع
حاجاتهم ومطالبهم ليحققوا مهمتهم في عمارتها مراعين في ذلك التوسط واالعتدال ،غير مفسدين في
األرض ،وناهين عن أسباب الفساد فيها ،حرصين كل الحرص على الحفاظ على ثرواتها املختلفة،
َ
وقد نبه القرآن الكريم إلى خطورة هذا الفساد إن لحق األرض في عدة آيات منها قوله عز وجل« :ظ َه َر
ُ َ ُ َ ْ َ َّ
ُ َ َّ
َ
ْال َف َس ُاد في ْال َب ّر َو ْال َب ْحر ب َما َك َس َب ْت َأ ْيدي َّ
ض ال ِذي َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون» (الروم:
اس ِلي ِذيقهم بع
الن
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
 )41ومعناه وفق ما ذكره ابن كثير « انقطاع املطر عن البر يعقبه القحط ،وعن البحر تعمى دوابه»،
ولفظ الفساد الذي جاء به القرآن يصف بصورة أشمل وأوسع وأدق حال األرض وما أصاب البيئة
اليوم من تدهور وتلوث لم تشهد اإلنسانية نظيرا له.
ووفقا للدراسات العلمية املعاصرة ،طال هذا الفساد األرض في كل مكوناتها من غالف جوي،
وغالف مائي ،وغالف صخري ،ومحيط حيوي ،نتيجة األنشطة البشرية في مجاالت اإلنتاج والتوزيع
واالستهالك ،مما يثير تخوفات شتى الدول والشعوب من تداعياته القريبة والبعيدة املدى على
مختلف مكونات البيئة بصورة عامة ،وعلى التنوع البيولوجي بصورة خاصة .فما هي إذن هذه
التغيرات املناخية التي يشهدها العالم؟ وما طبيعة تأثيراتها على التنوع البيولوجي؟
228

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

املحور األول :التغيرات املناخية يف العالم

تشير التغيرات املناخية إلى تغيرات طويلة األمد في أنماط الطقس املتوسطة التي أصبحت
تحدد املناخات املحلية واإلقليمية والعاملية لألرض ،وقد لوحظ منذ أوائل القرن العشرين
أن هذه التغيرات تعود أساسا لألنشطة البشرية التي تزيد من مستويات غازات الدفيئة
املحبوسة في الغالف الجوي لألرض مسببة بذلك ارتفاع متوسطدرجة حرارة سطح األرض ،وتسمى
هذه الظاهرة عادة باسم االحتباس الحراري .وملحاولة فهم هذه التغيرات التي يشهدها النظام املناخي
أكثر سنعرض بداية العوامل الرئيسية املسببة لها ،ومجموعة من التغيرات املناخية املرصودة التي
تم قياسها على مدار عقود أو فترات أطول.
العوامل الرئيسية للتغيرات املناخية:

اعتبرت اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ( )UNFCCCالنشاط اإلنساني العامل
الرئي�سي في التغيرات املناخية التي يشهدها العالم ،فقد ورد في املادة األولى منها بأنه” التغير في املناخ
الذي ُيعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشري الذي ّ
يغير من تكوين الغالف الجوي
للعالم“ .وسنحاول في املحاور التالية توضيح معنى هذه املادة أكثر من خالل جانبين :العوامل
الطبيعية والعوامل املرتبطة بالنشاط البشري.
العوامل الطبيعية:

يمكن أن تساهم مجموعة من العوامل الطبيعية في تغير املناخ ،نذكر منها:
 التغيرات في كثافة الشمس :إذ تمر الشمس بفترات نشاط عالية تؤدي إلى زيادة عدد البقعالشمسية وزيادة اإلشعاع الشم�سي والنشاط املغناطي�سي وتدفق جزيئات عالية الطاقة ،وتحدث
هذه التقلبات في مدد زمنية يمكن أن تتراوح بين عدة ماليين من السنين ودقائق ،وتشير مجموعة من
ً ً
الدراسات إلى أن تقلبات الطاقة الشمسية لعبت دورا مهما في التغيرات املناخية السابقة ،فعلى سبيل
املثالُ ،يعتقد أن انخفاض النشاط الشم�سي إلى جانب ارتفاع مستوى النشاط البركاني ،ساعد في
إطالق العصر الجليدي الصغير الذي حدث ما بين عام  1650م وعام  1850م ً
تقريبا ،عندما شهدت
درجة الحرارة انخفاضا مفاجئا في جزيرة غرينالند بالقطب الشمالي وزاد مستوى األنهار الجليدية في
جبال األلب ،كما أوضحت البيانات التي توفرها األقمار الصناعية منذ سنة  1978انخفاضا طفيفا
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في اإلشعاع الشم�سي ،مما يرجح أن الشمس غير مسؤولة عن الزيادة املسجلة في درجات الحرارة على
سطح األرض.

 التغيرات الدورية في مدار األرض حول الشمس :أو ما يعرف بدورات ميالنكوفيتش ،ويقصد بهاالتغيرات الدورية الطفيفة في مدار األرض حول الشمس ،والتي تؤثر على كمية اإلشعاع الشم�سي التي
يتم استقبالها على كل خط عرض خالل كل فصل من فصول السنة وتضبط وتيرة الفترات الجليدية.
 عمليات طبيعية داخل النظام املناخي :مثل التغيرات في دورة املياه في املحيطات واالضطراباتفي نظام الضغط الجوي فوق املحيطات ،وأشهر الظواهر املرصودة في هذا املجال من طرف العلماء
والتي الزالت قيد الدراسة والتحليل هما:
تأرجح نظام الضغط الجوي في املنطقة الجنوبية من املحيط الهادئ ،وأطلق عليه بحسب نوعه
مسميان« :النينيو» و «النينيا» .بالنسبة لظاهرة «النينيو» فتحدث إثر ارتفاع غير طبيعي في درجة
حرارة سطح البحر في الوسط والشرق االستوائي للمحيط الهادئ ،مسببة تعطل األنماط املعتادة
لهطول األمطار االستوائية ودوران الغالف الجوي ،ومجموعة من األحداث املناخية املتطرفة في جميع
أنحاء العالم ،وقد تتكرر هذه الظاهرة مرة كل سنتين إلى  7سنوات ،ويمكن أن تصل إلى كل  18شهرا
 .أما بالنسبة لظاهرة «النينيا» فبعكس «النينيو» تحدث إثر اندفاع املياه الساخنة نحو الشرق من
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املحيط الهندي وآسيا وإندونيسيا وأستراليا مسببة انخفاض درجة حرارة طبقة املياه السطحية في
املنطقة الشرقية من املحيط الهادئ.
تأرجح نظام الضغط الجوي في منطقة شمال املحيط األطل�سي بين البرتغال وأيسلندا ،وأطلق
ً
عليه ظاهرة «الناو» حيث تتجه تيارات الهواء شرقا من منطقة األطل�سي نحو أوربا ،وأحيانا تتجه
ً
جنوبا نحو جنوب أوروبا ودول حوض البحر املتوسط مسببة هطول األمطار عليها.

231

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

خرائط شذوذ درجة حرارة سطح البحر في املحيط الهادئ خالل ظاهرتي النينيا والنينيو :لورو،
ميشيل ( )Michelle L’Heureuxما هو التذبذب الجنوبي النينيو ( )ENSOباختصار5 ،ماي :2014
(https://www.climate.gov/news-features/blogs/enso/what-el-ni-southern-oscilla)tion-enso-nutshell

 «الهباء الجوي» وثاني أكسيد الكربون الناتجان عن الثورات البركانية :إذ تنشأ  90%من األهباءالجوية عن عمليات طبيعية ،كالرماد الذي تقذفه البراكين في الغالف الجوي ،والغبار الذي يعصف
ً
في الهواء من الصحاري ،وملح البحر الذي تحمله الرياح ،فضال عن جزيئات الكربون التي ترتفع في
الهواء خالل حرائق الغابات ،إلخ.
ب -تأثير األنشطة البشرية:

يشير تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ؛ وهي مجموعة مؤلفة
من  1300خبير من جميع أنحاء العالم تم تعيينهم من قبل املنظمة العاملية لألرصاد الجوية ()WMO
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ()UNEP؛ إلى أن املعطيات والبيانات التي تم تجميعها وتحليلها تؤكد
أن النشاطات البشرية للخمسين سنة املاضية أدت إلى ارتفاع درجة حرارة كوكب األرض ،ولها تأثير
مباشر على التغيرات التي يشهدها النظام املناخي عبر العالم ،فكثير من التغيرات املرصودة منذ
خمسينيات القرن العشرين لم يسبق لها مثيل على مدى فترة تتراوح من عقود إلى آالف السنين.
فقد مكنت العينات الجوفية الجليدية املستخلصة من جزيرة غرينالند بالقطب الشمالي
ومن القارة القطبية الجنوبية واألنهار الجليدية الجبلية املدارية ،وكذا األدلة التي توفرها حلقات
األشجار ،ورواسب املحيطات ،والشعاب املرجانية وطبقات الصخور الرسوبية ،من التأكيد على
كون مناخ األرض يستجيب للتغيرات في مستويات غازات الدفيئة ،وأن االحترار العالمي الحالي يحدث
بمعدل عشر مرات ً
تقريبا أسرع من متوسطمعدل االحترار الذي حدث بعد األوقات الجليدية.
وخلصت هيئة الخبراء ً
أيضا إلى أن غازات الدفيئة الناتجة عن النشاط البشري ،مثل بخار
املاء ( )H2Oوثاني أكسيد الكربون ( )CO2وامليثان ( )CH4وأكسيد النيتروجين الثنائي (،)N2O
والهيدروكلوروفلوروكربونات ( ،)HCFCsوالهيدروفلوروكربونات ( )HFCsواألوزون ( )O3في الطبقة
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السفلى من الغالف الجوي تسببت في معظم الزيادات امللحوظة في درجات حرارة األرض خالل
السنوات الخمسين املاضية.
فمنذ الثورة الصناعية ارتفع الطلب على الطاقة لتدفئة املنازل ،وتشغيل السيارات ،وتوليد
الكهرباء ،وزيادة اإلنتاج الصناعي ،مما دفع نحو حرق املزيد من الوقود األحفوري (النفط والغاز
والفحم) مما يزيد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2وزيادة نسبته في الجو .ونظرا لكونه
من الغازات التي تبقى في الغالف الجوي لعدة قرون؛ وقد يبقى في املحيطات لفترة أطول؛ فإنه من
الغازات الدفيئة األكثر تأثيرا على املناخ ،إذ تبلغ نسبة امتصاصه لألشعة تحت الحمراء .55%
أما بالنسبة للميثان ( )CH4فينتج من مصادر طبيعية وعن مجموعة من األنشطة البشرية ،مثل
تحليل البكتيريا للمواد العضوية كأوراق النباتات واملخلفات الزراعية والحيوانية ،وتحلل النفايات في
مطارح القمامة ،وعن تخمر املواد العضوية من قبل البكتيريا املوجودة في األجهزة الهضمية لبعض
الحيوانات املجترة كاألبقار والخراف واملاعز والجاموس وغيرها ،ومن استعماالت سماد املاشية،
وعمليات انتاج النفط والفحم والغاز الطبيعي ،وبعض النشاطات الزراعية خاصة زراعة األرز التي
تتسبب في انبعاث ما بين  7و  % 17من امليثان في الغالف الجوي .ويعتبر امليثان من الغازات الدفيئة
ً
األكثر نشاطا إذ أنه أكثر فعالية بمقدار  20مرة باملقارنة مع باقي غازات الدفيئة في محاصرة األشعة
تحت الحمراء ،وتبلغ نسبة امتصاصه لها .15%
وفيما يخص أكسيد النيتروجين الثنائي ( )N2Oفهو أحد أقوى غازات الدفيئة ،ويتم إنتاجه
بسبب املمارسات املتعلقة بزراعة التربة ،وخاصة استخدام األسمدة النيتروجينية ،والتعامل مع
مخلفات الحيوانات ،وحرق الوقود األحفوري ،وإنتاج حمض النتريك .وتبلغ نسبة امتصاصه لألشعة
تحت الحمراء .6%
كما تسبب انبعاثات مركبات الكربون الهيدروفلورية زيادة االحترار في طبقة الستراتوسفير
من الغالف الجوي .وإذا استمرت اإلنسانية في انتاجها واستخدامها ،فإن التوقعات
تشير إلى أنه بحلول عام  ،2050يمكن أن تكون كمية االحترار العالمي لجميع مركبات
الكربون الهيدروفلورية أكبر ب  % 20من تلك التي يسببها غاز ثاني أكسيد الكربون
 .وقد استخدمت مركبات الكربون الهيدروفلورية كبدائل انتقالية ملركبات الكربون الكلوروفلورية
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( )CFCالتي ثبت أنها من غازات الدفيئة التي تسهم في تدمير طبقة األوزون فتم منع استخدامها
بموجب مجموعة من املعاهدات الدولية لحماية طبقة األوزون.
ومن املهم التمييز بين تأثير هذا االحتباس الحراري “املعزز” الناتج عن النشاط البشري ،واالحترار
“الطبيعي” الذي يقصد به التأثير االحتراري الطبيعي بفعل وجود كميات محددة من غازات الدفيئة
ً
في الغالف الجوي لألرض تسمح بوصول أشعة الشمس إلى سطح األرض وتمتص بعضا منها ،بينما
ً
يمتص سطح األرض الباقي ،ثم يعكس سطح األرض جزءا من هذه األشعة في صورة طاقة متحركة
تسمى اإلشعاعات تحت الحمراء .أما االحتباس الحراري “املعزز” فاملقصود به هو االرتفاع املستمر
في درجة الحرارة السطحية املتوسطة في العالم نتيجة تأخر خروج اإلشعاعات تحت الحمراء بسبب
امتصاصها من طرف الغازات الدفيئة التي تجعلها ترتد مرة أخرى نحو األرض ،مما يؤدي إلى رفع
درجة حرارة طبقات الغالف الجوي السفلى وسطح األرض.

ظاهرة االحتباس احلراري (التغريات املناخية ،عن موقع املنظمة العاملية لألرصاد اجلويةhttp://youth.( :
)wmo.int/what-we-do/climate#tab2

باإلضافة إلى ذلك تؤدي مجموعة من األنشطة اإلنسانية لتغيير تركيبة سطح األرض كإزالة
الغابات وإعادة زراعة الغابات ،والتوسع الحضري والتصحر وغير ذلك .كما يتسبب «الهباء الجوي»؛
الذي تنتج نسبة  10%منه عن النشاط اإلنساني من خالل عمليات من قبيل إحراق الوقود األحفوري
ً
أو النفايات؛ في تشتيت أشعة الشمس الواردة أو امتصاصها أكثر ،ويمكنه أيضا أن ّ
يكون ُسحبا أو
يغير كيفية ّ
تكون السحب ،فيؤثر بالتالي على التساقطات املطرية.
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 -٢املؤشرات الرئيسية لرصد تغير النظام املناخي

يمثل تغير النظام املناخي تهديدا حقيقيا تواجهه املجتمعات البشرية ومختلف النظم البيئية على
وجه األرض ،فآثاره على البيئة بادية للعيان ،ما بين تقلص الكتل الجليدية ،وتكسر الجليد الذي
يكسو األنهار والبحيرات قبل موعده ،وتسارع ارتفاع مستوى سطح البحار ،واشتداد حدة موجات
ً
ُ
الحرارةُّ ،
وتغير النطاقات الجغرافية للنباتات والحيوانات ،هذا فضل عن األشجار التي تزهر قبل
أوانها ،وهو أمر وعت بخطورته أغلب البلدان عبر العالم ،لذا بادرت باعتماد اتفاق باريس في دجنبر
 2015خالل املؤتمر الحادي والعشرين لألطراف  COP21الذي جعل هدفه األسا�سي املحافظة على
الزيادة في املتوسط العالمي لدرجات الحرارة في حدود أقل من درجتين مئويتين باملقارنة مع ما قبل
العصر الصناعي ،ومواصلة الجهود ليقتصر االحترار العالمي على  1.5درجة مئوية فوق مستويات
ما قبل العصر الصناعي.
أ -التغيرات املرصودة يف الغالف الجوي

وفق تقرير التقييم الخامس الذي أعده خبراء الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ فقد
شكل كل عقد من العقود الثالثة األخيرة على التوالي أعلى النسب املسجلة في درجة الحرارة عند
مستوى سطح األرض منذ سنة 1850م ،كما يرجح أيضا أن تكون الفترة املمتدة من سنة  1983إلى
سنة  2012أدفأ فترة  30عاما خالل السنوات الثمانمائة األخيرة في نصف الكرة األرضية الشمالي.
باإلضافة لذلك ،توضح البيانات التي قام بتجميعها خبراء هذه الهيئة حول العالم أنه خالل الفترة
 1901و 2012شهد العالم بكامله تقريبا ارتفاعا في درجة حرارة سطح األرض  ،ومن املحتمل أن تكون
فترة السنوات الخمس  2019 – 2015أشد حرارة من أي فترة مماثلة سابقة سجلت على الصعيد
العالمي ،إذ عرفت درجة الحرارة العاملية ارتفاعا ب  1.1درجة مئوية سلسيوس ( )°Cمقارنة مع الفترة
ما قبل الثورة الصناعية ،وارتفاعا ب  0.2درجة مئوية سلسيوس ( )°Cمقارنة بفترة الخمس السنوات
السابقة.
وتقدر الزيادة الحالية في املتوسط السنوي لدرجة حرارة الهواء في منطقة البحر األبيض املتوسط
بحوالي  1.5درجة مئوية سلسيوس ( )°Cمتجاوزة معدل درجة الحرارة العاملية ،فيما تشير املعطيات
الصادرة عن خبراء املناخ باملغرب إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية من  1درجة مئوية
سلسيوس ( )°Cإلى  1.8درجة مئوية سلسيوس (.)°C
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رسم بياين يعرض السالسل الزمنية للمتوسط العاملي لرتكيز غازات الدفيئة :متثل اخلطوط الزرقاء متوسط الرتكيز
الشهري ،ومتثل اخلطوط احلمراء متوسط الرتكيز الشهري خلمس سنوات على التوايل (اهليئة احلكومية الدولية املعنية
بتغري املناخ ،املناخ العاملي خالل  ،2015-2019اتريخ النشر ،2019 :ص)4 :

وحسب النشرة السنوية لغازات االحتباس الحراري الصادرة عن املنظمة العاملية لألرصاد الجوية
ً
ً ً
( ،)WMOبلغ تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2في الغالف الجوي لألرض رقما فارقا ورمزيا قدره 400
ً
جزءفياملليونألولمرةفي2015وسجلأرقاماقياسيةجديدةفي2016نتيجةلظاهرةالنينيوالبالغةالقوة
 .كما شهدت الفترة  2019 -2015استمرارا في انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2باملقارنة
مع فترة الخمس سنوات السابقة  ،2011-2015وزيادة متسارعة في تركيز الغازات الدفيئة املسببة
لالحتباس الحراري بالغالف الجوي بمعدالت قاربت  .% 20ووفق بيانات فترة  2015-2017بلغ تركيز
كل من امليثان ( )CH4وأكسيد النيتروجين الثنائي ( )N2Oفي الغالف الجوي نسبة  % 20مقارنة مع
فترة .2011-2015
أما بالنسبة للملكة املغربية ،فقد التزمت بموجب اتفاقية باريس بخفض انبعاث الغازات الدفيئة
بنسبة  42%بحلول سنة  ،2030وذلك من خالل مواصلة مخطط تطوير إنتاج الطاقة الكهربائية
من مصادر الطاقات املتجددة لتصل نسبة اإلنتاج الوطنية بحلول سنة  2030إلى .52%
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ب -التغيرات املرصودة يف املحيطات والبحار

