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توطئة
مل حتظ مسألة البيئة يف حياة البشرية ابالهتمام الذي
حظيت به يف العقود القليلة املاضية جراء اخللل الذي أصاب
التوازن البيئي بسبب اآلاثر السلبية للثورة الصناعية وما قام به
اإلنسان من استنزاف للثروات واملوارد الطبيعية حبيث أصبح
الناس يتوجسون خوفاً من تدهور األوضاع البيئية إىل درجة
الدمار ،ولعل من أبرز ما يثار يف هذا السياق موضوع التغري
املناخي واالحتباس احلراري الذي ال يقتصر على بلد دون اآلخر
بل يتعدى الدول القطرية ليعم العامل أبسره فال تسلم من آاثره أية
دولة أو منطقة .وقد أدى ذلك إىل حصول اهتمام عاملي هبذا
األمر وانعقاد مؤمترات علمية وحمافل دولية ولقاءات قمة للبحث
يف أسباب املشكلة وكيفية عالجها ومدى مسامهة دول العامل يف
التصدي هلا ،وحرص القائمون على مثل هذه اللقاءات على
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صياغة اتفاقيات دولية تتضمن التزامات مبا يرونه حالً ملشكلة
مناخ وتصديً ألسباهبا وآاثرها على وجه يوازن بني احلفاظ على
مستوى املعيشة واحلاجة إىل املوارد الطبيعية من جهة ،واحرتام
البيئة من جهة أخرى .ويعترب مؤمتر كوبنهاجن الذي يعقد ما
بني  18-7من كانون األول/ديسمرب 2009م ويشارك فيه
العشرات من رؤساء الدول وأعداد كبرية من املوفدين احلكوميني
واملتخصصني والباحثني ،يعترب حلقة يف سلسة طويلة من
املؤمترات الدولية.
ويرى املتتبع هلذه املؤمترات ،الواقف على االتفاقيات
املعقودة فيها واملقرتحة ،والناظر يف أحباث العلماء واملتخصصني
واملفكرين الغربيني على وجه اخلصوص أن تناول موضوع البيئة
حنا هنجاً غري مستقيم من البداية ،حيث مل يتجاوز النظر فيه يف
الغالب أعراض اختالل التوازن البيئي واألسباب املباشرة اليت
أدت إليه من مثل ازديد الغازات الدفيئة اليت أثرت على اجلو
وأثر الصناعات يف ذلك .غري أن هذه األسباب هي أقرب إىل
آاثر املشكلة منها إىل أسباهبا احلقيقية ،ولذلك مل جير تقدم يذكر
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يف عالج مشكلة البيئة ،ولن حيصل تقدم ما دام تشخيص الداء
وأساس العالج غري صحيح.
إننا نرى أن األسباب احلقيقية ملشكلة البيئة ال تكمن يف
الصناعات والتطور التقين واستغالل املوارد الطبيعية ملا فيه
مصلحة اإلنسان ألن هللا تعاىل سخر األرض وما فيها لإلنسان
وحثه على عمارة األرض والسعي فيها وتلمس نواميس الكون
واالستفادة منها يف تسخري ما يف األرض واجلو لتغطية حاجاته
وسد جوعاته وتطوير وسائل حياته .وما زال الناس يتعاقبون يف
معاشهم على األرض وأيكلون من خرياهتا دون أن ينقص منها
شيء أو يطرأ خلل على توازهنا ،قال تعاىل ﴿ :
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إن مشكلة البيئة مبعناها الشامل تعود يف رأينا إىل أسباب
فكرية وأزمة أيديولوجية عميقة نتج عنها ممارسات منتظمة أدت
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إىل حدوث األزمة البيئية وتفاقمها ،ونستطيع أن نقرر أن الثورة
الصناعية اليت م
حُلت القسط األكرب من إمث إحداث اخللل البيئي
قد انطلقت وتطورت يف الغرب ،وال يزال الغرب هو الرائد فيها
والعامل يف ذلك تبع له .ويف العامل الغريب تسود احلضارة الغربية
اليت كونت األساس املبدئي واإلطار الفكري الذي حكم الثورة
الصناعية ونتائجها ،وهي حضارة ذات طابع مادي مصلحي،
تقضي فلسفتها إبقصاء اخلالق سبحانه وتعاىل عن شئون احلياة،
وتدعو إىل احلريت ،ومنها حرية التملك واحلرية الشخصية،
وجتعل املصلحة مقياس األعمال وترى أن سعادة اإلنسان
تتحقق ابحلصول على أكرب قدر من املتع اجلسدية ،وتعترب أن
املشكلة االقتصادية هي الندرة النسبية للسلع واخلدمات ،وجتعل
الدولة وسيلة وظيفتها حاية احلريت ،وتعطي حق التشريع
للبشر.