خالل السنوات الخمس األخيرة بلغ معدل املتوسط العالمي الرتفاع مستوى سطح البحر 5
ً
ملليمترات سنويا ،مقارنة بنظيره في فترة السنوات العشر  2016-2007البالغ  4ملليمترات .وهذا
املعدل أسرع بكثير من املعدل املتوسط املسجل منذ عام  1993والبالغ  3.2ملليمتر في السنة ،ويرجع
أساسا لذوبان الجليد األر�ضي لألنهار الجليدية وصفائح الجليد في عدة مناطق عبر العالم.
وتشير مجموعة من األبحاث والدراسات إلى كون املحيطات تمتص أكثر من  % 90من الحرارة
الزائدة الناجمة عن تغير املناخ ،حيث سجل عام  2018أكبر قيمة للمحتوى الحراري للمحيطات
وذلك على عمق  700متر ،فيما يحتل عام  2017املرتبة الثانية ،ويحتل عام  2015املرتبة الثالثة .كما
تمتص املحيطات أيضا حوالي  % 30من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن األنشطة البشرية
ً
سنويا ،ورغم أن هذا األمر يساعد في تخفيف االحترار اإلضافي إال أن تكاليفه اإليكولوجية على
املحيطات جد مرتفعة ،إذ يتفاعل ثاني أكسيد الكربون املمتص مع مياه املحيطات ّ
ويغير حموضتها،
مما ّ
تسبب في زيادة عامة في معدل حموضة املحيطات بنسبة  % 26منذ بداية الثورة الصناعية.
ت -التغيرات املرصودة يف الغالف الجليدي

ً
زادت كمية الجليد املفقودة سنويا من الطبقة الجليدية في املنطقة القطبية الجنوبية بمقدار ستة
ً
أمثال على األقل ،إذ انتقلت من  40جيغا طن ( )Gtسنويا في الفترة  1990-1979إلى  252جيغا طن
ً
( )Gtسنويا في الفترة .2017-2009
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التغيرات في مستوى سطح البحار 1986-2005 :إلى ( 2081-2100التقرير التجميعي لتقرير
التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،ص)61:
ً
ً
وشهدت صفحة الجليد في غرينالند تسارعا كبيرا في فقدان الجليد منذ مطلع األلفية
الجديدة .وبالنسبة للفترة  ،2018-2015تشير البيانات الصادرة عن الدائرة العاملية ملراقبة األنهار
الجليدية ( )WGMSإلى تغير شامل في كتلة األنهار الجليدية بمعدل  – 908ملليمترات من املكافئ
ً
املائي سنويا ،وخالل العقد األخير بلغ معدل كمية الجليد الذي فقدته األنهار الجليدية أكثر من 300
جيغا طن ( )Gtسنويا ،مما يسهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بحوالي  0.8ملمتر في السنة.
ث -التغيرات املرصودة يف التساقطات املطرية

يتبين من خالل مقارنة معدل التساقطات املطرية العاملية بين فترة األربع السنوات 2015-2018
وفترة السنوات الخمس  2011-2015ارتفاع مسجل على نطاق واسع في مناطق الجنوب الغربي
وأق�صى النصف الشمالي للقارة األمريكية وأوروبا الشرقية ومعظم آسيا ،في حين انخفض معدل
التساقطات في أجزاء كبيرة من أوروبا ،وفي جنوب إفريقيا ،وفي املناطق الشمالية ألمريكا وجزء كبير
من أمريكا الجنوبية ،وشبه القارة الهندية ،وشمال وغرب أستراليا.
وفيما يخص منطقة البحر األبيض املتوسط فتشير الدراسات إلى اتجاه واضح نحو انخفاض
ً
ً
ملحوظا في تكرار ّ
وحدة
معدل تساقط األمطار خالل العقود املقبلة ،حيث شهدت املنطقة ازديادا
الجفاف منذ سنة 1950م .ويصاحب فترات الجفاف هذه عجز كبير في كمية التساقطات املطرية،
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وارتفاع كميات التبخر الناتج عن االرتفاع الحاد في درجات الحرارة ،باإلضافة إلى الزيادة في الطلب
على املياه نتيجة التطور الكبير الذي يعرفه عدد السكان في املنطقة ،مما سيجعلها تشهد ظروفا
مناخية أكثر جفافا في املستقبل ،إذ يتوقع أن تؤدي الزيادة في متوسط درجة الحرارة العاملية بين
درجتين إلى أربع درجات إلى انخفاض كمية التساقطات بنسبة تصل إلى  ،30%وبنسبة  4%في حالة
ما إذا ارتفعت درجة الحرارة بدرجة واحدة خاصة في معظم أنحاء منطقة البحر األبيض املتوسط
خاصة في الجنوب.
وارتباطا بما سبق ،فقد عززت دراسة تغير وتطور املؤشرات املناخية املتعلقة بقياس كمية
التساقطات املطرية خالل الخمس وأربعين سنة األخيرة باملغرب االستنتاجات والتوقعات السابقة،
إذ أثبتت بدورها تغيرا في نظام التساقطات باململكة ،حيث سجلت بداية فصل الخريف ارتفاعا
طفيفا في التساقطات املطرية ،وتراجعا في وسط ونهاية هذا الفصل ،فيما انخفضت التراكمات
املطرية خالل الفصل املمطر بنسبة  %-26في املناطق الشمالية ،وسجلت التساقطات املطرية
القوية انخفاضا ب  38ملمتر بالشمال الغربي ،وبما قيمته  23ملمتر على املستوى الوطني.
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التغيرات في معدل التساقطات 1986-2005 :إلى ( 2081-2100التقرير التجميعي لتقرير
التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،ص)61:
ج -الظواهر املناخية االستثنائية (املتطرفة)

منذ سنة  1950تقريباُ ،رصدت تغيرات متطرفة في الكثير من ظواهر الطقس واملناخ ،وقد جرى
ربط هذه التغيرات بالتأثيرات البشرية ،من بينها حدوث انخفاض متطرف في درجة البرودة ،وحدوث
زيادة متطرفة في درجات الحرارة ،كما أن عدد األيام والليالي الباردة سجل تناقصا فيما ارتفع عدد
األيام والليالي الحارة على املستوى العالمي ،وحدثت زيادة متطرفة في ارتفاع مستويات سطح البحر،
باإلضافة إلى ظواهر مناخية استثنائية أخرى شهدها العالم بشدة خالل السنوات والعقود األخيرة
كارتفاع معدل سقوط األمطار الغزيرة ،والعواصف الرعدية الشديدة ،وكثرة الفيضانات ،وكذا
انتشار الجفاف بعدة مناطق .وتختلف شدة هذه الظواهر املناخية بحسب املناطق والسنوات
ي 1
واملواسم ،ولها عواقب وخيمة على الرأسمال املادي والبشر .
املحور الثاني :أثر التغيرات املناخية ىلع التنوع البيولوجي:

يمثل التنوع البيولوجي تنوع عالم األحياء على جميع املستويات :النباتية والحيوانية أو غيرها،
بما في ذلك األوساط (النظم اإليكولوجية) واألنواع أو التنوع الجيني داخل األنواع .ووفقا لتقييم
األلفية للنظم اإليكولوجية فمن املرجح أن يصبح تغير املناخ العامل الرئي�سي املباشر لضياع التنوع
البيولوجي بنهاية هذا القرن ،بالتالزم مع ما استحدثه اإلنسان من أنماط في استخدام األرا�ضي ،مما
2
يحد من قدرة بعض األنواع على الهجرة أو سرعة التأقلم مع التغييرات املحدثة.
 -1التنوع البيولوجي العاملي:

على الرغم من الجهود العاملية للحفاظ على البيئة فإن التنوع البيولوجي يسجل تراجعا ملحوظا
على املستوى العالمي في خمس مجاالت أساسية:
تدهور التربة وتنوعها البيولوجي :مما يقوض إنتاج األغذية وباقي خدمات النظم البيئية.
 -1وضعية التنوع البيولوجي من أجل التغذية والفالحة باملغرب ،يوليوز  ،2016ص ،3 :وتغير املناخ  ،2014ص53:
 -2أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لألمم املتحدة .تغير املناخ والتنوع البيولوجي ،طبعة ،2007 :ص5:
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إزالة الغابات وتدهورها السيما في املناطق املدارية.
فقدان املراعي الطبيعية والتحول إلى النظم البيئية املعرضة للتآكل والفقيرة من حيث األنواع.
اختفاء األرا�ضي الرطبة مما يخلق أزمة في التنوع البيولوجي في املياه العذبة.
الفقد غير املسبوق ألنواع النباتات والحيوانات البحرية والبرية.

1

وبالرغم من أن النظم اإليكولوجية قد ّ
تكيفت مع الظروف املتغيرة للمناخ في املا�ضي ،فإن
التغيرات الحالية تحدث بمعدالت لم يشهدها العالم من قبل ،بيد أنه كلما زادت سرعة تغير املناخ،
كلما زاد الوقع على الناس وعلى النظم اإليكولوجية.
وتنقسم النظم اإليكولوجية على األرض إلى عدة أنواع ،نستجليها كالتالي:
النظم اإليكولوجية القطبية :وتأوي طائفة متنوعة من النباتات والحيوانات التي تعيش تحت أكثر
الظروف املناخية قسوة في العالم .وتتميز البحار املحيطة بالقطب الجنوبي بوفرة البالنكتون ،مما
يجعلها تساند سلسلة غنية من األغذية البحرية ،بينما يدعم القطب الشمالي العديد من الثدييات
ويلعب دورا مهما في الدورة السنوية للطيور املهاجرة .ويعد التنوع البيولوجي في القطب الشمالي أمرا
أساسيا لسبل العيش لشعوب القطب الشمالي.

2

النظم اإليكولوجية الزراعية :أدى النمو السكاني السريع إلى التحول من النظم الزراعية التقليدية
إلى النظم الزراعية الكثيفة ،حيث تم استزراع حوالي  7000نوع من النباتات من أجل الغذاء .وفي
الوقت الحاضر يزود حوالي 15نوع من النباتات و 8أنواع من الحيوانات فقط ما نسبته  90%من
غذائنا ،إال أن كثيرا من األنواع البرية التي تشكل محاصيل الغذاء الرئيسية معرض للخطر ،فعلى
3
سبيل املثال ،من املتوقع موت ربع جميع أنواع البطاطا البرية في غضون خمسين سنة.
األرا�ضي الجافة وشبه الرطبة ،بما في ذلك املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،والحشائش والسفانا،
واألرا�ضي الطبيعية في حوض البحر األبيض املتوسط :تأوي بليوني نسمة ،وهو ما يمثل  35%من
 -1أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر .توقعات األرا�ضي العاملية ،الطبعة األولى ،2017 ،ص191:
 -2سكرتاريا اتفاقية التنوع البيولوجي .التنوع البيولوجي وتغير املناخ ،2007 ،ص12:
 -3املصدر السابق ،ص16 :
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مجموع سكان العالم ،ولها قيمة بيولوجية عظيمة ،كما أنها موطن للعديد من املحاصيل الغذائية
1
واملاشية في العالم.
الغابات :تغطي ثلث مساحة األرض ،وتشير التقديرات إلى أنه خالل الثمانية آالف سنة املاضية،
تم تحويل ما نسبته  45%تقريبا من غطاء الغابات األصلي على األرض ،بينما أزيل معظمه خالل القرن
املا�ضي .ويتوقع أن يتسبب ارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون في البداية في نمو بعض الغابات ،غير
أن تغير املناخ قد يدفع الكائنات إلى الهجرة أو تغيير موائلها بمعدل أسرع بكثير مما تتحمله ،ويجعلها
2
مهددة على نحو متزايد باآلفات والحرائق.
نظم املياه الداخلية :وتنقسم إلى نوعان :عذبة ومالحة ،كما أن حدودها تكون إما قارية وإما
جزرية .وتعتبر املياه الداخلية نظما إيكولوجية غنية ،فاملياه العذبة مثال ال تشكل سوى ما نسبته
 0.01%من مياه العالم وحوالي  % 0.8من سطح األرض ،ومع ذلك ،فهي تساند تقريبا  100 000نوع
ّ
3
املصنفة.
على األقل من جميع األنواع الحية
النظم اإليكولوجية الجزرية :تتسم في الغالب بتنوع بيولوجي زاخر ،إال أنها هشة جدا في نفس
الوقت ،إذ تشير التقديرات إلى أن 75%من أنواع الحيوانات و 90%من أنواع الطيور التي انقرضت
منذ القرن السابع عشر كانت أنواعا جزرية .باإلضافة ،فإن  23%من األنواع الجزرية تعتبر مهددة في
4
الوقت الحاضر ،بينما تبلغ النسبة املقابلة لبقية العالم .11%
النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية :تغطي املحيطات  70%من مساحة األرض ،وتشكل أكبر
موائل على األرض ،بينما تحتوي املناطق الساحلية على بعض النظم اإليكولوجية األكثر تنوعا في
العالم ،السيما غابات املنغروف والشعاب املرجانية والحشائش البحرية .وتغطي البيئات الجبلية
5
حوالي  27%من سطح األرض ،وتساند معيشة  22%من شعوب العالم.
 -2التنوع البيولوجي يف املغرب:

 -1املصدر السابق ،ص20:
 -2املصدر السابق ،ص24 :
 -3املصدر السابق ،ص28:
 -4التنوع البيولوجي وتغير املناخ ،ص32:
 -5املصدر السابق ،ص36 :
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يتميز املغرب بثروة هائلة في مجال التنوع البيولوجي تقدر بحوالي أربعين نظاما بيئيا ،من غابات
وسهول وجبال وصحاري وشواطئ ووديان وبحيرات وغيرها ،ويشمل التنوع الحيوي في املغرب أكثر من
نوعا على وجه التحديد) و ً 8371
 24000نوع حيواني (ً 24602
نوعا نباتيا ،محتال املرتبة الثانية بعد
تركيا بمعدل توطن 1يصل إلى  % 20(20%بالنسبة للنباتات الوعائية 2و % 11للوحيش) ،كما يضم
ثالث محميات ،ومحمية رابعة مرتقب أن تحتضنها جبال األطلس املتوسط.
أما بالنسبة للغابات والنظم اإليكولوجية البحرية فهي غنية بشكل خاص ،إذ يصنف النظام
اإليكولوجي البحري املغربي ضمن أغنى األنواع على مستوى البحر األبيض املتوسط بما يفوق 7820
نوع ،أما النظم البيئية الصحراوية فرغم قلة التساقطات املطرية بها إال أنها تضم  750نوعا مختلفا
من النباتات ( 60منها مستوطنة) ،و 650نوعا من الالفقاريات (أغلبها مستوطنة) ،وأكثر من 250
3
نوعا من الطيور ،وما ال يقل عن  40من أكثر أنواع الثدييات املهددة باالنقراض.
 -3الضغوط التي يواجهها التنوع البيولوجي:

تتمثل أهم التهديدات التي يشهدها التنوع البيولوجي نتيجة تغير املناخ في التحوالت التي تطرأ
على توزيع األنواع ،وتزايد معدالت االنقراض ،إذ تشير التقارير األخيرة أن ما يقارب مليون نوع نباتي
وحيواني هو تحت وطأة التهديد باالنقراض ،كما أصبحت مختلف األنواع تعيش تغيرات في توقيت
التكاثر ،وفي طول فصل النمو .وترجع أسباب انخفاض قدرة النباتات والحيوانات على ّ
التكيف مع
املرحلة الراهنة لالحترار العالمي ،للمعدل بالغ السرعة لخطى التغير ،فمن املنتظر أن يكون االرتفاع
في متوسط درجات الحرارة العاملية أسرع من أي ارتفاع شهده الكوكب ملا ال يقل عن  10آالف سنة،
ولن تتمكن الكثير من األنواع أن تتأقلم مع الظروف الجديدة بالسرعة الكافية ،أو تنتقل إلى مناطق
4
أخرى مناسبة تضمن بقائها على نحو أفضل.
 -1معدل التوطن :هو التواجد الطبيعي ملجموعة بيولوجية (حيوانية أو نباتية) بصفة حصرية في منطقة جغرافية محددة.
 -2النباتات الوعائية :مجموعة نباتية تتضمن جميع النباتات التي تحتوي نسيج وعائي مسؤول عن نقل السوائل ضمن
النبات.
 -3كتابة الدولة لدى وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة ،التقرير السادس حول وضعية
تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي 15 ،فبراير  ،2019ص ،281:ووضعية التنوع البيولوجي من أجل التغذية والفالحة باملغرب،
ص9 :
 -4التنوع البيولوجي وتغير املناخ ،ص 3
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وتنبع الضغوط التي يواجهها التنوع البيولوجي في املغرب بشكل رئي�سي من اختفاء أماكن استقرار
الفصائل الحيوانية ،وازدياد النشاط البشري بمظاهره املختلفة ،كارتفاع نسبة التمدن 1والنمو
الديموغرافي الذي يستنزف بسبب التوسع العمراني حوالي  1000هكتار في السنة من األرا�ضي
الزراعية والغابوية ،وارتفاع مستويات التلوث الناتج عن األعمال املنزلية والصناعية ،والتطور في
املجال الزراعي الذي يسهم في إزالة الغابات ،والصيد والرعي الجائرين ،باإلضافة إلى تهديدات مرتبطة
بالظواهر الطبيعية كالتصحر وتآكل السواحل ،2والتأثيرات الناجمة عن إدخال األنواع الغريبة إلى
األنظمة اإليكولوجية لألنواع املحلية.
ونتيجة لذلك ،يعاني التنوع البيولوجي في املغرب من تدهور عام ،فقد تم تصنيف أكثر من 600
نوع حيواني ضمن الئحة األصناف املهددة ،و 1700نوع نباتي أصبح مصنفا ضمن الئحة األنواع
النادرة أو املهددة .أما بالنسبة للغابات فتعاني من تراجع مستمر في مساحتها ،إذ يصل معدل التراجع
السنوي  31000هكتار ،مما يهدد الغطاء النباتي والوحيش .كما صنفت منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة ( )FAOاملغرب ضمن الخمس وأربعين دولة املهددة بندرة املياه ،وأشارت توقعات البنك
العالمي أيضا إلى ذلك وربطته بفترات الجفاف واستنزاف املياه الجوفية ،ومن املتوقع أن تزداد حدة
هذا األمر أكثر في املناطق الجبلية والواحات حيث ستعجز املوارد املائية املحلية عن تلبية احتياجات
الزراعة التقليدية.
وفيما يخص النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية ،فهي جد هشة بسبب ارتفاع نسبة التمدن
على طول الشريط الساحلي ( ،)60%والتصريفات املباشرة للمياه املستعملة ( 70%من الوحدات
الفندقية و 90%من الوحدات الصناعية) ،واستنزاف رمال الشواطئ البحرية ،وتأثير العميق للتطور
الذي عرفه الصيد البحري منذ االستقالل على هذه النظم ،خاصة على األنواع التجارية كسمك
السردين واألخطبوط واألنشوجة وسمك التونة األحمر ،وأيضا تلك غير املعنية بالصيد كاملرجان
 -1نسبة التمدن :هي النسبة املئوية التي يمثلها سكان املدن من مجموع السكان ويتم الحصول عليها بتطبيق القاعدة التالية:
(عدد سكان املدن÷ مجموع السكان) × 100
 -2تآكل السواحل :أو التعرية البحرية هي اهتراء أرضه أو زوال شاطئه بسبب األمواج واملد والجزر والتصريف والحمل وغير
ذلك
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األحمر والطحالب الحمراء والفقمة الناسكة املتوسطية ،1والبطلينوس ،وأصداف أم اللؤلؤ ،وثعبان
البحر .باإلضافة لذلك ،تشير التوقعات إلى أن ميزة موقع املغرب على ضفتين بحريتين قد تتحول إلى
2
نقطة ضعف مع ازدياد خطر ارتفاع مستوى البحر.
 -4االستراتيجية الوطنية لحماية التنوع البيولوجي:

وقع املغرب على اتفاقية التنوع البيولوجي 3في  13يونيو  ،1992لتصبح اململكة ملتزمة باملحافظة
على البيئة ،وبتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة  ،2011-2020وأهداف آي�شي للتنوع
البيولوجي ،مع رؤية ترمي إلى تقييم تثمين التنوع البيولوجي واملحافظة عليه ،واستخدامه بنجاعة.
عــالوة علــى ذلــك ،تعــززت املنظومــة القانونيــة املغربية باعتمــاد القانــون اإلطـار رقـم  99.12بمثابـة
ميثـاق وطنـي للبيئـة والتنميـة املستدامة الـذي يحـدد ضمـن أهدافـه األساسية محاربــة التغي ـرات
املناخية ،كما عمــل أيضــا علــى إصــدار القانــون رقــم  13.09املتعلق بالطاقــات املتجددة ،والقانـون
رقـم  47.09املتعلق بالنجاعـة الطاقيـة.
واعتمدت اململكة أيضا مجموعة إجراءات تروم حسن تدبير املوارد الطبيعية غير املتجددة ،ومنها
برنامج بناء السدود ،واالستراتيجية الوطنية للماء ،ومخطط املغرب األخضر ،واالستراتيجية الطاقية
الوطنية القائمة على املزج الطاقي ،والبرامج الوطنية ملحاربة الكوارث الطبيعية والتصحر ،والتأهيل
البيئي من خالل تدبير النفايات والتطهير السائل وتصفية املياه العادمة 4.وقامت بإنشاء العديد من
الصناديق لتوفير املوارد املالية الالزمة لتفعيل هذه استراتيجيات ،مثل صندوق الكوارث الطبيعية،
والصندوق الخاص لتعزيز ودعم الحماية املدنية ( )FSPSPCوالصندوق الوطني للغابات (.)FNF
باإلضافة لذلك ،سهر املغرب على إنجاز مجموعة من الدراسات والتقارير لتتبع مدى تحقيق
هذه األهداف ،نذكر منها:
 -1الفقمة الناسكة املتوسطية :أو فقمة الراهب املتوسطية ،هي نوع من أنواع الفقمات املهددة باالنقراض نظرا لتلوث البحر
األبيض املتوسط .وتتميز بكونها ال تعيش في مجموعات كبيرة كالباقي الفقمات ،لذا أطلق عليها هذا اإلسم.
 -2التقرير السادس حول وضعية تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ،ص ،281-282:والخطاب الثالث للمغرب حول اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي ،أبريل  ،2016ص ،76:ووضعية التنوع البيولوجي من أجل التغذية والفالحة
باملغرب ،ص10-12 :
 -3األمم املتحدة ،اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ،طبعة 1992
 -4إدماج مقتضيات التغيرات املناخية في السياسات العمومية ،ص25:
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دراسة وطنية عن التنوع البيولوجي في عام 1998؛
االستراتيجية وخطة العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي في عام 2004؛
التقارير الدورية (تم إعداد التقرير األول في عام  ،2001والثاني في مارس ،2003والثالث في يونيو
 ،2005والرابع في مارس  2009والخامس في مايو )2015؛
التقارير املوضوعاتية عن النظم اإليكولوجية للغابات ،والنظم اإليكولوجية للجبال ،واملناطق
املحمية والتصنيف العلمي لألحياء؛
مركز لتبادل معلومات التنوع البيولوجي في عام 2004؛
قاعدة بيانات عن التنوع البيولوجي؛
مراجعة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في عام 2016؛
االستراتيجية الوطنية للتنمية املستدامة  2016-2030في عام .2016
خاتمة:

يبدو جليا مما سبق تقديمه ،أن تغير املناخ قضية بالغة األهمية تشغل الرأي العام الوطني
والدولي ،نظرا آلثاره العاملية الواسعة النطاق على التوازن البيولوجي ،مما يضع جميع سكان العالم
أمام تحديات أساسية تستوجب تكاثف الجهودـ ،واالنخراط التام لجميع الشعوب والقادة ،والهيئات
واملؤسسات الحكومية وغير الحكومية ،وتظافر الخبرات لتجاوز مجموعة من التحديات نجملها في
النقط التالية:
الحفاظ على التنوع البيولوجي.
الرهان األمني (سالمة ووفرة األغذية ،التزود باملاء الصالح للشرب ،الصحة النباتية واإلنسانية
والحيوانية).
الرهان االقتصادي للمجاالت الحساسة (الجبال ،الواحات ،الساحل ،املناطق الجافة).
رهان التنمية االجتماعية ومحاربة الهشاشة وخاصة بالوسطين القروي وشبه الحضري.
الئحة املصادر:

246

التربية البيئية وسؤاال التنمية واألخالق نحو وعي بيئي جديد

إدماج مقتضيات التغيرات املناخية في السياسات العمومية ،املجلس االقتصادي واالجتماعي
والبيئي.2015 ،
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لألمم املتحدة .تغير املناخ والتنوع البيولوجي ،طبعة.2007 :
اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي ،األمم املتحدة ،طبعة 1992
االحتباس الحراري وتأثيره على البيئة ،يحيى نبهان ،الناشر :دار كنوز املعرفة العلمية للنشر
والتوزيع
وضعية التنوع البيولوجي من أجل التغذية والفالحة باملغرب ،اململكة املغربية ،يوليوز .2016
مسرد املصطلحات في تغير املناخ  :2014التخفيف من تغير املناخ .مساهمة الفريق العامل الثالث
في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ ،مطبعة جامعة كيمبريدج،
كيمبريدج ،اململكة املتحدة.
املخاطر املرتبطة باملناخ والتغيرات البيئية في منطقة البحر األبيض املتوسط ،التقييم األولي من
قبل شبكة الخبراء املعنية بالتغيرات املناخية والبيئية في منطقة البحر األبيض املتوسط.2019 ،
املناخ العالمي خالل  ،2015-2019الهيئة الحكومية الدولية املعنية بتغير املناخ.2019 ،
قضية املناخ ...وتحديات العوملة البيئية ،محمد حسان عوض وحسن أحمد شحاتة ،األكاديمية
الحديثة للكتاب الجامعي.
تصريح اململكة املغربية ،املؤتمر الخامس والعشرين لألطراف املتعاقدة في االتفاقية اإلطار لألمم
املتحدة بشأن التغير املناخي ،الشيلي -مدريد 02-13 ،دجنبر .2019
توقعات األرا�ضي العاملية ،أمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،الطبعة األولى.2017 ،
التنوع البيولوجي وتغير املناخ ،سكرتاريا اتفاقية التنوع البيولوجي.2007 ،
التقرير السادس حول وضعية تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي ،كتابة الدولة لدى وزير الطاقة
واملعادن والتنمية املستدامة املكلفة بالتنمية املستدامة 15 ،فبراير .2019
تغير املناخ  :2014التقرير التجميعي لتقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية املعنية
بتغير املناخ.
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الخطاب الثالث للمغرب حول اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن التغير املناخي ،أبريل .2016
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ذ .مصطفى العادل
باحث في اللسانيات-جامعة محمد األول (وجدة)

مقدمة

ما الذي يمكن أن يثمره نقاش البيئة في عاملنا املعاصر دون العودة إلى العلم الحق؟ ما الذي
يمكن للبشرية أن تقدمه بشأن البيئة خارج القرآن؛ علم هللا خالق اإلنسان وخالق البيئة؟
أبدأ بهذين السؤالين املوجهين في نقاش مسألة البيئة والتربية البيئية ،وذلك العتبارين يكمن
األول في أن القرآن الكريم هو مصدر املعرفة الذي ينبغي العودة إليه واالنطالق منه ،في مناقشة أهم
التحديات التي تواجهها ونحن ننشد بناء دولة القرآن ،ويكمن الثاني في أثر الحداثة الغربية وما رافقها
من تطور علمي ومادي في التحديات البيئية التي تهدد اإلنسانية اليوم.
هكذا ،إذن ،يحصر اإلشكال في التربية البيئية بين الوحي وتحديات االستكبار العالمي ،أي التربية
البيئية كما أرادها هللا وأمر به عباده املؤمنين ،وبين اصطدام هذه األوامر باستكبار عالم متقلب
متوحش متكبر ،ال وجود فيه للقرآن واإليمان واألخالق ،وال قيمة فيه لإلنسان واألمم إال بامتالك
الثورة الصناعية وامليكانيكية الدقيقة السريعة املذهلة ،وإن كان ذلك كله مضرا للبيئة والبشرية.
وملناقشة هذه اإلشكالية اخترنا االسترشاد بعالم من علماء املغرب في القرن املا�ضي ،عالم
رباني عاش في أكناف العلم النافع ،فاستمد منه في التأريخ ملا�ضي اإلنسانية ،وتشخيص حاضرها،
والتأسيس ملستقبلها ،عالم خبر الحداثة الغربية والعالم والعقل العلومي املادي الحداثي.
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هذا العالم الجليل هو األستاذ عبد السالم ياسين ،صاحب نظرية املنهاج النبوي ومشروع العدل
واإلحسان ،الرجل الناصح الدال على هللا ،عاش حياته وهو يطلب لقاء هللا ،ويدعو الناس إلى هللا،
راسما طريق الخالص لألفراد والجماعات .وقد اخترنا أن نمتح من كتاباته التي فاقت الثالثين مؤلفا،
بحثا عن إشاراته الدقيقة في مسألة التربية البيئية ،وتنبيهاته النبيهة إلى املوضوع في عالقته بالقرآن
من جهة .وعالقته باالستكبار العالمي من جهة ثانية.
ولم يتم اختيارنا ألستاذ ياسين ألنه عالم من علماء املغرب في القرن املا�ضي وكفى ،بل ألنه مربي
وصاحب منهج إصالحي محركه ووقوده التربية .التربية إيمان وإحسان تتأطر فيها حركات املرء
وسكناته ،هي نور من الوحي ترسم للفرد آفاقا واضحة نحو الخالص.
وللمزيد من البحث في قضية التربية البيئية بين لطائف التشريع الرباني وطغيان االستكبار
العالمي 1في مؤلفات األستاذ ياسين ،اخترنا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين ،يتناول األول منها قضية
القرآن باعتباره مصدرا للعلم واملعرفة ،وسبيال إلى الخالص والفالح الذي تنشده اإلنسانية ،بينما
اخترنا التركيز في املبحث الثاني على قضية التربية البيئية في كتابات األستاذ ياسين وحاولنا تعقب
ترنحها بين الوحي واالستكبار العالمي.
املبحث األول :الوحي مصدرا للعلم وسبيال للخالص

إن اختالف الفرضية األولى التي يتأسس عليها العقل والفكر اإلسالمي والحضارة الغربية الحداثية،
أمر ينبغي أن يقوم تفكيرنا باستمرار ،ويوجه قراءتنا للوجود والكون واإلنسان ،فالكون والوجود
واإلنسان في التفكير الغربي املادي الحداثي حقائق خلقت بمحض الصدفة ،وال دخل فيها إلرادة
إلهية وغيبية ،وال وجود فيها ل�شيء اسمه املصير والحساب والدار اآلخرة .أما الحضارة اإلسالمية فقد
قامت على حقيقة وجود هللا الخالق املسير املدبر ،وعلى أن اإلنسان مسخر لحمل األمانة وتسخير
مكونات الكون ومخلوقات هللا في سيره إلى هللا وتنبيه الناس إلى حقيقة املوت والحساب والجنة والنار.
وألن هذا الكون خلقه هللا ،فإن االنسان ملزم باتباع تعاليم الخالق املنزلة في الشرائع الدينية،
 -1للتنبيه فقد أخذت هذا العنوان الرئيس من الشيخ سعيد رمضان البوطي في كتابه القيم (املرأة بين طغيان النظام الغربي
ولطائف التشريع الرباني ،واستبدلت املرأة بالتربية البيئية ،أم مصطلح االستكبار العالمي فهو من مصطلحات فكر الشيخ
عيد السالم ياسين.
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املبثوثة في الوحي ،القرآن كتاب هللا ،وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املبعوث رحمة للعاملين.
وهكذا اعتبر الوحي مصدرا للعلم واملعرفة ،واعتبر العلم بمختلف أنواعه ومجاالته تابعا لحقائق
الوحي ،مستمدا منها ،منضبطا لها ،فالقرآن هو العلم النافع والعلم الحق ،جاء في الحديث الذي رواه
عبد هللا بن عمرو بن العاص ر�ضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،قال« :العلم ثالثة،
وما سوى ذلك فهو فضل :أي حكمة ،أو سنة قائمة ،أو فريضة عادلة».1
وفي الحديث الذي رواه الحسن ر�ضي هللا عنه ،أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال« :العلم علمان،
علم في القلب ،فذاك العلم النافع ،وعلم على اللسان فتلك حجة هللا على عباده» .2وفي هذا الحديث
توبيخ على طلب العلم لغير هللا ،يؤكده قول ابن عباس« :إنما هو-أي العلم-كتاب هللا ،وسنة رسوله.
فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجده أو في سيئاته؟» .3وفي هذه األحاديث وغيرها
في هذا الباب ،ما يكفي للتأكيد على أن الوحي أصل املعرفة والعلم ،وأمتنا اليوم في أمس الحاجة إلى
تجديد عميق في نظرتها للعلم والعلمية وشروطها ومعاييرها؛ التي ابتعدت عن املنبع الصافي وتلطخت
بتصور ونظرة الحداثة املادية الغربية.
يسير األستاذ ياسين على هذا التحديد القرآني النبوي للعلم في عرض قضايا األمة ،وفي رسمه
للمنهاج فيقول« :العلم النافع ما سلك بنا منهاج اإليمان ،وما قوانا على جماعة املؤمنين ،والعلم هو
القرآن والحديث ،وأهل العلم هم أهل الحديث العاملون بعلمهم ،وهم العلماء ،وما عدا هذا من
علوم آلية ضرورية الكتساب األمة منعة وقوة واكتفاء اقتصاديا فالحق بذلك العلم ما دام يخدم
مشروع األمة ومشروع املؤمن في اقتحام العقبة إلى هللا» .4ثم يقول« :كذلك وهو يعيد تنظيم العالقة
بين العلم النافع والعلوم الكونية« :وكل العلوم الكونية األرضية إنما تنفع إن استعملت إلبطال
الباطل وإحقاق الحق .كما أن علم الحق يبقى في عين غيرنا نظريات وأسير إن لم نتسلح بالعلوم
 -1أخرجه أبو داوود في كتاب الفرائض ،باب ما جاء في تعليم الفرائض ،رقم ،2885:واللفظ له ،وابن ماجه في كتاب املقدمة،
باب اختيار الرأي والقياس رقم.54 :
 -2أخرجه الدارمي في كتاب املقدمة ،باب التوبيخ ملن يطلب العلم لغير هللا ،رقم.376 :
 -3أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ،باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا،
رقم.1402 :
 -4ياسين ،عبد السالم .شعب اإليمان ،خرج أحاديثه عبد اللطيف آيت عمي ،راجعه وشرع غريبه عبد العلي املسئول ،ط ،1
2017م1/18 ،
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األرضية وحكمة األمم كي نجسد ما نؤمن به من الحق على أرض الواقع»1؛ أي ال يكون القرآن وهو
العلم الحق غناء وأناشيد تردد في املحافل وتزين به البيوت واملساجد فقط ،بل إن القرآن ينبغي أن
يكون مصدرا لتطور العلوم والصناعات املذهلة ،ويكون موجها وضابطا لها حتى ال تخرج عن املقصد
والغاية ،ما فيه منفعة لإلنسانية على أرض الدنيا وبعد املوت.
يتساءل الباحث عن الخالص في حياتنا املعاصرة ،فيهتدي إلى أن في التراث اإلسالمي بوارق قد
تقودنا أو تعيننا عن األقل في السير ،ويجد في الطريق من يرى أن التراث هو العائق في مسايرة التقدم،
لكن ما هو التراث؟ وكيف وصلت األمة قبل قرون إلى أوج ازدهارها ،من أي طينة خلق أولئك األفذاذ
الذين قادوا اإلنسانية وأثروا فيها بعلمهم وعلومهم التي تزينت بها مكتباتنا؟
يجيب األستاذ ياسين على هذه األسئلة ويفسر لنا سر االزدهار والفالح ،يقول« :كانت تلك األجيال
أجياال قرآنية ،أول ما دخل جوفها القرآن ،وأول كتاب تناولته القرآن وأعز كتاب عندها في سويداء
القلب القرآن .ال جرم أن يكون لكتاب هللا تعال وكالمه في تلك القلوب الطاهرة املكانة األولى ،ولسنة
رسوله مكانة تسامتها» ،2ثم يقول في عالقة الوحي بالعلم والعلماء« ،كان الفرآن عند سليمي الفطرة
سلفنا الصالح هو العلم :هو مرجع املتعلم ،ومدونة القا�ضي ،ودليل املجتهد ،ووثيقة املؤرخ ،ودستور
الحاكم ،وقانون األخالق ،ومحاسبة االقتصاد ،وضابط العالقات البشرية وعقد السلم ،وإعالن
الحرب ،وعلى حواشيه املقدسة الشرح النبوي ،وحي من الوحي ،وقبس من السماء» .3ويقول كذلك:
«كان القرآن ينزل طريا مواكبا للمسيرة التاريخية موجها لها .هو العلم ،وهو املنهاج ،وهو البرنامج،
وهو النور الهادي إلى صراط هللا ( )...لم يكن القرآن تراثا يحتل حيزا من الفكر ورفوفا من املكتبة ،بل
كان هو الفهم ،وهو العلم ،وهو الحياة» .4كان هذا واقع أمتنا في أيام ازدهارها وتأثيرها في اإلنسانية
بما وصلت إليه من علوم هي خالصة التفكير اإلنساني في الوجود والكون من داخر إطار القرآن.
واليوم قد استفاقت األمة بعد انكسار تاريخي ،تحاول البحث عن الخالص ،تبحث عن سبل
للخروج من األزمة ،لكن النموذج األقوى املتقدم في نظر املنقطعين عن الوحي هو هذا الغرب املتقدم
ماديا ،املتطور ميكانيكيا ،هو هذه التكنولوجيا التي صنعها العقل الكافر في خدمة النفس الكافرة،
 -1ياسين عبد السالم .املنهاج النبوي ،الشركة العربية اإلفريقية للنشر والتوزيع ،بيروت ،ط1994 ،3م ،ص 200
 -2ياسين ،عبد السالم .إمامة األمة ،دار لبنان للطباعة والنشر ،بيروت ،ط2009 ،1م ،ص 161-162
 -3املرجع نفسه ،ص 160-161
 -4ياسين ،عبد السالم .القرآن والنبوة ،دار لبنان للطباعة والنشر ،بيروت ،ط 2010 ،1م ،ص 13
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هذا اإلنجاز املبني على التبذير واإلفساد للبيئة ،هذا الغش الفني املزوق القائم على الربا واالحتكار
وهيمنة رأس املال .1وهذه الغلبة للغرب أثرت على األمة لحد كبير؛ حيث أصبح من يتحدث عن الوحي
والنبوة في نظر الغرب واألجيال املغربة ناشزا حاملا .يبدوا للغافل عن هللا اإلخبار عن املنهاج النبوي،
وذكر هللا ورسوله وسط هذه األحداث الصاخبة انفالتا من حلبة املواجهة .2وتأثير األجيال املغربة
على أبناء األمة وأجيالها أشد ،إذ صار االنطالق من الوحي في أبحاثنا وكتاباتنا أمرا مخال بالبحث بما
سنوه من معايير بحثية وعلمية نهجا على الحداثة الغربية ال على الوحي والنبوة.
من يخبر هؤالء القوم أن تفكيرنا اليوم في الخالص ونشدان الفالح لم يتخلص بعد من نظرة
الحداثة الغربية وتصوراتها للوجود والكون واإلنسان ،لم يعرف بعد أن الوحي أصل الحقائق ،وأن
اإلسالم هو البديل الحضاري النافع لإلنسان والكون؟ من يربي اليوم دعاة التغريب من أبناء أمتنا-
ونحن نناقش موضوع التربية البيئية-على األصول اإليمانية ملحاربة تلوث البيئة وتلوث النفوس؟
يقول األستاذ ياسين« :في بيئة الجاهلين تلوث مزدوج تلوث األخالق والفكر والنفس ،مع تلوت البيئة
الطبيعية بآثار الصناعات والتعمير ،ونحن إذ نشكو من التلوث األول مثل ما بهم ،نحتاج إل صناعة
وتعمير نظيفين» .3ثم من يذكر أبناء األمة املنقطعين عن الدين املغربين بالتربية البيئة في الوحي؟
فلسفة التربية البيئية من منظور الوحي قرآنا وسنة موضوع كبير ،لن أكتب فيه ،وقد يرد املوضوع
بشكل كبير في باقي األبحاث ،لكن هو موضوع وعلم من الحق ،هو من العلم النافع ،ما فيه من التربية
نحتاج إليه اليوم لنرسخه في أنفسنا ولنعلمه للناس إلنقاذ الكون والبشرية.
يبرر الحداثيون الذين عميت أبصارهم وبصائرهم عن آيات الوحي عنف العالم الحداثي وأثره
على البيئة بعدم وجود القذائف واألسلحة الكيماوية التي تتلف البيئة في عصر الرسول صلى هللا
عليه وسلم وأصحابه ،ويتناسون أن الذي كان منعدما في قلوبهم الرحيمة هي تلك الحمية الجاهلية
التي تحرك اليوم جنون العنف الحديث من انفجارات وحروب وأوبئة في وجه األطفال والفالحة
 -1ياسين ،عبد السالم .اإلحسان ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط1998 ،1م131-132 /2 ،
 -2ياسين ،عبد السالم .القرآن والنبوة ،ص 11
 -3ياسين ،عبد السالم .املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا ،ص  ،253وينظر كذلك مجلة الجماعة ،العدد  ،9صفر1402 ،هـ،
ص138
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لبلدان الجنوب1؛ ذلك الجشع الذي يجعل االستكبار العالمي ال يرى غير الصناعة واملادة ولو على
حساب األرض واإلنسان والكون.
تتصارع دول االستكبار العالمي وتتسابق إلى أحدث الصناعات املدمرة .وتجرب عملياتها في الدول
املغلوبة فتخلف سمومها التي منعت في دولها املتقدمة النظيفة لثبوت خطرها على البيئة .2يقول
األستاذ ياسين« :ال يعرف هذا العقل العلومي املادي هللا ،وال يريد أن يعرف .وال وقت لديه ليسمع
من يضع عليه سؤال الفطرة ،إنه منشغل باألمراض االجتماعية البيئية .هذا هو املشكل .الربوطية
تسبب البطالة .هذا املشكل ،ون�سي وتنا�سى مشكل وجوده ،من أين وإلى أين؟» 3وإذا كان هذا واقع
الحضارة املادية اليوم ،فالواقع أمر في حضارتنا وثقافتنا العربية اإلسالمية التابعة املقلدة املغلوبة؛
حيث يغيب فيها األصل ،وتصمر اآلدان عن سماع الحق ،وتعجز اإلرادات املقلدة عن الجلوس إلى
القرآن واالستماع للوحي.
يصف األستاذ ياسين هذه الحضارة املادية وأثرها على األمة ،وعالقة ذلك بعلم الحق فيقول:
«هذه الحضارة املادية سفينة تائهة على وجهها ،ال قبلة لها وغاية ،واملجتمعات املسلمة في ذلك التيار
تسير ،وعلى أمواجه تضطرب بها الفتن ،والعلم الغائب غيابا مطلقا في مجتمعات الجاهلية املكسوفة
شمسه في مجتمعاتنا هو علم الحق ،علم الغاية ،علم مصير اإلنسان ،علم الشريعة التي عليها يسلك
لسعادة األبد».4
نعود في ختام هذا املبحث إلى التذكير بأن «العلم إمام العمل ،والعلم النافع ما أخرجك من ظل
الكسل ،ونهض بك لتسلك إلى هللا تحث ظل القنابل واألسل .وإنما هو القرآن جاء به حياة لقلوب من
بعث بالسيف ،ودليال إلى ذرى العزة ألمة نعست دهورا على الظلم واإللحاد والجبر والحيف» ،5و»أن
القرآن كالم هللا ،هللا الذي يسير العالم ويحكم ما يريد ،قدر هللا يجري في العالم كما يشاء هللا ،ونحن
مغلوبون منهوبون مقهورون بما كسبت أيدينا .هذا الكسب ومسؤوليتنا عن هزيمتنا هم شرع هللا،
ورجوعنا لشرع هللا نعظمه ونقدسه ونعمل بمقتضاه يسدد خطانا على صراط هللا املستقيم املؤدي
 -1ياسين ،عبد السالم .اإلسالم والحداثة ،مطبوعات الهالل ،وجدة ،ط2000 ،1م ،ص 232
 -2ياسين ،عبد السالم .مجلة الجماعة ،املغرب ،العدد  ،15ربيع األول1983 ،1404 ،م ،ص 14
 -3ياسين ،عبد السالم .تنوير املؤمنات ،دار لبنان للطباعة والنشر ،بيروت ،ط1996 ،1م2018 ،م1/202 ،
 -4ياسين ،عبد السالم .إمامة األمة ،ص157-158
 -5ياسين ،عبد السالم .مقدمات ملستقبل اإلسالم ،مطبعة الخليج العربي ،تطوان ،ط2005 ،1م ،ص4
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للحسنيين» .1وأن «ثوبتنا إلى الرحمن ،وتسميتنا لدولة القرآن ،ال يصحان لنا إال بهدي القرآن ،علوم
القرآن ،منه ننطلق ،وإليه ننتهي ،به تطب القلوب ،وبه تهدب األخالق ،وفي مدرسته تطبع كل العلوم
لتأخذ صبغة هللا ،وتجند لخدمة دين هللا .الحق الذي جاء به القرآن هو معيار كل القيم» ،2وأن
األمة اليوم وهي تناقش قضايا العصر في أمس الحاجة إلى ثوبة صادقة ،وعودة حقيقية إلى القرآن،
القرآن الذي فتح األبواب للتعامل مع البيئة السياسية والصناعية ،وقبح اإلسراف والتفاخر والتكاثر
والشح واألنانية والتبذير ،3وكل األمراض التي تهدد مستقبل اإلنسانية على كوكب األرض وبعد املوت.
املبحث الثاني :التربية البيئية يف فكر األستاذ ياسين بين الوحي واالستكبار
العاملي

انتهينا في املبحث األول إلى أن القرآن هو أصل املعرفة والعلم ،وأن الرجوع إليه واعتماده اليوم هو
السبيل للخروج من األزمة ومواجهة التحديات الكبرى التي تهدد البشرية ،وأن مخاطر البيئة من أكبر
هذه التحديات املعاصرة التي تحتاج إلى وقفة متأنية صادقة ،دون تغييب حقائق الوحي ولطائف
التشريع اإلسالمي ،مع الصدق في نقد الحداثة الغربية وفضح خطر االستكبار العالمي على البيئة
وتالعبه بمصير البشرية جمعاء ،وبلدان العالم املتخلف املهزوم املغلوب خاصة.
في هذا املبحث سنتوقف على مسألة التربية البيئية في تصور األستاذ ياسين بين آي الوحي
واستبداد االستكبار العالمي ،وسوف نشير إلى هذه املسألة عبر مجموعة من النقط منها:
أوال :جاهلية الحضارة الغربية املادية مصدر اإلفساد :برى األستاذ ياسين أن «الحضارة الجاهلية
حضارة مكفهرة سوداء ،ويكفي ،أن نفتح سمعنا لتأوهات الجماعات التي تتأسف على فشاد البيئة
بفعل تلك الحضارة امللوثة (بفتح الواو وكسرها)»4؛ وذلك ألنها قائمة على االستهالك الجاهلي املبني
على التبذير والتكاثر وإفساد البيئة ،وغيرها من اإلفرازات السرطانية للرأسمالية ،5وال يهمها في ذلك
غير اإلنتاج والتصنيع وإن كان ذلك على حساب اإلنسانية والكون ،يقول األستاذ ياسين« :نمط
 -1ياسين ،عبد السالم .القرآن والنبوة ،ص 12
 -2ياسين ،عبد السالم .إمامة األمة ،ص158
 -3ياسين ،عبد السالم .تنوير املؤمنات1/115 ،
 -4ياسين ،عبد السالم .دعوة إلى هللا ،مجلة الجماعة ،العدد  ،2رجب شعبان رمضان1979 ،م
 -5ياسين ،عبد السالم .حوار مع الفضالء الديمقراطيين ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط1994 ،1م ،ص 203
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التصنيع االشتراكي كان طامة على البيئة وعلى اإلنسان معا .ثم ارتطم في تناقضاته وفشل وهوى.
النمط اآلخر الرأسمالي ال يزال ينخر في الكيان النف�سي العقلي الجسمي لإلنسان يستفحل تخريبه
لإلنسان على قدر نجاح إنجازاته واختراعاته» ،1ويقول كذلك في إبراز أثر االشتراكية والرأسمالية
وصراعهما على البيئة« :استدرجت أمريكا غريمتها السوفيتية إلى التسابق إلى السالح :الرأسمالية
العجوز املحنكة املتشببة تنفق بعقالنية علومية أصيلة ،وباقتصاد له روح بشرية هي الليبرالية،
وبنظام حكم عادل هو الديمقراطية ،وبنفس طويل بارد الدم ،وأنفق السوفيت بعقالنية تكنولوجية
هي جسم العقيدة اللينينية .وباقتصاد مجنون روحه البيروقراطية السخيفة الثقيلة ،وبنظام حكم
مركزي استبدادي ،وبلهت محموم ق�ضى على البيئة الطبيعية ،وقتا الناس ،وقتل روح املبادرة».2
إن التلوث الذي يعرفه عاملنا املعاصر ،املهدد بخراب الكرة األرضية ،وهذه األمراض السائدة،
وهذا التدهور السريع الذي تشهده البيئة كله يرجع إلى الجشع الصناعي لبلدان االستكبار العالمي.3
ولعل ما تستهلكه الصحافة الورقية بوحدها كاف للداللة على خطر االستكبار العالمي في مسألة
البيئة ،يقول األستاذ ياسين« :تستهلك الصحافة الورقية في بالد الديمقراطيات غابات من خشب
الورق ،ثروات تنهك البيئة وتفسد مناخ الكرة األرضية ،شكل مبذر ،ووسيلة مجحفة بحقوق
اإلنسان ،واملضمون ما قرأنا من عث كثير وسمين سيا�سي يخدم أهداف املستكبرين في األرض».4
ويزداد األمر سوءا حينما تدفع بلدان العالم املتخلف ثمن جشع االستكبار العالمي.
ثانيا :املستضعفون في األرض هم الخاسر األكبر :إن االستغالل املفرط للبيئة وإتالفها من قوى
االستكبار العالمي ال يتوقف خطره على البيئة فقط ،بل يكرس ملزيد من التبعية والطبقية بين عالم
فقير مغلوب منهوب ،وعالم غالب مستبد ،يعيش في حضارة ما بعد التصنيع ،يقول األستاذ ياسين:
«ال ينحصر تلوث البيئة الصناعية ( )...في الدخان الكثيف من املعامل ،وفي السموم الكيماوية،
واملبيدات الحشرية ،واالفرازات املتسربة إلى جوف األرض ،املنتشرة في جو السماء الخانقة ألسماك
البحر .الغرب الغني يعيش في عالم بعد التصنيع ،فهو يحاول بتقنيات متطورة إليكترونية معلوماتية
إقامة صناعة نظيفة في بالده ،ليحيل على بالد املستضعفين وليبيعها بالثمن املجحف وبمقدار،
 -1ياسين ،عبد السالم .تنوير املؤمنات1/101 ،
 -2ياسين ،عبد السالم .حوار املا�ضي واملستقبل ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط 1997 ،1م ،ص206
 -3ياسين ،عبد السالم .العدل اإلسالميون والحكم ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط2000 ،1م ،فاتحة الكتاب .ص 28
 -4ياسين ،عبد السالم .الشورى والديمقراطية ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط1996 ،1م ،ص 86
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وبقانون السوق وسلطان األقوى ،صناعات ملوثة مثل الصناعات الكيماوية ،والتحويلية وصناعة
الحديد والصلب والتعدين وامليكانيك» ،1فاألثر ال يقف عند حدود تلوث البيئة ،بل هو جزء من
منظومة معقدة يدخل فيها ما هو سيا�سي وحضاري ومعرفي.
إن بيئة املستضعفين يتم نهبها ونهب خيراتها في صورة املواد الخام ،في حين تحافظ دول االستكبار
العالمي على خيراتها الطبيعية ،بل تقوم أحيانا بإقامة املصانع في الدول املهزومة ،وبالتصنيع املتطور
على أرضه تلك البالد ،حتى تبقى بلدانها نظيفة من السموم القاتلة التي تفرزها عمليات التصنيع .ثم
تعود في النهاية لتبيع تلك الصناعات بأثمان خيالية ،ولتنهب ما لم تصله أياديها املتوحشة في املرحل
األولى ،وتنشر قماماتها املبذرة التكاثرية في أرض وبالد املستضعفين وتتلف معايشهم.2
وألن أمتنا اليوم من دول الجنوب املغلوبة التي تكتوي بنيران الحداثة الغربية وظلم االستكبار
العالمي ،فإنها تواجه تحديات صعاب في طريقها إلى التحرير والتخلص من التبعية والتقليد .يرى
األستاذ ياسين أن كيد شياطين البيئة ورجس النفايات الكيماوية في البيئة الصناعية أشبه بالبيئة
السياسية التي ال بد لإلسالميين من لفيح بالئها ،ويرى أن هذه التحديات لها أثرها العميق في جوهر
ولب األسرة املسلمة التي يبدأ منها التحرير ،لها أثرها السلبي على املرأة املؤمنة التي يبدأ منها التغيير.
وينطلق األستاذ ياسين من أسئلة جوهرية منهاجية ،فيتساءل عن عالقة املرأة ربة البيت املؤمنة
بالبيئة السياسية واألخرى الصناعية ،وهي منصرف همها اليومي إلى صحة األطفال ،وراحة البال
وسعر سوق الخضر ،وملء القفة اليومية ،وعالقة املؤمنة ،وهي مع نساء العالم منصرفة ما وسعها
االنصراف إلى بيتها وأسرتها ،بالبيئة الصناعية وتلوثها ،وبالخروق في األوزون باألجواء العليا ،وبارتفاع
حرارة املحيط الجوي فيما يسمى بظاهرة قبة الزجاج ،وبالغابات املحرقة ،وبالتصحر ،وبانجراف
التربة ،وبعدوان الرأسمالية على رئة الكرة األرضية باألمازون ،وباألنظمة البيئية وقوانينها ،3ثم يجيب
مبينا العالقة بفهم شمولي للكون واإلنسان فيقول« :العالقة أن مصير العالم وما يهدده من نكبات
من فعل التلوث البيئي له وقع مباشر على الرخاء في القفة وصحة األطفال وسكن العائلة .دلك أن
االقتصاد شأن عالمي كروي ،ما يحدث من كارثة معتبرة في أق�صى األرض تجد صداه في اللحظة في
 -1ياسين ،عبد السالم .تنوير املؤمنات1/114-115 ،
 -2ياسين ،عبد السالم .في االقتصاد ،مطبوعات األفق ،الدار البيضاء ،ط1995 ،1م ،وينظر كذلك كتاب ،محنة العقل
املسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى ،مؤسسة التغليف والطباعة والتوزيع للشمال ،الرباط ،ط1994 ،1م ،ص 114
 -3ياسين ،عبد السالم .تنوير املؤمنات1/113-114 ،
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أق�صى األرض .وذلك أن املؤمنة من حيث هي مؤمنة ال مجرد ربة بيت وراعية أسرة تعلم أن رخاء ذويها
منوط برخاء اإلنسانية على وجه األرض ،وأن رخاء اإلنسان والسالم في العالم يكونان الجو األنسب
لبث دعوة اإلسالم» .1فاألمر أعقد من تلوث مادي ،بل هو مصدر تعاسة العالم وبؤس اإلنسانية،
وعامال مانعا إلعادة التوازن بين األمم ورفع الظلم واالستبداد عن الدول املهزومة املغلوبة.
ثالثا :الجلوس إلى القرآن سبيال لفالح اإلنسانية :إن فالح اإلنسانية في استماعها للوحي ،والعودة
إلى حقائقه وأسراره ،لكن من يصدع بالوحي في عالم متقدم مذهل ،عالم متطور متقدم؟ من يخبر
هؤالء القوم الغافلون بالوحي وهو عندهم �شيء من ماض سحيق؟ وكيف يسمعهم وهم مشغولون
بالتصنيع واالختراعات والتنافس على امتالك العالم والسيطرة على الطبيعة ،كيف ينشر هذه
الرحمة التي بين يديه ،رحمة الوحي ،ونحن «نعيش في خضم الحضارة االستهالكية تابعين مجرورين،
تسحبنا من البطن ألنها تنتج الغذاء وال ننتج ،وتسبحنا من الرأس ،ومن األسفل ،بأسبابها القوية،
2
نلبس ما يلبسون ،ونفكر كما يفكرون ،ونريد ما يريدون ،طوعا وكرها؟»
إن أمتنا اليوم في أمس الحاجة إلى إعادة تجديد عالقتها بالوحي ،دون أن يمنعها ذلك عن األخذ
باألسباب التي أخذ بها غيرنا من أهل األرض ،بل هي ملزمة بمسايرة العالم وكبح جماح الرأسمالية
ونقدها وكفها عن غلوائها ،ونشر خصوصيات دينها وعامليته ،واالستناد إليه في كل حركاتها وفي أخذها
باألسباب ،حيث مهما اشتركت مع باقي األمم في الوسائل فإن الروح غير الروح ،والهدف غير الهدف.3
وإن توقفت الغاية عند الحداثيين الغربيين ،فإنها تستمر عندنا إلى الحياة األخرى ،وهذا اإليمان هو
الفاصل بيننا ،وهو التحدي الذي ينبغي أن نبلغه لإلنسانية جمعاء.
يقول األستاذ ياسين في دعوته إلى ضرورة تميز منهجنا في دراسة قضية البيئة وتحدياتها «غيرنا
من املهتمين باإلحصاء واالقتصاد في إطار التحليل االقتصادي واالستشراف املستقبلي يتحدثون
عن التضخم الديمغرافي وعن ورطة العالم الفقير في دوامة التكاثر وسلسلة الفقر وإفناء املوارد
وتصحير األرض وإفساد البيئة ،وهذه ظواهر ال ينبغي أ تغيب عن وعينا ،وال ينبغي لعقولنا أن تحجم
عن مواجهتها بواقعية ،فهي أفقنا اليوم وغذا .ال يكفي أن نلقي تبعاتها على الغير ،لكننا ال نقف مع
 -1املرجع نفسه1/114 ،
 -2ياسين ،عبد السالم .اإلحسان1/118 ،
 -3ياسين ،عبد السالم .حوار مع الفضالء الديمقراطيين ،ص191
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اإلحصائيين الديمغرافيين على عتبة الدنيا ،بل نجلس إلى الوحي ،ونسمع خبره ،ونستجيب لندائه،
ونمطي رفرفه لنحلق إلى اآلخرة» ،1ثم يقول وهو يدعو إلى الجلوس ومناقشة التحديات التي يعرفها
العالم وضرورة تمتيع اإلنسانية والكون والسالم والفضيلة« ،فرغم أن لون سماءينا ليس واحدا ،إال
أن أرضنا واحدة ،وفوقها نعالج مشاكل عاجلة ،البؤس املادي واملعنوي ،واالفساد الذي يمارس على
البيئة ،ومصير األطفال واألقليات ثم الحروب ،والقائمة طويلة ،فلنجلس معا ملعالجة هذه املشاكل،
علنا نتمتع كل بلد في العالم كل شعب ،بل كل إنسان بل كل كائن باإلحسان العالمي ،بالسالم الكوني،
بمحبة اآلخر ،بكل فضيلة يحظ عليها شرعنا ويأمر بها كتابكم».2
وإذا قبل اإلنسان املادي الحداثي الجلوس إلى طاولة الحوار ليناقش آفات تلويث البيئة وظلم
اإلنسان وتفاقم الفجوة بين األغنياء والفقراء ،آنذاك سيكون أمام األمة فرصة لنشر أخالق الوحي
ورحمته التي تزم النزوات االستغاللية الرأسمالية وتنشر العدل والسالم بأخالقية ال تلدها رحم
حقوق اإلنسان املعلنة املخلقة ،بل بأخالقية يلدها الطموح العادل الذي ال يشغله العالم املذهل
وقضايا الساعة عن الحق وهللا والدار اآلخرة ،3آنذاك ستبدأ مهمة األمة في إسماع البالغ اإللهي،
إلسماع رسالة القرآن ،إلعالم اإلنسان ،واإلعالن له ،والصيحة في أذنه ،والعرض اللطيف على قلبه،
والحديث الشفوق إليه ،والبيان األخوي إليه ،بأن من وراء املوت حياة ،وبأن اإلنسان ليس دابة
أرضية».4
وألن األستاذ ياسين يدرك أن إسماع النداء القرآني للعالم ليس باألمر بالهين ،فإنه يقترح في الوقت
نفسه ضرورة اإلعداد والبناء ،يقول رحمه هللا« :بين أن يسمع للمسلمين صوت ،وأن يصدعوا بما
يومنون به آجال إلعداد القوة ،صوتهم اآلن تمتمة عاجزة في مؤخرة األحداث .يوم يقومون فقط
ويستجمعون القوة يكونون مؤهلين للمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الحاسمة في مستقبل
اإلنسانية ،يتخذ القرار اآلن وهم حاضرون كالغائبين في قضايا يتناقش فيها كبار العالم مثل السالم
والحرب ،وتوزيع العمل بين دول الشمال ودول الجنوب ،وتوزيع الثروة والغذاء ،وإنتاجه ،وأسعار
املواد الخام ،واألخطار املحيطة بالبيئة واملهددة ملستقبل األجيال البشرية ،ربما أكثر من تهديد
 -1ياسين ،عبد السالم .العدل اإلسالميون والحكم ،ص 322
 -2ياسين ،عبد السالم .اإلسالم والحداثة ،ص141
 -3ياسين ،عبد السالم .العدل اإلسالميون والحكم ،ص 440
 -4املرجع نفسه ،ص 358
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االنفجار النووي وارتفاع درجة الحرارة في محيط الكوكب من تبعات التصنيع املعمم ،وانخراق طبقة
األوزون الحامية ،وسوء استعمال الطاقة.1»...
وبالرغم من استبداد العالم الغربي وتجبره ،وخروجه عن القيم واألخالق ،فإن األستاذ ياسين
يؤكد ضرورة احترام ودعم كل األصوات املطالبة بحق اإلنسانية في الحفاظ على الكوكب األر�ضي
نظيفا ،وعلى البيئة الطبيعية مصونة لألجيال ،2وضرورة التكييف التدريجي للممارسات االجتماعية
الغابوية وتليينها بنفخ الروح اإلنسانية فيها ،وتدجين ضراوة العوملة التي تستميت في تدمير البيئة
وصنع البوس .3ثم إن وصول العالم الحديث إلى األفق املسدود جراء التحديات املعاصرة البيئية
الصناعية والسياسية وغيرها من التحديات سيفتح املجال ألهل الوحي ،ستكون أمامهم فرصة لنشر
السعادة في عالم تعيس ،في نفخ الرحمة في عالم ال يرحم ،في نشر العدل في واقع يسوده الظلم والجبر
والحيف.
وبهذا يجمع األستاذ ياسين بين الفهم الكوني للما�ضي واالستيعاب الدقيق للواقع والحاضر،
واالستشراف املنهجي للمستقبل ،وهو استشراف قائم على اليقين في موعود هللا ،وعلى بث األمل في
الناس مهما اسودت اآلفاق أمامهم ،مع التركيز على أن سر سعادة األمة في الوحي مع األخذ باألسباب
وإعداد القوة التي تؤهلها للجلوس على طاولة االستكبار العالمي ،وتمكنها من املشاركة في االقتراح
والصدع بالحق والبشارة والرحمة الربانية إلنقاذ الكون وإنقاذ البشرية.
ىلع سبيل الختم