إن هذه احلضارة مبثل هذه النظرات حتمل بذور األزمات
يف خمتلف جوانب احلياة ومنها أزمة البيئة وتقود الفرد واجملتمع
والدولة إىل الدمار .فقد أسست لنشوء الفرد الذي ال يستشعر
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رقابة هللا تعاىل أو حماسبته ،ويعترب هناية حدوده عند هناية
مصلحته املادية ،ويسعى إىل حيازة أكرب قدر من امللك ومن
املتع املادية ،وأطفأت فيه جذوة الفطرة وأبعدته عن حاجاته
الروحية ،فصار مؤهالً بسبب قناعاته ليكون شخصاً جشعاً
متعديً على حقوق اآلخرين ،غري آبه حبدود أخالقية أو قيم
روحية ،كما أنه صار يغلب عليه استهالك السلع واخلدمات
دون حاجة حقيقية بل جملرد متلكها ،فتكدست يف بيوت كثري
من األفراد الغربيني السلع من أجهزة كهرابئية ومالبس وأدوات
جتميل وغريها اليت مت استبداهلا جملرد دخول أجيال جديدة أو
موضات أخرى إىل السوق ،أو لعدم وجود احلاجة الستعماهلا
أصالً وصار اجملتمع الغريب يوصف أبنه جمتمع مستهلك ،كل
ذلك دون مراعاة ملا يسببه هذا االستهالك غري الالزم من أثر
على البيئة.
وبقول هذه احلضارة أبن املشكلة االقتصادية هي ندرة
السلع واخلدمات ،وأن عالج هذه املشكلة يف زيدة اإلنتاج،
فقد جعلت مقياس النجاح االقتصادي يف حجم الدخل القومي
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ومعدل زيدة النمو ،مما دفع الدول إىل الرتكيز على اإلنتاج
وزيدته للوصول إىل أكرب قدر ممكن من حجم الدخل القومي
وارتفاع يف معدالت النمو دون التفات إىل أثر ذلك على البيئة.
وقامت الشركات الكربى والصناعات ابستنزاف املوارد الطبيعية
وملء األسواق ابملنتجات بكميات ضخمة من أجل حتقيق
أرابح ،دون أن هتتم بغري الكسب املادي ،واجلشع الذي ال
يعرف حدوداً .وسخرت احلكومات يف بالدها وحكومات العامل
الفقري لتحقيق مصاحلها االقتصادية ،كما مارست أتثرياً كبرياً
على التشريعات املختلفة واملشرعني وعملت على أن تكون على
حنو خيدم أهدافها املادية وأرابحها .كل ذلك دون أن تعمل
حساابً ملا سيرتتب على ذلك من أضرار تطال اإلنسان واحليوان
والبيئة.
مث إن هناك مفهوماً رأمسالياً يقول أبنه ال بد من املفاضلة
دائماً بني التقدم والقضاي البيئية وقضاي اإلنسان ،غري أن هناك
خطأً أساسياً يف هذه النظرة ألن التنمية والتقدم االقتصادي ال
يستوجبان االعتداء على البشر واحليواانت والطبيعة احمليطة بنا،
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وإن أي حل يبىن على هذا املفهوم اخلاطئ لن يؤدي إال إىل
تفاقم املشكلة ،كما أن احللول املطروحة من قبل السياسيني
الغربيني ،سواء أكانت حلول مؤمتر كيوتو أم خمطط االحتاد
األورويب أم ( COP15كوبنهاجن  ،)15تثبت حقيقة واحدة
وهي عدم االهتمام ابلبيئة واملناخ إذا كانت الشركات الغربية
ستدفع التكاليف من ميزانياهتا.
لقد كان طبيعياً أن ينتج حتكم احلضارة الغربية ابلعامل
وتطبيق النظام الرأمسايل يف هذا العصر أوضاعاً مزرية تتمثل يف
اجلوع والفقر واالستعمار واحلروب الطاحنة والقتل اجلماعي
للمدنيني واألزمات االقتصادية ونشوء أنظمة دكتاتورية مسرية من
قبل الغرب يف العامل اإلسالمي ويف غريه من دول العامل الفقرية.
وليست االنتهاكات املتتالية للبيئة وحدوث املشكلة البيئية إال
مثرة هلذا النظام الرأمسايل.
واليوم تقف البشرية على مفرتق طرق ،فمواصلة السري يف
العيش على الطريقة الرأمسالية سيرتك الناس دون أي شك حتت
وطأة حبر من الكوارث اليت ال ميكن تصورها ،وإن تراكم هذه
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الكوارث ما هو إال إرث أيديولوجية حتتضر على فراش املوت،
أيديولوجية حافظت على بقائها كل هذا الوقت من خالل
القمع الوحشي لألمم واألفكار األخرى.
ولإلسالم وجهة نظر ختتلف اختالفا جوهري فيما يتعلق
هبذه املسألة .فهو يقدم للبشرية حالً يؤدي إىل تقدم اقتصادي
حقيقي واستقرار وتنمية للبشرية مجيعها من دون أن يكون هذا
احلل على حساب البيئة أو لصاحل جمموعة صغرية من النخبة.
واملسلمون قادرون إن عزموا أمرهم على تغيري املسار
واختيار طريقة اإلسالم اليت حتقق الطمأنينة لإلنسان وحترتم
الطبيعة والبيئة ،وهو أمر الزم من أجل إنقاذ البشرية مجيعها.
وسوف نتناول يف ثناي هذا الكتيب إبجياز طبيعة بعض
احللول املطروحة يف احملافل الدولية ومنها مؤمتر كوبنهاجن ،ونبني
الفروق البارزة بني وجهة نظر اإلسالم ووجهة النظر الرأمسالية
جتاه قضاي البيئة والتنمية االقتصادية والتقدم.
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الواقع واملشكلة
إن البيئة أو البيئة الطبيعية مبفهومها الواسع مصطلح يشمل
مجيع الكائنات احلية واألشياء غري احلية اليت توجد أو حتدث
بشكل طبيعي على األرض أو على جزء منها .ولقد شهدان
وملدة طويلة كوارث بيئية متتالية ،فالدول والشركات الغربية
أتلفت مباشرة أو بطريق غري مباشر الغاابت واألهنار وقضت
على الكثري من احليواانت حىت أصبح بعضها مهدداً ابالنقراض،
األمر الذي دعا منظمات حاية احليوان إىل مجع التواقيع
املستنكرة هلذه األعمال .ويف هذه األيم يتم إرسال ماليني من
أطنان النفايت من الدول الغربية الصناعية إىل ما يسمى دول
العامل الثالث وقد أصبحت هذه األعمال جتارة ضخمة راحبة.
وكان من نتيجة ذلك تلوث األراضي واألهنار يف تلك البلدان
ألن جزءاً كبرياً من هذه النفايت هو نفايت سامة من مثل
البطاريت ،والرصاص الثقيل وهي ذات أتثري مباشر على اجلهاز
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العصيب لإلنسان .وقد أدى ذلك إىل وفاة كثري من العمال
وإحلاق الضرر آبالف آخرين.