إن التربية البيئية هي ديننا ،و�شيء من جوهر الوحي ولبه ،وليست ثقافة نتلقاها عن الغرب أو
الفكر املعاصر ،والتحديات البيئية املعاصرة التي تهدد البشرية تفرض على األمة بالضرورة العودة
إلى آي الوحي ،والجلوس إليه ،ودعوة الناس إليه ،ونقد جشع النظام الغربي الحداثي املادي ،وإبراز
خطره على الكون واإلنسان ،والجمع بين األسباب املادية واملعنوية ،بين قوة التصنيع واإلنتاج،
 -1املرجع نفسه ،ص 440
 -2املرجع نفسه ،ص 358
 -3ياسين ،عبد السالم .اإلسالم والحداثة ،ص 58
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وحضور سؤال الغيب واملصير ،لتعلم اإلنسانية سر سعادتها وأمنها وسالمها في الدنيا ،وتعلم مصيرها
بعد املوت.
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القرآن والنبوة ،دار لبنان للطباعة والنشر ،بيروت ،ط 2010 ،1م.
مقبول ،ادريس .سؤال املعنى في فكر عبد السالم ياسين ،دار إفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
املغرب2014 ،م.
مقبول ،ادريس .ما وراء السياسة ،املوقف األخالقي في فكر عبد السالم ياسين ،دار إفريقيا
الشرق ،الدار البيضاء ،ط.2016 ،1
مجلة الجماعة ،العدد  ،9صفر1402 ،ه.
مجلة الجماعة ،العدد  ،15ربيع األول1404 ،هـ.
موسوعة سراج (مكتبة األستاذ ياسين) على االنترنيتhttp://siraj.net :
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املغارسة واملزارعة واملساقاة:
أحكامها الشرعية وامتداداتها الفقهية ومقاصدها البيئية

د .أحمد أهالل
أستاذ باحث في العلوم اإلسالمية.

الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم األتمان األكمالن على من غرس الخير وزرع الفضيلة،
ُ
سيدنا محمد بن عبد هللا النبي الخاتم ،وعلى آله األخيار وصحابته األبرار غراس شجرة الدين املمتدة
في الزمان واملكان والثمار ،التي يحيى املؤمن بطيب ثمارها ،ويستظل بوارف ظلها ،شجرة أصلها ثابت
في قلبه ،وفروعها في سلوكه وتصرفاته ،فعليهم من هللا الرضا والرضوان ،ما دام هذا الغرس يحمي
اإلنسانية من قيض التيه والضالل ،وحرارة ضنك املعيشة وسوء املآل .وبعد فهذا بحث بعنوان:
املغارسة واملزارعة واملساقاة :أحكامها الشرعية وامتداداتها الفقهية
ومقاصدها البيئية
وينتظم في مقدمة وثالثة مباحث:
مقدمة:

تأتي أهمية هذا املوضوع ضمن إبراز جانب من أثر العلوم اإلسالمية عموما والفقه اإلسالمي
خصوصا في تقديم حلول عملية لكثير من املشكالت البيئية املعاصرة؛ حيث كان للقضايا البيئية
حضور متميز في الدرس الفقهي؛ تحقيقا للمقصد العام من الخلق وهو عمارة األرض ،وترشيدا
وتوجيها لسلوك اإلنسان فوقها؛ ذلك أن ارتباط اإلنسان باألرض ارتباط وجود وتسخير وتعمير
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وتمكين؛ فقد أنشأه هللا من األرض ،وسخر له خيراتها ،وأمره بعمارتها ،ومكنه فيها ،وأمده بوسائل
الحياة فوقها؛ فسخر له الليل والنهار ،والشمس والقمر ،والرياح واألشجار ،وأمده بما يعلم من بيئة
نظيفة ،وحثه على االغتراس واالزدراع لجعلها نافعة ناضرة جميلة.
وقد كانت الشجرة َ
سبب هذه الرحلة الطويلة فوق األرض لتحقيق وعد هللا لإلنسان باالستخالف
ُ ْ
ْ َ ُ َ
َ
ََ
َ َُْ َ َ َ ُ ْ ُ َْ َ
اسك ْن أن َت َوز ْو ُج َك ال َج َّنة َوكال ِم ْن َها َرغ ًدا َح ْيث ِشئ ُت َما َوال ت ْق َرَبا َه ِاذ ِه
فيها ،قال تعالى »:وقلنا ياءادم
َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ََ
َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُْ
الشجرة فتكونا ِمن الظ ِ ِالين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ِمما كانا ِف ِيه وقلنا اه ِبطوا بعضكم
َ ْ ُ ْ َ َ ٌّ َ َ َ ٌ َ
ِل َب ْع َ ُ ٌّ َ َ ُ ْ
اع ِإلى ِح ٍين»[ البقرة]36 35- :
ض مستقر ومت
ٍ
ض عدو ولكم ِفى األر ِ
فكان هبوط أبينا آدم إلى األرض بداية عداوة ومعركة بين الخير والشر؛ فالخير حفظ للبيئة
وغرس ألشجار الخير املادي واملعنوي تحقيقا ملظاهر االستخالف في األرض ،والشر دعوة إلى اإلفساد
وتخريب البيئة ،ومحاولة اقتالع أشجار الخير ،وتلويث البيئة بالشرور واآلثام املادية واملعنوية.
وإدراكا من اإلنسان ألهمية الشجرة وضرورة وجودها لوجوده واستمراره فقد ارتبط نشاطه بها،
وأوالها اهتماما متزايد منذ غابر األزمان غرسا وسقيا؛ إذ منها غذاؤه ودواؤه ،ودفئه وإيواؤه ،وظله
واستراحته ،وصناعته وتجارته ،وقد أولتها الشريعة اإلسالمية ما يليق بأهميتها في حياة اإلنسان
وحماية البيئة ،حتى إن املتجول بلسانه وسمعه ،والسابح بفكره ووجدانه في سور وآي القرآن الكريم
يجدها حديقة غناء حافلة بأسماء عدد من األشجار ،مبينة فوائدها مبرزة أثرها على اإلنسان وغيره
من الكائنات الحية ،وفي ذلك داللة على أهمية الشجرة التي كانت عامال أساسيا في انطالق بناء
الحضارة االنسانية في شتى مجاالتها.
وبما أن الوسيلة إلى الواجب قد تكون واجبة ،وما ال يتم الواجب إال به قد يكون واجبا ،1والوسيلة
تعطى حكم مقصدها فقد حثت الشريعة الخاتمة على االغتراس واالزدراع والسقي تحقيقا لهذه
الغاية ،وجاءت كتب الفقه مبينة أحكام االغتراس وامتداداته الفقهية متضمنة مقاصده البيئية،
وفي هذا البحث بيان بعض من تلكم األحكام التي تزخر بها املكتبة الفقهية اإلسالمية عموما ،واملكتبة
املالكية خصوصا بيانا مقتضبا يفي بالغرض دون إطناب ممل أو إخالل مخل ،وذلك في املباحث
اآلتية:
 - -1انظر في مسألة« :ما ال يتم الواجب إال به »...القرافي ،أحمد بن إدريس .شرح تنقيح الفصول ،تحقيق :طه عبد الرؤوف
سعد ،شركة الطباعة الفنية املتحدة ،القاهرة ،ط1393 ،1ه1973/م1/160،
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املبحث األول :تعريف املغارسة واملصطلحات الفقهية املجاورة لها
املطلب األول :املغارسة لغة واصطالحا
الفرع األول :املغارسة لغة

املغارسة مفاعلة من فعل غرس؛ فهي مفاعلة من طرف واحد هو الغارس على غير قياس ،ويمكن
اعتبارها مفاعلة من طرفين فتكون مصدرا لفعل غا َرس املفيد للمشاركة؛ إذ املغارسة مشاركة بين
طرفين :أحدهما صاحب األرض والفسائل ،واآلخر األجير العامل ،كما أن فيها تفاعال بين اإلنسان
ومكونات الطبيعة؛ إذ ال غرس إال بتربة وهواء وماء.
وقد ارتبط هذا الفعل بغرس األشجار الثابته املمتدة في الزمان؛ قال ابن منظور :غرس الشجر
َ
والشجرة يغرسها غرسا ،والغرس :الشجر الذي ُيغرس ،والجمع أغراس ،ويقال للنخلة أو َل ما ُ
تنبت:
ُ
الغرس،
والفعل:
غريسة ،والغرس غرسك الشجر ،وال ِغراس زمن الغرس ،واملغرس موضع الغرسِ ،
1
والغراس ما ُيغرس من الشجر
ً
ْ ُ ُ ْ ً
َ
أيضاُ :
اسَ :ف ُ
سيل النخل ،وال ِغر ُ
سا ،وال ِغر ُ
وقت
اس
وقال الجوهري ...:وغ َر ْس ُت الشجر أغ ِرسه غر
َ
2
الغ ْر ِس ،ويقال للنخلة َّأو َل ما تنبت :غريسة.
الفرع الثاني :املغارسة اصطالحا:

تعددت تعريفات الفقهاء للمغارسة؛ حيث عرفها املالكية بأنها :إعطاء أرض ملن يغرس فيها شجرا
مثمرا على جزء من الثمر أو الشجر ،فإن أهملها العامل فال �شيء له ،قال ابن رشد الحفيد :وهي عند
مالك »:أن يعطي الرجل أرضه لرجل على أن يغرس فيها عددا من الثمار معلوما ،فإذا استحق ُ
الثمر
 -1ابن منظور ،محمد ابن مكرم .لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط  1414 ،3ه ،مادة :غرس.
 -2الجوهري ،إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،
بيروت ،ط 4،1407هـ1987/م مادة :غرس.
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كان للغارس جزء من األرض متفق عليه» .1وقال خليل »:أن يعطي الرجل أرضه ملن يغرس فيها عددا
2
من األشجار ،فإذا بلغت كذا وكذا كانت األرض واألشجار بينهما».
وعرفها الشافعية على أنها مرادفة للمخابرة بأنها »:تسليم أرض ملن يغرسها من عنده والشجر
3
بينهما».
وعرفها الحنابلة على أنها تابعة للمساقاة بأنها »:املساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه بجزء
4
معلوم من الشجر ،أو بجزء من الشجر والثمر».
فاملغارسة إذن عقد بين طرفين أو أكثر على تعمير أرض وإنمائها بغرس شجر مثمر والعمل فيه
حتى يثمر بقدر معلوم يتفق عليه الطرفان ،أو يحدده العرف كاإلجارة 5أو الجعالة 6أو بجزء من
األصل وهو األرض.
املطلب الثاني :أنواع املغارسة وأحكامها

يتضح من تعريفات الفقهاء للمغارسة أنها ثالثة أقسام:
أحدها :أن تكون على وجه اإلجارة؛ بأن يقول صاحب األرض للعامل :اغرس لي هذه األرض زيتونا
أو تفاحا أو ما أشبه ذلك ،ولك كذا وكذا (مبلغ يتفقان عليه) ،وفيها التفصيل اآلتي:
 1إن كانت الفسائل من عند رب األرض فهي إجارة ،وال إشكال في جوازها على وجه اإلجارةَ ،س َّمى -1ابن رشد الحفيد ،محمد بن أحمد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد ،دار الحديث ،القاهرة1425 ،،هـ 2004/م.4/20،
 -2ضياء الدين ،خليل بن إسحاق .التوضيح في شرح املختصر الفرعي البن الحاجب ،تحقيق أحمد بن عبد الكريم نجيب،
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،ط1429 ،1هـ2008 /م 7/249
 -3الشربيني ،محمد بن أحمد .مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 ،1هـ/
1994م 3/423
 -4املرداوي ،علي بن سليمان .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط ،2بدون تاريخ
5/471
 -5اإلجارة هي »:بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة وال حيوان ال يعقل بعوض غير نا�شئ عنها بعضه يتبعض كتبعيضها».
ابن عرفة ،محمد بن محمد .املختصر الفقهي ،تحقيق :حافظ عبد الرحمن محمد خير ،مؤسسة خلف أحمد الحبتور ،دبي،
ط1435 ،1هـ2014/م 8/159
 -6الجعل ويسمى الجعالة وهي »:اإلجارة على عمل مجهول النهاية» ،واألصل فيه قوله تعالى :وملن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم
[ يوسف »]72 :ضياء الدين ،خليل ابن إسحاق .التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب ،مرجع سابق7/236
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رب األرض للعامل عدد ما يغرس في األرض أو لم يسمه؛ لعدم اشتراط ذلك في اإلجارة ،بشرط أن
يصف رب األرض قدر الغروس في الصغر والكبر؛ ألن املشقة في ذلك مختلفة إال أن يدخال في ذلك
على عرف فيستغنى به عن الصفة؛ ألن القاعدة الفقهية أن املعروف عرفا كاملشروط شرطا.
 2إن كانت الفسائل من عند الغارس فيجتمع فيها إجارة وسلم 1فال تجوز؛ ألن أحكام اإلجارةَ
والسلم مختلفة؛ فالسلم ال بد فيه من ضرب األجل وتعجيل رأس ماله ،واألجير ال يجوز أن ُينقد
َ
أجرته إال بعد شروعه في العمل الذي قد ضرب له األجل.
الثاني :أن تكون املغارسة على وجه ُ
الجعل؛ بأن يقول صاحب األرض للعامل :اغرس لي هذه
األرض أصوال زيتونا أو رمانا أو ما أشبه ذلك ،ولك في كل ثمرة ُ
تنبت كذا وكذا (مبلغ من الثمر يتفقان
عليه) ،فهذا جائز على حكم الجعل.
الثالث :أن يغارسه في األرض على جزء منها ،فهذه أجازها املالكية قياسا على املساقاة؛ إذ هي في
هذه الحال ليست بإجارة منفردة وال جعل منفرد؛ فهي تشبه اإلجارة في لزومها بالعقد ،وتشبه الجعل
في أن الغارس ال يجب له �شيء إال بعد ثبوت الغرس وبلوغه الحد املشترط.