لكن نقاش موضوع البيئة واملناخ الذي دار بني اإلعالميني
والسياسيني الغربيني أدى إىل إجياد سوء فهم هيأ إلمهال قضاي
حقيقية متعلقة ابلبيئة أبكملها ،فالبعد الواسع الذي أخذه
النقاش حول املناخ قد صرف األنظار عن الرتكيز على بقية
املشاكل البيئية اليت يواجهها العامل اآلن! ولذلك فإن النقاش ال
ينبغي أن يقتصر على التغري املناخي واحلد من انبعاث أوكسيد
الكربون ،بل جيب أن يركز على السلوك املتهور ،الذي تقوم به
الدول والشركات الغربية إىل جانب النقاش حول البيئة ،مبا يف
ذلك تغري املناخ ،وكيفية أتثريه على البشر .فاحلد من انبعاث
أوكسيد الكربون وحده ،يف الوقت الذي يلوث فيه العامل بكل
وسيلة ،لن يزيل الكوارث البيئية اليت كان للعامل الثالث النصيب
األكرب منها .ولذا فإن اجملادالت واملناظرات العلمية اجلارية حول
أتثري سلوك اإلنسان البسيط يف تغيري املناخ هي يف واقع األمر
16

نقاشات مضلمُلة .وحنن هنا لسنا بصدد مناقشة األمور العلمية
التجريبية ،غري أنه ينبغي لفت النظر إىل أن اجلامعات
واملؤسسات العلمية يف الغرب تعتمد يف متويل كثري من أحباثها
على املسامهات املقدمة من الشركات ،األمر الذي جيعل طبيعة
هذه األحباث والنتائج اليت تصل إليها حمل شك ونظر ،خصوصاً
إذا تعلق األمر مبصاحل الشركات الكربى.
إن ما جيب أن يناقش هو :كيف ميكن جتنب املخاطر
البيئية كلها؟ وما هو سبب الكوارث البيئية اليت شهدها العامل؟
ومن الذي يتحمل املسؤولية عن ذلك؟ وهل السعي لتحقيق
التقدم االقتصادي ال بد أن يكون على حساب البيئة؟
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احلل الرأمسايل للقضية
من اتفاقية كيوتو إىل مؤمتر كوبنهاجن 15
Cap and Trade System Kyoto to COP15

اجلزء األول
جعل القضية قضية عرض وطلب
إن نظام احلصص املتعلق بثاين أوكسيد الكربون (كاب أند
تريد سيستم  )cap and trade systemهو جزء ال يتجزأ
من بروتوكول كيوتو واتفاقية االحتاد األورويب (،)EU-ETS
وسيكون أيضاً جزءاً من االتفاقية اجلديدة اليت سيخلص إليها
مؤمتر القمة يف كوبنهاجن ( .)COP15إذا ما توصل
اجملتمعون إىل اتفاق.
وحسب هذا النظام فإن الدول املشرتكة هي اليت خترب عن
كمية اثين أوكسيد الكربون املنبعثة من صناعاهتا ،وتلتزم هذه
الدول بتخفيض الكمية املخرب عنها بنسبة مل يتفق عليها حىت
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اآلن هل هي عشرون ابملئة أو أكثر .وطريقة ذلك أن الشركات
املوجودة يف هذه الدول تكون هلا نسبة حمددة من الكمية املعطاة
للدولة وعلى هذه الشركات ختفيض نسبة االنبعااثت على مر
الزمن وبذلك تنخفض االنبعااثت إىل احلد الذي ألزمت به
الدولة نفسها .وحيق للشركات التابعة للدول املوقعة أن تستخدم
كل الكمية املخصصة هلا من االنبعااثت أو تكتفي بكمية أقل
من ذلك ،وهلذه الشركات احلق يف بيع ما يفيض عن الكمية
احملددة هلا يف السوق العاملية لشركات أخرى تود أن تزيد من
كمية اثين أوكسيد الكربون املنبعث نتيجة لزيدة صناعتها.
وبذلك أصبح اثين أوكسيد الكربون سلعة حتدد أسعارها حسب
قاعدة العرض والطلب .يقول نيكوالس سترين (كبري
االقتصاديني السابق يف البنك الدويل معلقاً على ( cap and
" )trade systemإنه أعظم فشل للسوق شهده العامل".
ففي هذه االتفاقيات املتعلقة ابملناخ قد ت مرك لنظام السوق أن
يقرر حل مشكلة املناخ كما برز جليا من خالل كيوتو
و EU-ETSحيث يوجد حق امللكية للتلويث.
19

إن آليات ( )cap and trade systemاليت هي جزء
من بروتوكول كيوتو و EU-ETSوكذلك اآلليات السابقة
يف ( .U.Sبرانمج املطر احلمضي) هتدف إىل ختصيص حقوق
ملكية التلويث للشركات األكثر تلويثاً والبلدان اليت تتبع هلا هذه
الشركات (يف الغرب).
يقول نيكوالس سترين "إن الركيزة األساسية لتداول
االنبعااثت هي إعطاء حقوق امللكية ألولئك الذين يلوثون ومن
مث السماح هلم ابلتداول التجاري" .فاملشكلة قد أخذت أبعاداً
جديدة حيث أصبح التلويث حقا ميتلك من قبل الشركات
اخلاصة ويباع ويشرتى .بل إن الشركات اليت سببت التلويث
أعطيت حقوق ملكية التلويث من دون مقابل يف االتفاقيات
السابق ذكرها.
وبناء على ما سلف فقد أصبح اثين أوكسيد الكربون سلعة
هلا سوقها اخلاص املعروف ابسم سوق  ،CO2ووفقاً لتقرير
صادر عن  pointcarbon.comفقد ارتفع معدل
انبعااثت اثين أوكسيد الكربون من  1.6مليار طن يف عام
 2006إىل  2.7مليار طن يف عام  2007أي بزيدة قدرها
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 ،٪64بينما ارتفعت قيمة اثين أوكسيد الكربون املتداولة أكثر
بكثري خالل املدة نفسها ،ففي عام  2006كانت القيمة 33
مليار دوالر ،ويف عام  2007أصبحت 60 ،مليار دوالر ،أي
بزيدة قدرها  .٪80ويف  2008بلغت قيمة اثين أوكسيد
الكربون املبيعة يف السوق العاملية  118مليار دوالر أي منت
هذه القيمة على الرغم من حدوث الركود العاملي .وإذاً فليس من
املستغرب أن تدعو الشركات الغربية املسؤولة عن التلوث ملثل
هذا النظام الذي مينحها حقوق امللكية احلرة للتلويث ومن مث
حقوق البيع.
لقد كفل نظام احلصص املخصصة لثاين أوكسيد الكربون
حق امللكية يف التلويث وجعلها ترتكز أبيدي الشركات الغربية
األكثر قوة واألكرب ثروة .وهبذا فقد نظم النظام الرأمسايل حقوق
التلويث بنفس الطريقة اليت نظم هبا حقوق استخراج النفط،
وحقوق التعدين وغريها من ثروات األرض مما أدى إىل تراكمها
يف أيدي أولئك الذين لديهم السلطة والثروة ،وبناء على هذا
التنظيم يؤدي نظام حق التلويث إىل االحتكار ،وهو ال خيدم إال
الشركات الغربية الكربى صاحبة اليد الطوىل يف اإلضرار ابلبيئة.
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املبالغة يف تقومي احلصص
إن واقع توزيع احلصص املخصصة لبلدان معينة غالباً ما
يكون مبالغاً فيه ،مما يؤدي إىل زيدة حصص اثين أوكسيد
الكربون املخصصة للشركات .ففي اجلمهورية التشيكية ويف عام
 2005كان نصيب شركة الطاقة العمالقة  CEZنسبة الثلث
من الكمية البالغة  97.6مليون طن من حصص اثين أوكسيد
الكربون اليت تصدرها الدولة .ويف عام  2004كانت كمية اثين
أوكسيد الكربون املنبعثة يف الدولة هي  90مليون طن ،مما كفل
هلذا البلد رحباً قدره  187مليون دوالر نتيجة التجارة يف
حصص اثين أوكسيد الكربون يف املدة املمتدة بني -2005
 ،2007وصرح مدير شركة ( CEZمارتن رومان) أنه عندما
كانت أسعار اثين أوكسيد الكربون مرتفعة ابعت الشركة
حصصها حمققة أرابحاً كبرية وعندما اخنفضت األسعار اشرتت
الشركة هذه احلصص مرة أخرى وذلك لزيدة إنتاج الفحم.