2

وقد منع كثير من الفقهاء املغارسة بهذه الصورة؛ لكثرة الجهالة الناتجة عن انتظار الشجر،
وألن العامل اشترى جزءا من األرض بغرس معدوم عند العقد ،ولإلشتراك في األرض املوجودة قبل
الشركة ،وألن فيها عمال في األرض ببعض ما يخرج منها وهو مخابرة 3وقد نهى النبي صلى هللا عليه
وسلم عنها؛ ففي صحيح البخاري عن عطاء أنه سمع جابر بن عبد هللا ر�ضي هللا عنهما يقول :نهى
النبي صلى هللا عليه وسلم عن املخابرة واملحاقلة 4وعن املزابنة 5»...وأجازها املالكية بالشروط التالية:
 -1السلم هو »:عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين وال منفعة غير متماثل العوضين» ابن عرفة ،محمد بن محمد.
املختصر الفقهي ،مرجع سابق .8/230
 -2انظر في هذه األقسام :ابن رشد الجد ،محمد بن أحمد .املقدمات املمهدات ،تحقيق محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1408 ،1هـ1988/م.2/236-237 ،
 - -3املخابرة هي »:كراء األرض ببعض ما يخرج منها» ابن رشد الجد ،محمد بن أحمد .املقدمات املمهدات ،مرجع سابق 2/222
 - -4املحاقلة هي »:أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم» .صحيح مسلم ،كتاب البيوع ،باب النهي عن املحاقلة ،برقم3992:
 - -5املزابنة هي »:بيع معلوم بمجهول أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما» .ابن عرفة ،محمد بن محمد .املختصر
الفقهي ،مرجع سابق 5/273
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أوال :أن يغرس العامل في األرض أشجارا ثابتة األصول كالزيتون أو الرمان أو التين ،وال تجوز
املغارسة في زراعة األشجار غير الثابتة مما يغرس كل سنة :كالبقول والخضراوات واملقاثي.
ثانيا :أن تتفق أصناف األشجار أو تتقارب في مدة إطعامها؛ ألن ما قارب ال�شيء يعطى حكمه،1
وذلك ليصبح باإلمكان حصول كل طرف على حصته ،فإن اخلتفت اختالفا بينا لم يجز؛ ألن تباين
املنفعة بمنزلة تباين جنس الشجر.
ثالثا :أن ال يكون أجلها إلى سنين كثيرة فوق اإلثمار ،فإن حددا لذلك أجال فوق اإلطعام لم يجز؛
ملا في ذلك من اشتراط عمل دون عوض.
رابعا :أن يكون نصيب العامل من األرض والشجر معا ،فإن كان له حظه من أحدهما خاصة لم
يجز إال إن جعل له مع الشجر مواضعها على األرض دون سائر األرض.
خامسا :أن ال تكون املغارسة في أرض محبسة؛ ألن املغارسة بيع ،والحبس ال يجوز بيعه إال خشية
2
ضياعه.
هذه بعض أحكام املغارسة ،وقد بسطت كتب الفقه أحكامها بسطا تتبين به أهميتها في تحقيق
مظهر من مظاهر مقصد استخالف اإلنسان في االرض وعمارتها في قوله تعالى»:هو أنشأكم من االرض
وتحقيق جزء مهم من األمن الغذائي الذي تنشده الكائنات الحية فوق
واستعمركم فيها»[هود،]61:
ِ
األرض وتحتها ،والذي يشكل تحديا من التحديات الكبرى وعقبة كؤودا في وجه املجتمعات في العصر
الحاضر أكثر من أي وقت م�ضى.
وال يمكن التغلب على هذه التحديات إال بإعادة االعتبار للشجرة وجعلها في صلب أي مشروع
تنموي بدل جعلها حزاما وواجهات تزيينية ملشاريع عمرانية متلفة زاحفة على آالف األشجار مقتلعة
معها حياة عدد من الكئنات الحية ،تحقيقا للكمالي من املصالح قبل الضروري والحاجي منها ،وذلك
مؤذن بفساد البيئة الغذائية والهوائية والصحية وغيرها بفعل كسب اإلنسان الذي أضحى يتجرع
َ
َّ
َ ََ
َ ْ َ َ ُ َْ َ َ ْ
اس ِل ُي ِذيق ُهم
مرارة كسبه غير الرشيد ،يقول تعالى »:ظ َه َر الفساد ِفي الب ّ ِر والبح ِر ِب َما كسبت ِ
أيدي الن ِ
ُ َ َّ
َ
َب ْع َ
الذي َع ِملوا ل َعل ُهم َي ْر ِج ُعون»[ الروم]41:
ض ِ
 - -1هذه قاعدة فقهية معروفة  ،ولها تطبيقات فقهية عديدة في مجاالت فرعية مختلفة.
 -2ينظر في هذه الشروط :التسولي ،علي بن عبد السالم .البهجة في شرح التحفة ،تحقيق :محمد عبد القادر شاهين ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1998 /م 2/324
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قال العالمة الطاهر بن عاشور في مشموالت الفساد في اآلية الكريمة :وفساد البر يكون بفقدان
منافعه وحدوث مضاره ،مثل حبس األقوات من الزرع والثمار والكأل ،وفي موتان الحيوان املنتفع به،
وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء قحط األرض إلى أرضين أخرى ،وفي حدوث الجوائح من جراد
وحشرات وأمراض .وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ واملرجان،
فقد كانا من أعظم موارد بالد العرب ،وكثرة الزوابع الحائلة عن األسفار في البحر ،ونضوب مياه
األنهار وانحباس فيضانها الذي به يستقي الناس

1

لذلك كله كان غرس الشجرة غرسا للحياة واستمرارا لها ،وصدقة جارية يجري ثوابها على اإلنسان
بعد موته؛ لقول النبي صلى هللا عليه وسلم« :ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير
أو إنسان أو بهيمة إال كان له به صدقة» ،2وقوله صلى هللا عليه وسلم« :إن قامت الساعة وفي يد
أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليفعل»

3

كما أن قطع الشجرة واقتالعها عبثا أو إسرافا وجشعا تهديد لحياة البيئة توعد عليه الشرع
الحنيف بالنار فقال صلى هللا عليه وسلم« :من قطع سدرة صوب هللا رأسه في النار» 4فإذا كان هذا
وعيد قاطع سدرة في فالة من األرض تعطيال ملصلحة اإلنسان والحيوان والبيئة ،فما وعيد إتالف
وتدمير آالف األشجار بغية التوسع العمراني والصناعي غير القاصد؟
املطلب الثالث :تعريف املزارعة لغة واصطالحا
الفرع األول :املزارعة لغة

املزارعة لغة :مصدر بوزن مفاعلة للفعل الرباعي زارع على القياس ،فتكون مفاعلة على بابها في
الداللة على املشاركة؛ إذ هي فعل بين طرفين :أحدهما صاحب األرض ،واآلخر العامل املزارع ،كما أن
فيها تفاعال بين اإلنسان ومكونات الطبيعة ،ويمكن أن تكون مصدرا لفعل زرع على السماع ،فتكون
 - -1ابن عاشور ،محمد الطاهر .التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،م21/109،
 -2صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب :فضل الغرس .رقم الحديث4050:
 -3مسند اإلمام أحمد ،مسند أنس بن مالك بإسناد صحيح على شرط مسلم ،رقم الحديث13004:
 -4سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب :في قطع السدر ،رقم الحديث5241:
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ُ
مفاعلة من طرف واحد ،ومعناها على ّ
كل تنمية ال�شيء وطرح الحب في األرض ،وما يتبع ذلك من
ٍ
العمل حتى ينضج الزرع؛ ألن التابع يعطى حكم املتبوع.
قال ابن فارس :الزاي والراء والعين أصل يدل على تنمية ال�شيء؛ فالزرع معروف ،ومكانه َ
املزد َرع،
وقال الخليل :أصل الزرع التنمية ،وكان بعضهم يقول :الزرع طرح البذر في األرض ،والزرع اسم ملا
1
نبت ،واألصل في ذلك كله واحد.
وقال ابن منظور :زرع الحب يزرعه زرعا وز اعة بذ ه ،واالسم الزرع ،وأزرع ُ
الزرع نبت ورقه ،وازدرع
ر
ر
ُ
2
القوم اتخذوا زرعا ألنفسهم ،واملزارعة معروفة ،واملزرعة واملزرعة والزراعة واملزدرع موضع الزرع.
الفرع الثاني :املزارعة اصطالحا

تعددت تعريفات املزارعة اصطالحا؛ فعرفها الحنفية بأنها :تسليم األرض ملن يزرعها ببعض ما
يخرج منها ،والبذور من املالك ،3وعرفها املالكية بأنها :الشركة في الحرث،4
وعرفها الشافية بأنها :املعاملة في النخل على ال�شيء مما يخرج منها 5وعرفها الحنابلة بأنها :دفع
6
األرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما.
يستخلص من مجموع هذه التعريفات أن املزارعة عقد بين مالك أرض وعامل مزارع بنسبة من
الزرع متفق عليها بين الطرفين ،وال تعدو أن تكون هذه التعريفات رسوما للمزارعة ال ترقى إلى مستوى
ْ
الحد الناقص َبله الحد التام7؛ إذ لم تذكر ما يتبع الزرع من العمل مع أنه من أساسيات املزارعة؛ فهو
تعريف استغني فيه بذكر الجزء األهم على طريق املجاز املرسل ،وهو مما تصان عنه التعاريف كما
 -1ابن فارس ،أحمد بن زكريا .معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر ،بيروت1399 ،هـ1979/م،
مادة :زرع بتصرف.
 -2ابن منظور ،محمد ابن مكرم .لسان العرب ،مرجع سابق ،مادة :زرع ،بتصرف.
 -3ينظر :الكاساني ،عالء الدين .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1406 ،2هـ1986 /م 14/18
والسرخ�سي ،محمد .املبسوط ،دراسة وتحقيق :خليل محي الدين امليس ،دار الفكر ،بيروت ،ط1421 ،1هـ2000 /م 19/242
بتصرف.
 -4ابن عرفة ،محمد بن محمد .املختصر الفقهي ،مرجع سابق 1/121
 - -5الشافعي ،محمد بن إدريس .األم ،دار املعرفة ،بيروت1410 ،هـ1990/م 4/12
 - -6ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد .املغني ،مكتبة القاهرة ،القاهرة1388 ،ه1968/م5/309.
 -7الحد عند املناطقة هو :التعريف بالجنس والفصل ،وهو نوعان :تام وناقص.
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عند علماء املنطق ،1وعليه فإن التعريفات الفقهية لعدد من املعامالت بحاجة إلى إعادة النظر فيها،
ورسم الحنفية أوضح من تعريف غيرهم؛ إذ فيه بيان أن البذر على املالك ،وما على املزارع إال العمل.
املطلب الرابع :حكم املزارعة

َ
ُ
الكثير من العلماء؛ ألنها فرع ألصل هو الزراعة ،والزراعة من أصول املكاسب إضافة
أجاز املزارعة
إلى التجارة والصناعة ،قال النووي »:قال املاوردي أصول املكاسب :الزارعة والتجارة والصناعة وأيها
أطيب؟ فيه ثالثة مذاهب للناس أشبهها بمذهب الشافعي أن التجارة أطيب ،قال :واألشبه عندي أن
2
الزراعة أطيب؛ ألنها أقرب إلى التوكل»
وقد كانت املزارعة سائدة أيام التشريع باملدينة املنورة؛ فقد قال األنصار للنبي صلى هللا عليه
وسلم« :اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال :ال ،فقالوا :تكفوننا املؤونة ونشرككم في الثمرة ،قالوا
سمعنا وأطعنا» 3وجاء في صحيح البخاري «:ما باملدينة أهل بيت هجرة إال يزرعون على الثلث والربع،
وزارع علي وسعد بن مالك وعبد هللا بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة ،وآل أبي بكر،
4
وآل عمر ،وآل علي ،وابن سيرين»
وقد عامل النبي صلى هللا عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع...

5

وألهمية املزراعة في تحقيق األمن الغذائي وتنمية املجتمع جعلت الشريعة اإلسالمية استصالح
األرض وإنماءها وزراعتها سببا من أسباب ملكيتها إذا كانت مهملة متروكة غير مملوكة ألحد (مواتا)؛
 -1تنظر شروط التعريف في متن السلم املرونق لعبد الرحمان األخضري الجزائري.
 -2النووي ،يحيى بن شرف .املجموع شرح املهذب :دار الفكر ،بدون تاريخ ،9/59وألبي الحسن املاوردي كالم نفيس عن جهات
املكاسب؛ حيث قال :وجهات املكاسب املعروفة ،من أربعة أوجه :نماء زراعة ،ونتاج حيوان ،وربح تجارة ،وكسب صناعة،
وحكى الحسن بن رجاء مثل ذلك عن املأمون قال :سمعته يقول :معايش الناس على أربعة أقسام :زراعة وصناعة وتجارة
وإمارة ،فمن خرج عنها كان كال عليها .وبعد ذكر جهات املكاسب مجملة أسهب في الحديث عن كل جهة على سبيل التفصيل،
وصدر ذلك بالزراعة فقال :هي مادة أهل الحضر وسكان االمصار واملدن ،واالستمداد بها أعم نفعا ،وأوفى فرعا .املاوردي ،أبو
الحسن .أدب الدنيا والدين ،دار الكتب العلمية ،بدون تاريخ ،ص 180:بتصرف.
 -3صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب :إذا قال :اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر ،رقم الحديث2200:
 - -4صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب :املزارعة بالشطر ونحوه.
 -5صحيح مسلم ،كتاب املساقاة ،باب املساقاة واملعاملة بجزء من الثمر والزرع ،وفي رواية أبي داود»:عامل أهل خيبر على زرع
أرضهم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع» ،سنن أبي داود ،كتاب البيوع ،باب :في املساقاة ،رقم الحديث3410:
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فقد قال صلى هللا عليه وسلم «:من أحيا أرضا ميتة فهي له «1وجاء تفسير املوات في قوله صلى هللا
عليه وسلم «:من َّ
عمر أرضا ليست ألحد فهو أحق بها«  2مع تفصيالت وشروط ذكرها الفقهاء إلحياء
األرض املوات وما يكون به اإلحياء ،وذلك ألن إحياء األرض يسهم في زيادة اإلنتاج وتوفير الطعام لعدد
من الكائنات الحية ،ويقلل من الكثير من املشكالت البيئية ،كما قد تكون إماتة األرض اململوكة من
أسباب نزع ملكيتها من صاحبها بسبب تعطيل منفعتها؛ فقد رغب النبي صلى هللا عليه وسلم من عجز
عن استغالل أرضه في منحها ملن يقوم بذلك ،فقال صلى هللا عليه وسلم «:من كانت له أرض فليزرعها
3
أو ليمنحها أخاه.»...
ذلك أن إماتة األرض تعطيل لها عن مهمتها اإلنمائية للثروة النباتية ،وإسهامها في التنمية
املستدامة للمجتمعات ،وتلك مشكلة بيئية معاصرة تجني كثير من األمم ويالتها ،فتراها تستورد من
األغذية لنفسها ومن العلف ملاشيتها ما يكلف خزائنها مما ال طاقة لها به ،وهي تنام فوق خيرات ال
تقدرها ،وترعى بضع بقرات عجاف أو نوق ضعاف في مساحات شاسعة مترامية من األرا�ضي الغنية
التي لو غرست أو زرعت بمختلف أنواع املغروسات واملزروعات والنباتات لغيرت حياتها ،ولحققت
بذلك أمنها الغذائي ،ولجعلت لنفسها مكانة بين األمم.
املطلب الخامس :تعريف املساقاة لغة واصطالحا
الفرع األول :املساقاة لغة

املساقاة :مفاعلة من السقي بفتح السين وسكون القاف وهو :أن يستعمل رجل رجال في نخل
أو غيرها ليقوم بإصالحها على أن يكون له جزء مما تنتجه هذه األشجار؛ فهي مفاعلة على بابها من
املشاركة ،واشتق اسمها من السقي مع أنها تشتمل على غيره :كالتلقيح والتسميد وبناء األحواض
املائية وغيرهما مما تحتاجه األشجار؛ ألن السقي أصل منفعتها ومعظم عملها ،وأكثرها مؤونة ،وفي
ذلك تسمية للكل باسم جزئه األهم على طريق املجاز املرسل كما سبق في املزارعة ،واالسم ُّ
السقيا
 -1سنن أبي داود ،كتاب الخراج ،باب :في إحياء األرض املوات ،رقم الحديث3076،
 -2مسند اإلمام أحمد ،مسند عائشة ر�ضي هللا عنها ،رقم الحديث. 24927:
 - -3صحيح البخاري ،كتاب املزارعة ،باب :ما كان أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم يوا�سي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة،
رقم الحديث2215:
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بالضم ،وسقاه هللا الغيث وأسقاه ،ويقال :سقيته لشفته ،وأسقيته ملاشيته وأرضه ،واالسم ّ
السقي
ِ
1
بالكسر والجمع األسقية.
الفرع الثاني :املساقاة اصطالحا