وهذا هو الواقع يف مجيع البلدان اليت انضمت إىل بروتوكول
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كيوتو ،واتفاقيات  EU-ETSوغريها .وابلنتيجة فإنه حىت لو
استثمرت الشركات يف جمال التكنولوجيا اجلديدة من أجل
ختفيف انبعاث كميات اثين أوكسيد الكربون فإن ذلك لن
يؤدي إىل ختفيف كمية اثين أوكسيد الكربون الكلية املنبعثة ألن
الشركة اليت متلك فائضاً عن حاجتها ستبيع ابقي احلصة
املخصصة هلا من انبعاث اثين أوكسيد الكربون إىل شركات
أخرى تستخدمها يف زيدة التلوث .ولذا فإن طرح املشكلة على
أهنا مشكلة املستخدمني األفراد وأن تقليل استخدام الكهرابء
من قبلهم سيقلل من انبعاث اثين أوكسيد الكربون الناتج عن
توليد الكهرابء طرح غري صحيح ألن ابقي الكمية املخصصة
للتلويث ستباع إىل من حيتاجها من الدول األخرى املعتمدة على
الفحم يف توليد الكهرابء .وإن جعل مشكلة املناخ مشكلة فرد
مستهلك هلو هترب من قبل السياسيني والشركات الغربية الذين
يروجون هلذا الرأي.
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اجلزء الثاين
"التنمية النظيفة"
إن آلية التنمية النظيفة تسمح للدول الصناعية بزيدة
حصصها من اثين أوكسيد الكربون ( )CO2عن طريق شراء
اعتمادات ختفيض اثين أوكسيد الكربون من الدول النامية .وبناءً
على هذا املفهوم للتنمية النظيفة فإن الشركات ليست حباجة
لتخفيف التلوث حىت لو استنفدت حصصها من نسبة التلوث
املنصوص عليها .إن هذا النظام يطبق من خالل جعل الشركات
الغربية ،أو البلدان النامية املوقعة تنفذ مشاريع "تساعد" على
مكافحة انبعاث اثين أوكسيد الكربون ،ووفقا للقواعد احملددة يف
بروتوكول كيوتو فإن هذه املشاريع تعطي للشركات اعتمادات
إضافية يف إنتاج اثين أوكسيد الكربون ،حيث تباع هذه
االعتمادات وتشرتى الستخدامها يف الصناعات .وهبذا تستطيع
الشركات أن تلوث األجواء ابلغازات املنبعثة وبكمية أكرب من
حصتها املقررة هلا من قبل الدولة.
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إن هذا النظام يعفي الشركات اليت سامهت يف التلويث من
مسؤوليتها عما سببته من التلوث عرب السنوات املاضية .بل
يضمن هلا االستمرار ابلتلويث وابلطريقة نفسها .عالوة على
ذلك ،فإن مشاريع التنمية النظيفة ،ومنذ نشأهتا كانت مليئة
ابلفساد واالحتيال ،فال وجود للشفافية فيها بل على العكس مل
تؤد إال إىل ازديد اإلضرار ابلبيئة يف البلدان النامية .ومن األمثلة
على ذلك مصنع الكيماويت املوجود يف اهلند يف والية
غوجارات اململوك لشركة ( GFLغوجارات للمواد الكيميائية
الفلورية) ومقرها لندن ،حيث يتم متويل هذا املصنع من قبل
دافعي الضرائب ألنه يشكل جزءاً من مشاريع األمم املتحدة
"املشاريع اخلضراء" .وبسبب إنتاج املصنع للمواد الكيميائية
السامة فقد تلوثت املياه حوله ومل تعد صاحلة للشرب حىت
أصبحت تسمى (ابملياه امليتة) ودمر احملصول الزراعي ومل تعد
األراضي اجملاورة هلذا املصنع صاحلة للزراعة .واملدهش يف
املوضوع أن الشركة املسؤولة عن ذلك التلوث هي جزء من
"التنمية النظيفة".
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القيود امللقاة على عاتق البالد النامية
هناك بلدان مثل الصني والربازيل تعترب عمليات التصنيع
فيها حديثة السن مقارنة ابلصناعات يف الغرب ،وهذا يعين أن
خضوع هذه البلدان حديثة التصنيع ،إلرادة الغرب بتخفيض
اثين أوكسيد الكربون سيؤدي إىل تقييد الصناعة والتقدم
االقتصادي فيها وذلك بسبب نسب احلصص املعطاة هلا ألن
التطور الصناعي حيتاج إىل زيدة إنتاج أكرب للمصانع وهذا يعين
زيدة أكرب من كميات اثين أوكسيد الكربون وليس خفضها.
ولذلك فإن إبرام مثل هذا االتفاق اآلن أو يف املستقبل يعين
خضوع هذه الدول للهيمنة الغربية مبا خيص التصنيع والتقدم يف
تلك البلدان.
كما أن معظم الدول غري الغربية (الدول النامية) ،ومنها
الدول القائمة يف البالد اإلسالمية ،ليس لديها صناعات
حقيقية ،فإذا كانت البلدان النامية ستصبح جزءاً من أي اتفاق
مستقبلي فإن ذلك سيحول دون تطور هذه البلدان لتصبح
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بلداان صناعية وسيدفع هذه الدول لبيع حصصها من انبعااثت
اثين أوكسيد الكربون إىل الدول املتقدمة .وعليه فلن يكون هناك
أي فائدة للدول النامية على صعيد املشروعات إال بتطبيق ما
يسمى مبشاريع "التنمية النظيفة" فتكون هذه املشاريع ضماانً
لزيدة اثين أوكسيد الكربون يف الدول الصناعية الغربية مما يعين
زيدة إنتاج املصانع فيها ،وتظل الدول النامية سوقاً استهالكياً
ضامناً حلصص التلويث اليت حيتاجها االقتصاد الغريب وصناعاته،
وبكلمات أخرى ستبقى الدول النامية حتت نفوذ الدول
الصناعية الغربية وهيمنتها.
وابلنتيجة فإن احللول الغربية واالتفاقيات املطروحة حلل
مشكلة املناخ ما هي إال ضمان أبن ال يكون املناخ والبيئة
عائقني أمام الشركات الغربية يف زيدة التلويث إذا ما كان ذلك
ضروريً للنمو االقتصادي وحتقيق الربح ،وهذه احللول املستندة
إىل سياسة السوق جتعل البيئة فريسة جلشع أولئك الذين سببوا
هذه األزمات البيئية.
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الرأمسالية هي اليت تسبب أزمات بيئية
إن مشكلة البيئة ليست الفشل الوحيد للنظام الرأمسايل
الذي يسبب أزمة تليها أخرى ،وليس آخرها ما شهدانه يف
األعوام القليلة املاضية من أزمات غذائية ،ومالية واقتصادية
عاملية جعلت مئات املاليني من البشر يف فقر مدقع يف حني
أاتحت لقلة قليلة من الناس أن متلك ما ال ميكن للعقل البشري
أن يتخيله.
ويكمن السبب يف عجز الرأمسالية عن تقدمي احللول
الصحيحة للمشاكل اليت يواجها البشر يف عقيدهتا القائمة على
فكرة احلل الوسط اليت جتعل عقل اإلنسان العاجز مشرعاً.
ففكرة فصل الدين عن احلياة تركت الناس حتت سيطرة املشرعني
الرأمساليني الذين يرون أن الغاية من احلياة هي احلصول على
أكرب قدر ممكن من املتع املادية وأن املقياس ألي عمل هو
املنفعة دون أخذ أي شيء آخر بعني االعتبار .كما يكمن يف
نظرهتا إىل املشكلة االقتصادية أبهنا قلة املوارد مقابل كثرة
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االستهالك (الندرة النسبية) مما جعلها تصرف اهلم كله إىل
اإلنتاج على حساب التوزيع وعلى حساب سد احلاجات
األساسية ألفراد الناس من مسكن ومأكل وملبس ،فصران نرى
مثالً يف معقل النظام الرأمسايل ،الواليت املتحدة ،زيدة يف حجم
اإلنتاج عام  2003بينما ارتفع عدد الفقراء هناك بزيدة 1.3
مليون شخص عما كان عليه من قبل.
مث إنه ال أخالق يف األعمال االقتصادية يف النظام
الرأمسايل ،فهو اقتصاد يبحث فقط عن القيم املادية ،ويرى يف
تعاظم ثروة الفرد مفتاح النجاح بغض النظر عن العواقب اليت
ترتتب على ذلك فيما يتعلق ابجملتمع والطبيعة ،وهذا ما عرب عنه
أبو النظام الرأمسايل آدم مسيث حني قال أبن اجلشع هو
األخالق للفرد وهذا اجلشع هو الذي يسري االقتصاد.