تعددت تعريفات الفقهاء للمساقاة مبنى واتحدت أو تقاربت معنى؛ فعرفها الحنفية بأنها»:
معاقدة دفع األشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما» 2وعرفها املالكية بأنها »:دفع الرجل
شجرا ملن يقوم به وتكون غلتها بينهما» ،3وعرفها الشافعية بأنها »:املعاملة على النخل والشجر ببعض
ثمره» 4وعرفها الحنابلة بأنها »:أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه ،وعمل سائر ما يحتاج
5
إليه بجزء معلوم له من ثمره»
فهي إذن :دفع شجر مغروس الى عامل يقوم بما يحتاجه الشجر من سقي وتأبير 6وتسميد وغيرها
من أشكال العناية به الى مدة معلومة ،بجزء معلوم من غلة الشجر.
وهذه التعريفات وإن تعددت فإنها لن تخرج عن كون املساقاة اشتراكا وتفاعال بين العمل من قبل
َ
العامل املساقى ،واألصول املثمرة أو الزروع عند عجز صاحبها املساقي عن القيام بشؤونها.
الفرع الثالث :حكم املساقاة

سبق أن املساقاة هي القيام على الزرع والشجر بما يصلحه ،وأنها تعتمد على املاء بالدرجة االولى؛
َُ
ُ
تعالى»:ه َو َّال ِذي َأ ْن َز َل م َن َّ
الس َم ِاء َم ًاء لك ْم ِم ْن ُه
ملا له من أهمية في حياة الزرع وتطوير الزراعة ،قال
ِ
َ
َُ
ُ
َ
َ
َّ ْر َ َ َّ ْ ُ َن َ َّ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ
َش َر ٌ
ات ِإ َّن
اب َو ِم ْن ُه ش َج ٌر ِف ِيه ت ِس ُيمون ُي ْن ِب ُت لك ْم ِب ِه الز ع والزيتو والن ِخيل واألعن
اب و ِمن ك ِ ّل الث َم َر ِ
 -1ينظر في هذا :الجوهري ،حماد ابن إسماعيل .الصحاح ،مرجع سابق ،مادة :سقى .وابن منظور ،محمد ابن مكرم .لسان
العرب ،مرجع سابق ،مادة :سقى.
 -2ابن نجيم ،زين الدين .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1ه1997/م 17/83
 -3مالك بن أنس ،املدونة الكبرى ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون تاريخ 2/562
 -4املاوردي ،أبو الحسن .الحاوي في فقه الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1414 ،1هـ1994/م7/356 ،
 -5ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد .املغني ،مرجع سابق 5/290
ُ
 -6التأبير هو :التلقيح ،ومعناه ُّ
شق طلع النخلة األنثى ُلي ّ
ذر فيه �شيء من طلع النخلة الذكر فتصلح ثمرته بإذن هللا تعالى،
بح َسبه وبما جرت ُ
قال العيني »:وتأبير كل ثمر َ
عادتهم فيه بما يثبت ثمره ويعقده» .املجددي ،محمد .التعريفات الفقهية ،دار
الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ2003/م ص1/50:
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في َذل َك َ َل َي ًة ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ون» [النحل ،]10-11 :وهي جائزة عند جمهور الفقهاء بشرط بيان حصة كل
ِ ِ
ِ ٍ
طرف من طرفيها عند العقد ،ومنعها أبو حنيفة ولم يمنعها أصحابه.1
وأصل مشروعيتها وضع الرسول صلى هللا عليه وسلم أرض خيبر مساقاة بالنصف ،وكان يبعث
إليهم الصحابي الجليل عبد هللا بن رواحه ر�ضي هللا عنه فيخرص 2عليهم النخل حين يطيب أول �شيء
3
من تمرها قبل أن يؤكل منه �شيء.
ً
يتبين مما سبق أن الفقه اإلسالمي تناول بالتأصيل والتفصيل عقودا كثيرة تتصل باستثمار
األرض وإنمائها وعمارتها مثل :املغارسة واملزارعة واملساقاة وإحياء األرض املوات وغيرها من العقود
ُ
أحكامها في كتب الفقه ِم َّما يفيد بجالء أن الفقه اإلسالمي قد أولى املوارد الطبيعية عناية
املبسوطة
فائقة باعتبارها مصدرا لحياة اإلنسان ورفاهيته واستقراره وسعادته وتحقيق مهمته االستخالفية في
عمارة األرض بشتى أشكال العمارة.
املبحث الثاني :االمتدادات الفقهية للمغارسة
املطلب األول :عالقة املغارسة بالفقه اإليماني:

إن تصرفات املؤمن ينبغي أن تكون تعبيرا عن إيمانه؛ فاإليمان دافع للمؤمن للعمل ومحرك له
ُ
نحوه؛ إذ اإليمان ما وقر في القلب وصدقه العمل ،4وقد قرن اإليمان بالعمل الصالح في آي كثيرة
من القرآن الكريم؛ ذلك أن إيمان املؤمن واعتقاده بأنه مستخلف في األرض ومعمر لها وأنها أمانة
 -1قال ابن رشد :فاملساقاة جائزة عند مالك رحمه هللا وجميع أصحابه ،وعند الشافعي ،وخالف في جوازها أبو حنيفة،
والدليل على صحة قول من قال بجوازها أن رسول هللا« :ساقى يهود خيبر على أن لهم نصف الثمرة بعملهم ،وكان يبعث عبد
هللا بن رواحة فيخرصها عليهم» ثم أقرهم أبو بكر على ذلك ،ثم عمر بن الخطاب إلى أن بعث ابنه عبد هللا ليخرص عليهم،
فسحروه ،فتكوعت يده ،ثم إنه أجالهم عنها إلى الشام ،ثم عمل عثمان بعده على املساقاة والخلفاء بعده ،وفي إقرار أبي بكر
َّ
وعمر ر�ضي للا عنهما يهود خيبر على مساقاتهم التي ساقاهم عليها النبي عليه السالم وعمل الخلفاء بعدهما بها بيان واضح
على أن املساقاة حكم من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم محكم غير مفسوخ .ابن رشد الجد ،محمد بن أحمد .املقدمات
املمهدات ،مرجع سابق 548 /2
ُ
َّ
التخمين ،وبالكسر املقدار املخمن قال الراغب :هو ِحرز الثمرة  .املجددي ،محمد .التعريفات الفقهية،
 -2الخرص بالفتح هو
مرجع سابق 1/86
 -3مسند اإلمام أحمد ،مسند عائشة ر�ضي هللا عنها ،رقم الحديث25344 :
 -4ورد هذا اللفظ منسوبا إلى الحسن البصري رحمه هللا ،كما في مصنف ابن أبي شيبة ،برقم30351:
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عنده مذللة مسخرة منطاعة بخيراتها الظاهرة والباطنة يدفعه لالستفادة منها فيغرس ويزرع ويسقي
ليقطف الثمار فيحقق بذلك أمنه الغذائي ،ويجعل مصيره بيده محققا تكريم هللا له بتسخير كل
ْ
ْ
ْ
ََ َ
ْ
مظاهر الطبيعة له في قوله تعالىَ »:ولق ْد ك َّر ْم َنا َب ِني َآد َم َو َح َمل َن ُاهم ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر َو َر َزق َن ُاهم ِم َن
َّ ّ َ َ َ َّ ْ
َ
َُ
ً
ََ َ
يال» 1وقوله تعالىَ »:أ َل ْم َت َروا َأ َّن َ
هللا َس َّخ َر لكم َما ِفي
ضل َن ُاه ْم َعلى ك ِث ٍير ِم َّم ْن خل ْق َنا ت ْف ِض
ات وف
الط ِيب ِ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
ُ
َ
ََ
َ
َّ َ
ات َو َما في األ ْر َ ْ َ ْ
اطنة» [ آل عمران] 20 :
الس َمو ِ
ض وأسبغ عليكم ِنع َمه ظ ِاه َرة وب ِ
ِ
ِ
يقول اإلمام ابن القيم رحمه هللا :فاعلم أن هللا سبحانه وتعالى اختص نوع اإلنسان من بين
خلقه بأن كرمه وفضله وشرفه ،وخلقه لنفسه ،وخلق له كل �شيء ،وخصه من معرفته ومحبته
وقربه وإكرامه بما لم يعطه غيره ،وسخر له ما في سماواته وأرضه وما بينهما ،حتى مالئكته الذين هم
أقل قربة استخدمهم له ،وجعلهم حفظة له في منامه ويقظته ،وظعنه وإقامته ،وأنزل إليه وعليه
كتبه ،وأرسله وأرسل إليه ،وخاطبه وكلمه منه إليه ،واتخذ منهم الخليل والكليم واألولياء والخواص
واألحبار ،وجعلهم معدن أسراره ومحل حكمته وموضع حبه ،وخلق لهم الجنة والنار46.
وما أروع وأبلغ تشبيه القرآن الكريم لكلمة التوحيد بالشجرة؛ فكلمة التوحيد شجرة طيبة أصلها
ثابت في قلب املؤمن ُتؤ ِتي ُأ ُك َلها ّ
كل حين في سلوك اإلنسان بإذن ربها ،والحفاظ على البيئة بالغرس
ِ
ُ
املادي واملعنوي مظهر من مظاهر شجرة اإليمان املوجودة جذورها في باطن املؤمن ،وثمارها في سلوكه
َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َ ً َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ َ َ ّ َ َ ْ ُ َ
صل َها ث ِاب ٌت
وتصرفاته ،وذلك قوله تعالى »:ألم تر كيف ضرب للا مثل ك ِلمة ط ِيبة كشجر ٍة ط ِيب ٍة أ
َُُ ُ
ْ
َو َف ْر ُع َها في َّ
الس َم ِاء ُت ْؤ ِتي أكل َها ك َّل ِح ٍين ِب ِإذ ِن َ ِّرب َها»[ إبراهيم ]24-25:كما أن الشجرة دليل مشاهد على
ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َّ
وجود هللا تعالى وكماله وجماله وجالله ،قال تعالى »:هو ال ِذي أنزل ِمن السم ِاء م ًاء لكم ِمنه ش َر ٌ
اب
َ
َُ
ُ
َ
َ
َّ ْر َ َ َّ ْ ُ َن َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ
ات ِإ َّن ِفي ذ ِل َك
َو ِم ْن ُه ش َج ٌر ِف ِيه ت ِس ُيمون ُي ْن ِب ُت لك ْم ِب ِه الز ع والزيتو والن ِخيل واألعن
اب و ِمن ك ِ ّل الث َم َر ِ
َ َل َي ًة ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ون»[ النحل.]11 10-:
ِ ٍ
فغرس األشجار إذن أمانة ومسئولية يتطلبها اإليمان ،وتقتضيها عقيدة االستخالف في األرض،
وتعطيل األرض عن الغرس أو اقتالع املغروس بسبب الزحف العمراني املفرط والجشع الصناعي
واالستهالكي املدمر ذريعة إلى إفساد اإلرض وتدمير توازنها ،وذلك يتنافي مع مقت�ضى اإليمان ،قال
َْ
ُ
َ ُ َ َُ
ُ
ْ
ال ْر َ ْ َ ْ
الح َها ذ ِلك ْم خ ْي ٌر لك ْم ِإ ْن ك ْن ُت ْم ُمؤ ِم ِن َين» [ األعراف.] 86 85-:
تعالىَ »:وال ت ْف ِس ُدوا ِفي
ض بعد ِإص ِ
ِ
 -1ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ،تحقيق :محمد املعتصم باهلل
البغدادي ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1416 ،1هـ1996 /م.1/227 ،
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املطلب الثاني :عالقة املغارسة بفقه األخالق

من تأمل شريعة اإلسالمية من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وجدهما مجموعة
من املبادئ الخلقية املؤطرة لسلوك اإلنسان واملوجهة لتصرفاته ،وقد قال صلى هللا عليه وسلم»:
إنما بعثت ألتمم صالح األخالق» 1وقد اعتبرت الشريعة اإلسالمية األمانة واملسؤولية والوسطية
والرفق واإلحسان والصداقة واإلصالح تجاه النظام البيئي الطبيعي أخالقا مؤطرة وموجهة ومرشدة
ألنشطة اإلنسان تجاه الطبيعة في مفهومها الواسع والشجرة بشكل خاص باستحضار كونها نعمة
ُُ
ْ
من هللا ورزقا منه ،تأكل وتشرب منها الكائنات الحية ومنها اإلنسان؛ قال تعالى »:كلوا َواش َرُبوا ِم ْن
َْ
ْ َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ
ين»[البقرة ،]60:وقال تعالىَ »:وال ُت ْفس ُ
ال ْرض ُم ْفسد َ
ال ْرض َب ْع َد إ ْ
الح َها
ص
ي
ف
وا
د
للا وال تعثوا ِفي
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِرز ِق ِ
ِ ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ
ً
ً
َّ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ َ َ
للا قر ٌ
يب ِم َن ال ْح ِس ِن َين» [ األعراف.] 56:
وادعوه خوفا وطمعا ِإن رحمت ِ ِ
كما جعلت الشريعة غرس الشجرة صدقا وصدقة وصداقة مع البيئة؛ فقد قال صلى هللا عليه
وسلم »:ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إال كان له به
صدقة»2؛ إذ الصدق والصدقة والصداقة متواطئة املعنى ،وترجع إلى جذر لغوي واحد( صدق) ،وفي
ذلك دعوة إلى ضرورة بناء وعي إنساني تجاه البيئة ،قوامه تقديرها واحترامها وغرس أشجار الحياة
فيها؛ إذ في كلمة :الغرس إيحاء بالحركة وتجدد الحياة في شتى مناحيها املختلفة ،وقد تفطن اإلنسان
إلى ضرورة استبدال الصداقة مع البيئة بالعداوة بعد أن أحدقت أخطار عداوته معها به فغدا ينتج
ويفكر في منتجات تسمى صديقة البيئة ،وهو توجه سليم تجاهها.
املطلب الثالث :عالقة املغارسة بفقه املياه

َ ََ ْ َ
املاء أساس الحياة قال تعالىَ »:و َج َع ْل َنا م َن املَاء ُك َّل َ
�ش ْي ٍء َح ّ ٍي أفل ُيؤ ِم ُنون» [األنبياء ،]30:واملغارسة
ِ
ِ
واملزارعة واملساقاة تعتمد على املاء بالدرجة االولى ألهميته في حياة الشجر والزرع وتطوير الغرس
َّ
َ َ َ َُ ُ ْ َ َ ً
ََ ْ
الس َم َآء ب َن ًآء َو َأ َنز َل م َن َّ
اشا َو َّ
الس َم ِآء َم ًآء فأخ َر َج ِب ِه ِم َن
والزراعة ،قال تعالى »:ال ِذى جعل لكم االرض ِفر
ِ
ِ
ْ ً َّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ً َ َ َ َ
َّ
ُ َّ َ ْ
تعالى»:ه َو ال ِذي أن َز َل ِم َن
لل أ َندادا َوأ ُنت ْم ت ْعل ُمون»[ البقرة ]22:وقال
الث َم َر ِ
ات ِرزقا لكم فال تجعلوا ِ
َّ ْ َ َ َّ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ
َُ
ُ
َ
َ
األ ْع َن َ
َّ
الس َم ِاء َم ًاء َل ُك ْم ِم ْن ُه َش َر ٌ
اب
اب َو ِم ْن ُه ش َج ٌر ِف ِيه ت ِس ُيمون ُي ْن ِب ُت لك ْم ِب ِه الزرع والزيتون والن ِخيل و
 -1مسند اإلمام أحمد مسند أبي هريرة بإسناد قوي رجاله رجال الصحيح ،رقم الحديث8939:
 -2صحيح البخاري ،كتاب :املزارعة ،باب :فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،رقم الحديث2320:
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ً
َ ْ ُ ّ َّ
الث َم َرات إ َّن في َذل َك َ َل َي ًة ل َق ْوم َي َت َف َّك ُر َ
ون» [النحل ،]10-11:وقال تعالىَ »:و َت َرى اال ْر َ
ض َه ِام َدة
و ِمن ك ِل
ِ ِ ِ ِ
ِ ٍ
َ َ َ ْ َ َْ َ
َ َ
ُ
ف ِإذآ أ َنزل َنا َعل ْي َها ال َآء ْاهت َّز ْت َو َرَب ْت َوأ َنبت ْت ِمن ك ِ ّل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج»[الحج.] 5:
وقد تحدث القرآن الكريم في آي عديدة عن ثالثة وعشرين نوعا من املياه ،وقد وردت لفظة
ماء في القرآن الكريم ثالثا وستين مرة مفردة موصوفة في أغلب حاالت ورودها ارتبطت في ثمان
وعشرين آية كريمة بوظائف بيئية حياتية مختلفة :كسقي اإلنسان والحيوان ،وإنبات مختلف أنواع
النباتات ،وتوليد الطاقة وحمل السفن وغير ذلك ،مما يفيد أن فقه املياه ال يقتصر على أحكام
الطهارة والوضوء والغسل ،كما نجده في كثير من كتب الفقه ،حتى ارتبط حضور املياه عند كثير من
املسلمين بتلك األحكام دون بقية وظائفه املتعددة التي تطال جوانب حياتية متعددة؛ إذ ال يتصور
ً
وجود عمران نباتي بدونها ،وال يمكن بقاء الوجود اإلنساني بعيدا عنها؛ ليكون املاء بذلك عنوان
الحياة ،وذلك قوله تعالىَ »:و َج َع ْل َنا م َن املَاء ُك َّل َ
�ش ٍيء َحي» [.األنبياء] 30:
ِ
ِ
املطلب الخامس :عالقة املغارسة بفقه العبادات واملعامالت

للبيئة بمفهومها الواسع والشجرة منها على الخصوص حضور قوي في فقه العبادات واملعامالت؛
فأول ما يتصل بالبيئة من فقه العبادات الحديث عن املاء الذي يطالعنا في كتاب الطهارة الذي
يتصدر كتب الفقه اإلسالمي ،وفيها تقسيم املياه وترشيد استعمالها باستحباب التقليل منها وكثرة
اإلسراف فيها ،وذلك يفيد ضرورة ترشيد استعمال هذه الثروة واالستفادة منها في عمارة األرض،
ونجد لحماية البيئة النباتية والحيوانية حضورا في كتاب الحج؛ حيث يحرم على املحرم الصيد داخل
الحرم وخارجه ،ويحرم على من بالحرم محرما كان أو غيره قطع النباتات ما سمي فيما بعد بالبيئة
املحمية.

1

ونجد للبيئة النباتية حضورا في فقه املعامالت من خالل كتب املزارعة واملغارسة واملساقاة،
 -1وذلك قوله صلى هللا عليه وسلم «:إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السموات واألرض فهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة،
وإنه لم يحل القتال فيه ألحد قبلى ،ولم يحل لى إال ساعة من نهار ،فهو حرام بحرمة هللا إلى يوم القيامة ،ال يعضد شوكه ،وال
ينفر صيده ،وال يلتقط إال من عرفها »...صحيح مسلم ،كتاب الحج ،باب تحريم مكة وصيدها وخالها وشجرها ولقطتها إال
ملنشد على الدوام ،رقم الحديث3368:
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وإحياء املوات والضمان واعتبار الناس شركاء في تملك املاء والكأل والنار 1مع تفصيالت تكفل الفقه
ببيانها ،كما أن للبيئة حضورا في كتاب النفقات والتبرعات وغيرها مما هو مفصل مبسوط في كتب
الفقه.
واملطلع على مفاصل الفقه اإلسالمي وتفاصيله يجد أنه ال يتصل بالبيئة اتصاال جزئيا فروعيا
فقط ،بل يتصل بها بوصفه قواعد كلية ضابطة وحاكمة على كثير من النوازل والوقائع البيئية
املتجددة في الزمان واملكان ،ومنها قاعدة :ال ضرر وال ضرار ،2وهي قاعدة كثيرة الصيغ والتطبيقات
البيئية ،وقاعدة :درء املفاسد مقدم على جلب املنافع ،والتي تفيد أن كل نشاط إنساني يلحق ضررا
محققا بالبيئة أقوى من املصلحة منه ،ويهدد حياتها ويعطل مصلحة األجيال املتعاقبة ال تقره
3
الشريعة؛ إذ وضعها إنما هو إلقامة مصالح العباد في املعاش واملعاد.
املبحث الثالث :املقاصد البيئية للمغارسة

املوارد البيئية الطبيعية ومنها الشجرة ملك مشترك بين اإلنسان وغيره من الكائنات الحية توفر
الطعام والشراب واملأوى والظل والتوازن البيئي وغير ذلك من مقاصد وجودها؛ إذ ليس في ملك هللا
َ
وصنعه �شيء وجد عبثا أو لعبا قال سبحانهَ »:و َما َخ َل ْق َنا َّ َ
ات َواال ْر َ
ض َو َما َب ْي َن ُه َما ل ِع ِب َين َما
الس َماو ِ
َ
ََْ
َّ ْ
ََ
َ َ َ
خل ْق َن ُاه َمآ ِإال ِبال َح ِ ّق َول ِك َّن أكث َر ُه ْم ال َي ْعل ُمون»[ النحل ] 38:فوجب فطرة وعقال وشرعا إحياء املوارد
الطبيعية ومنها الشجرة وتنميتها ،وحمايتها ودفع الفساد عنها حتى تؤدي مقاصدها وهي:
املطلب األول :املقصد التعبدي

املوارد الطبيعية ومنها الشجرة خلق من خلق هللا الواحد األحد دالة عليه وشاهدة بوجوده تسجد
لربها ،وتسبح بحمد خالقها ،وتعظم بارئها بلسان حالها ومقالها الذي ال يفقهه اإلنسان ،مسخرة
منطاعة ملا خلقت له ،ودليل ذلك قوله تعالىَ »:أ َل ْم َت َر َأ َّن َّ َ
للا َي ْس ُج ُد َل ُه َم ْن في َّ َ
ات َو َم ْن ِفي
الس َماو ِ
ِ
ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ
اب َو َكث ٌير م َن َّ
الش َج ُر َو َّ
الناس َو َك ِث ٌير َح َّق َع َل ْي ِه ْال َع َذ ُ
الد َو ُّ
اب
ض والشمس والقمر والنجوم وال ِجبال و
ِ
ِ
ِ
األر ِ
 -1جاء في مسند اإلمام أحمد عن أبي خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم قال قال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم« :املسلمون شركاء في ثالث املاء والكإل والنار» ،رقم الحديث23132 :
 - -2هذه القاعدة لفظ حديث نبوي شريف رواه مالك في املوطأ ،كتاب األقضية ،باب :القضاء في املرفق ،رقم الحديث1429 :
 -3ذكر الشاطبي :أن وضع الشرائع إنما هو ملصالح العباد في العاجل واآلجل معا .الشاطبي ،إبراهيم بن مو�سى .املوافقات في
أصول الفقه ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،القاهرة ،ط1،1417هـ1997/م 4/5
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َ
ُ
َ
للا َف َما َل ُه م ْن ُم ْكرم إ َّن َّ َ
َو َم ْن ُيهن َّ ُ
للا َي ْف َع ُل َما َيش ُاء» [الحج ]18:وقوله عز من قائل »:ت َس ِّب ُح ل ُه
ِ
ٍِ ِ
ِِ
ُ
يح ُه ْم إ َّنهُ
ض َو َم ْن فيه َّن َوإ ْن منْ
�ش ْيء إال ُي َس ّب ُح ب َح ْمده َو َلك ْن ال َت ْف َق ُهو َن َت ْسب َ
َ
َ
ُ
ْ
َّ
َّ
ُ
ْ
الس َم َاوات السبع واألر
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
َك َ
ان َح ِل ًيما َغ ُف ً
ورا»[ اإلسراء ]44:ففي تخصيص بعض أفراد العام في لفظ» من» بالذكر في اآلية األولى
َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ
الش َج ُر َو َّ
الد َو ُّ
اب
داللة على مزية له ،وفي تخصيص املذكورات» الشمس والقمر والنجوم وال ِجبال و
َ َ ٌ َ َّ
اس» بالذكر داللة على تكاملها وتوقف بعضها على بعض.
وك ِثير ِمن الن ِ
وكما أن املوارد البيئية ومنها الشجرة مسبحة بحمد ربها فإنها مجال لتأمل اإلنسان وتفكيره
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َّ َ ْ
َّ
الل ْيل َو َّ
الن َه ِار
وتسبيحه بحمد مبدع الكون وفاطره قال تعالىِ »:إن ِفي خل ِق السماو ِ
ض واخ ِتل ِف ِ
ات والر ِ
ُ َْ
ودا َو َع َلى ُج ُنوبه ْم َو َي َت َف َّك ُر َ
ين َي ْذ ُك ُر َ
ون َّ َ
ال ْل َباب َّالذ َ
للا ق َي ًاما َو ُق ُع ً
ون في َخ ْلق َّ َ
َ َل َ
ات
ي
ول
ل
ات
ي
ٍ
السـ ـ َـماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
اب َّ
ال ْرض َرَّب َنا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًل ُس ْب َح َان َك َفق َنا َع َذ َ
الن ِار» [آل عمران ]190-191:وعليه فإن
ِ
ِ
و ِ
التعدي على موارد البيئة ومنها الشجرة بعدم غرسها ،أو بإتالفها أو استنزافها يمنعها من أداء وظيفتها
التعبدية ،ويعطل مصلحة من خلقت له ،وتلك مشكلة بيئية اتسعت دائرة أضرارها في عصرنا الحالي.
املطلب الثاني :املقصد النفعي:

من مقاصد وجود املوارد الطبيعية ومنها الشجرة االنتفاع بها؛ فهي تمد الكائنات الحية بالطعام
والشراب والظل وغيرها من وجوه االنتفاع التي تتجاوز اإلنسان؛ لذلك كان االعتداء على الشجرة
اعتداء على املنفعة في عموم مشموالتها وتهديدا للحياة في أوسع معانيها ،وذلك ما استوجب الوعيد
الوارد في قوله صلى هللا عليه وسلم «:من قطع سدرة صوب هللا رأسه في النار» 1وقد سئل أبو داود
عن معنى هذا الحديث فقال :هذا الحديث مختصر يعنى :من قطع سدرة فى فالة يستظل بها ابن
السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب هللا رأسه فى النار .2والكالم إذا قيد بقيد
فروح الكالم ذلك القيد وإليه يتوجه النفي واإلثبات كما هو مقرر عند األصوليين.
فإذا كان هذا وعيد قاطع سدرة عبثا -وهي شجرة غير مثمرة -في فالة من األرض تعطيال ملصلحة
استظالل اإلنسان والحيوان فإن وعيد إتالف وتدمير آالف األشجار املثمرة بغية التوسع العمراني

 - -1سنن أبي داود ،كتاب األدب ،باب :في قطع السدر .رقم الحديث5241:
 -2نفسه ،مع الكتاب والباب.
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الجشع واالستغالل الجائر أشد من باب قياس األولى؛ ملا في ذلك من تعطيل عدد من املنافع املتداخلة،
2
والقاعدة الفقهية :أن الغرم بالغنم ،1والخراج بالضمان.
فكلما كان غنم اإلنسان من الطبيعة وخراجه منها أكثر كان غرمه وضمانه لتبعات فعله أكثر
ْ ْ
َ ْ
َ
وأكثر ،وذلك من مظاهر الفساد املشار إليه في قوله تعالى »:ظ َه َر ال َف َس ُاد ِفى ال َب ّ ِر َوال َب ْح ِر ِب َما ك َس َب ْت
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
ُ ْ َ َّ
َ
َأ ْيدى َّ
ض ال ِذى َع ِملوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون» [الروم ،]41:فالباء في قوله تعالىِ »:ب َما
اس ِلي ِذيقهم بع
الن
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ك َسبت» للسببية ،والالم في قوله تعالىِ »:ل ُي ِذيق ُه ْم» للعاقبة ،وفي تفسير هذه اآلية قال العالمة
ً
ُ
الطاهر بن عاشور :خلق العالم على نظام ُمحكم مالئم صالح للناس ،فأحدث اإلنسان فيه أعماال
3
سيئة مفسدة ،فأخذ االختالل يتطرق إلى نظام العالم.
املطلب الثالث :املقصد الجمالي

املوارد البيئة ومنها الشجرة لوحة فنية في غاية الجمال ومنتهى الزينة والبهاء في إتقان الصنعة،
مختلفة األلوان ،متعددة األشكال ،تدخل البهجة على نفس من استخلفه هللا عمارة األرض،
ََ َ َ
وتوجه سلوكه نحو تذوق الجمال ،واالستدالل بجمالها على جمال مبدعها ،قال تعالى »:أل ْم ت َر أ َّن
ْ ٌ
َّ َ
للا َأ ْن َز َل م َن َّ
ات ُم ْخ َت ِل ًفا َأ ْل َو ُان َها َو ِم َن ْالج َبال ُج َد ٌد ب ٌ
الس َم ِاء َم ًاء َف َأ ْخ َر ْج َنا ب ِه َث َم َ
يض َو ُح ْم ٌر ُمخ َت ِلف
ر
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ٌ َ َ َّ َ َّ َ ّ َ ْ َ ُ ْ َ ٌ
�شى َّ َ
ف َأ ْل َو ُان ُه َك َذل َك إ َّن َما َي ْخ َ
للا ِم ْن ِع َب ِاد ِه
اب واألنع ِام مخت ِل
اس والدو ِ
ِ ِ
ألوانها وغر ِابيب سود و ِمن الن ِ
ََ ْ
ْال ُع َل َم ُاء»[فاطر ]27-28:وقال تعالىَ »:أ َّم ْن َخ َل َق َّ َ
ات َواال ْر َ
ض َو َأ َنز َل َل ُك ْم ّم َن َّ
الس َم ِآء َم ًآء فأ َنبت َنا
الس َماو ِ
ِ
َ
ُ َ
َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ٌ َ َّ
َ َ َ َ َ َ َ
للا َب ْل ُه ْم ق ْو ٌم َي ْع ِدلون»[النمل]60:
ِب ِه حدآ ِئق ذات ب ْهج ٍة َّما كان لك ْم أن ت ِنبتوا شج َرها أ ِإله َّمع ِ
فالحدائق الناضرة تبعث في القلب البهجة والفرح ،كما أن تدبر آثار اإلبداع في الحدائق الناضرة

الجميلة دليل على جمال الصانع ،وذلك باعث على تمجيده وتعظيمها سبحانه؛ لداللة عظمة الخلق
على عظمة الخالق.
 -1تنظر قاعدة الغنم بالغرم عند :الزحيلي ،محمد .القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة ،دار الفكر ،ط1،1427هـ-
 2006م1/543 ،
 -2لفظ حديث أخرجه أبو داود في سننه ،كتاب اإلجارة ،باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا ،رقم الحديث:
.3510
 -3ابن عاشور ،محمد الطاهر .التحرير والتنوير ،مرجع سابق 21/111
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املطلب الرابع :املقاصد الصحية:

مهام الشجرة ووظائفها متعددة منها تصفية الهواء ،وامتصاص امللوثات ،والحد من سرعة
الرياح ،وحماية املحاصيل الزراعية ،وتثبيت التربة من االنجراف ،وحفظ رطوبة الجو ،وإمداد
1
اإلنسان باألكسجين الضروري لحياته
فالشجرة إذن رئة الطبيعة ومصدر تنفسها ،وهذا مما يفسر قوله صلى هللا عليه وسلم« :إن
قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال تقوم َّ
حتى يغرسها فليغرسها» ،2يقول يوسف
القرضاوي« :وهذا في رأيي تكريم للعمل لعمارة الدنيا في حد ذاته ،وإن لم يكن وراءه منفعة للغارس أو
لغيره من بعده ،فال أمل ألحد في االنتفاع بغرس يغرس والساعة تقوم ،وليس بعد هذا تحريض على
الغرس واإلنتاج ما دام في الحياة نفس يتردد؛ فاإلنسان قد خلق ليعبد هللا ،ثم ليعمل ويعمر األرض،
3
فليظل عابدا عامال حتى تلفظ الدنيا آخر أنفاسها».
هذه مقتطفات علمية عن فقه املغارسة ومقاصدها البيئية ،وقد خلصت في نهاية هذا البحث إلى
الخالصات واالستنتاجات اآلتية:
 القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد ،ومادة معرفية غنية بأنواع العلوم ،وباألخص ما اتصل منهابالبيئة في مفهومها الواسع والشجرة على وجه الخصوص.
 ضرورة عودة املسلمين للقرآن الكريم واستنطاق نظمه ومساقه ،وتراكيبه ومفرداته ،والغوصفي بحار أسراره الستخراج درره وجواهره في كيفية التعامل مع البيئة واالستفادة منها وتفادي الوقوع
في مشكالتها.
 ضرورة االستعانة بمختلف العلوم واملعارف اإلنسانية لفهم القرآن الكريم باعتباره كتاب حياة. االنطالق من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه اإلسالمي باعتبارها أصول املعرفةالشرعية في البحث عن الحلول للمشكالت البيئية املعاصرة دون إهمال أو إقصاء العلوم األخرى ما
دام الهدف واحدا.
 -1انظر في املقاصد الصحية للشجرة :مجلة العربي :اإلنسان والبيئة ،العدد 522 :ماي  2002ص153 :
 -2سبق تخريجه.
 -3القرضاوي ،يوسف .كيف نتعامل مع السنة النبوية ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1422 ،2هـ2002/م ص132 :
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 الفقه اإلسالمي فقه ثري في تناوله لقضايا البيئة واقتراح حلول مشكالتها ،وفي ذلك دعوةََ
َ
والعل ِل من هذا املنبع الف َّوار الذي ال ينضب
الستنهاض همم الباحثين والدارسية من أجل النهل
وجعل ذلك رسالة في سبيل إبراز محاسن اإلسالم وشموليته.
ِ
 ضرورة تجديد النظر الفقهي في األحكام املرتبطة بالقضايا البيئة من الحالل والحرام إلىبناء األحكام على اعتبار أن القضايا البيئة ملك إنساني يسهم في تنمية املجتمات وتوسيع قاعدة
االستفادة من ثروات األرض وخيراتها ،وذلك ال يتم إال باعتماد النظر املقاصدي في األحكام املتصلة
بقضايا البيئة بربطها بكليات الشريعة ومقاصدها إلبراز محاسن اإلسالم.
 املشكالت البيئية مركبة تركيب تالزم فلزم ضرورة عدم أحادية اقتراح الحلول لها كما أن اإلخاللبجزء منها يؤدي إلى اإلخالل بالكل ،ومنه اإلنسان الذي يخل /ينتقم بنفسه من نفسه.
 ضرورة توظيف الجانب الجمالي في تناول القضايا البيئية إلذكاء مكمون الجمال في نفساإلنسان حتى يتعامل مع البيئة بحس جمالي فال يسرف وال يتلف.
املصادر واملراجع

ابن أبي شيبة ،أبو بكر .املصنف في األحاديث واآلثار ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1هـ.
ابن حنبل ،أحمد .مسند اإلمام أحمد ،تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة،
بيروت ،ط1420 ،2هـ1999/م.
ابن رشد الجد ،محمد بن أحمد .املقدمات املمهدات ،تحقيق :محمد حجي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،ط1408 ،1هـ1988/م.
ابن رشد ،محمد بن أحمد .بداية املجتهد ونهاية املقتصد دار الحديث ،القاهرة ،سنة
1425هـ 2004/م.
ابن عاشور ،محمد الطاهر .التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ.
ابن عرفة ،محمد بن محمد .املختصر الفقهي تحقيق :حافظ عبد الرحمن محمد خير ،مؤسسة
خلف أحمد الخبتور لألعمال الخيرية ،دبي ،ط1435 ،1هـ 2014/م.
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ابن فارس ،أحمد بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ1979/م.
ابن قدامة ،عبد هللا بن أحمد .املغني ،مكتبة القاهرة ،القاهرة ،بدون طبعة.
ابن قيم الجوزية ،محمد بن أبي بكر .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين،
تحقيق :محمد املعتصم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي– بيروت ،ط1416 ،3ه1996/م.
ابن منظور ،محمد بن مكرم .لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،ط1414 ،3ه .
ابن نجيم ،زين الدين .البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1ه
1997/م .
أبو الحسين ،مسلم بن الحجاج .الجامع الصحيح ،دار الجيل بيروت +دار األفاق الجديدة،
بيروت ،بدون تاريخ الطبع.
أبو داود ،سليمان .سنن أبي داود ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،بدون تاريخ.
التسولي ،أبو الحسن .البهجة في شرح التحفة تحقيق :محمد عبد القادر شاهين ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1998 /م .
الجوهري ،إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية تحقيق :أحمد عبد الغفور
عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط4،1407هـ1987/م.
الزحيلي ،محمد القواعد الفقهية وتطبيقاتها في املذاهب األربعة ،دار الفكر ،دمشق ط1427 ،1
هـ 2006 /م.
السرخ�سي محمد .املبسوط ،دراسة وتحقيق :خليل محي الدين امليس ،دار الفكر ،بيروت ،ط،1
1421هـ2000/م.
الشاطبي ،إبراهيم بن مو�سى .املوافقات في أصول الفقه ،تحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل
سلمان دار ابن عفان ،القاهرة ،ط1،1417هـ1997/م .
الشافعي ،محمد بن إدريس ،دار املعرفة ،بيروت ،بدون طبعة1410 ،هـ1990/م.
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الشربيني ،محمد بن أحمد .مغني املحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1415 ،1هـ1994/م .
ضياء الدين ،خليل بن إسحاق .التوضيح في شرح املختصر الفرعي ،تحقيق :أحمد بن عبد الكريم
نجيب ،مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ،ط1429، 1هـ 2008/م .
القرافي ،أحمد بن إدريس .شرح تنقيح الفصول ،تحقيق طه عبد الرؤوف سعد ،شركة الطباعة
الفنية املتحدة ،القاهرة ،ط1393 ،1هـ1973/م.
القرضاوي ،يوسف .كيف نتعامل مع السنة النبوية ،دار الشروق ،القاهرة ،ط1422 ،2هـ2002/م
الكاساني ،عالء الدين .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1406هـ1986/م.
املاوردي ،أبو الحسن .الحاوي في فقه الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1414 ،1هـ1994/م.
املاوردي ،أبو الحسن .أدب الدنيا والدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون تاريخ.
املجددي ،محمد .التعريفات الفقهية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 ،1هـ2003/م .
مالك بن أنس ،املدونة الكبرى ،تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،بدون تاريخ.
مجلة العربي »:اإلنسان والبيئة» العدد  522ماي 2002م.
املرداوي ،علي بن سليمان .اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،ط ،2بدون تاريخ.
النووي ،يحيى بن شرف .املجموع شرح املهذب» مع تكملة السبكي واملطيعي» دار الفكر.بيروت،
بدون تاريخ.
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