إن النتائج املرتتبة على مثل هذه الفلسفة مدمرة للبشرية
والبيئة وقد شهدان تدمري األهنار والغاابت واألراضي الزراعية
وتلويثها بسبب تصرفات الشركات الغربية يف مجيع أحناء العامل.
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فقد قامت هذه الشركات إبزالة الغاابت الكربى يف العامل،
سواء أكان ذلك يف إندونيسيا أم أمريكا اجلنوبية ،لتصبح هذه
الغاابت  -اليت تسهم مباشرة يف خفض كمية اثين أوكسيد
الكربون يف الغالف اجلوي  -قريباً أثراً بعد عني ،واملضحك أن
هذه الشركات هي نفسها اليت تتحدث عن حاية البيئة واملناخ.
وشاهد الناس يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وآسيا وحىت يف
أورواب األرض اليت اعتادوا العيش عليها قد مت تلويثها ،حىت إن
أطفاهلم أصبحوا يولدون مشوهني خلقياً ،وصار الناس بفعل
النفايت السامة اليت ترمى يف البحار واألهنار والبحريات يصابون
أبمراض غريبة .ويف الوقت الذي يتحدث فيه عن احلد من اثين
أوكسيد الكربون إلنقاذ املناخ ،ترسل النفايت السامة إىل بلدان
العامل الثالث حيث تلوث هذه النفايت األرض وتقتل الناس
وتتلف األراضي الزراعية وتقضي على األمساك .فنهر النيل مثالً
قد تلوث إىل درجة أن الناس الذين يشربون منه يعانون من
مشاكل صحية كبرية ،فقد صرح طارق مسري أحد العاملني يف
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مصلحة إدارة املياه التابعة للمركز الوطين للبحوث قائال" :هناك
مناطق من هنر النيل وفروعه ملوثة بسبب مياه الصرف الصناعية
غري املعاجلة واليت تصب مباشرة يف النهر" وأضاف "أن املركبات
العضوية املذابة ،واليت تنتج عن التصنيع والزراعة ومياه الصرف
الصحي اليت تصب يف هنر النيل ،تبقى حىت بعد عالج املاء
ابلكلور يف حمطات معاجلة املياه الصاحلة للشرب".
إن حاية البيئة ذات تكاليف كبرية ،وعندما يكون الربح
هو اهلدف الوحيد فإن أي شركة ستسعى خلفض التكاليف
لديها ،وهذا يعين أنه وفق املنطق الرأمسايل فهناك تناسب
عكسي بني حاية البيئة وزيدة حجم األرابح كما هو احلال بني
حاية كرامة اإلنسان وزيدة حجم األرابح .وإذا كان تطبيق
الرأمسالية هو الذي أدى إىل هذا الدمار املشاهد الذي يعاين منه
اإلنسان والبيئة ،فللعاقل أن يتساءل عن الدافع الذي ميكن أن
جيعل الرأمساليني يهتمون حبياة البشر املستقبلية وابحلفاظ على
البيئة وحايتها!
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وجهة النظر اإلسالمية
وجهة النظر اإلسالمية يف احلياة تقوم على االقتناع املطلق
أبن اإلنسان واحلياة والكون هلا خالق خلقها هو هللا سبحانه
وتعاىل ،وأن اإلسالم هو الرسالة اليت أنزهلا اخلالق القدير إىل
البشرية ليخرج الناس من الظلمات إىل النور .واإلنسان إذا ما
اقتنع قناعة عقلية جازمة هبذه العقيدة واطمأن هبا قلبه ،فإنه
جيعلها األساس ألفكاره واملقياس ألعماله كلها .لذا ،يعتقد
املسلم أن هللا اخلالق سبحانه وتعاىل أنزل الرسالة اخلامتة اليت تقرر
ما هو اخلري وما هو الشر وما هو احلق وما هو الباطل ،وهو
يرجع يف كل شؤون حياته وحل مشاكله إىل العقيدة اإلسالمية
اليت ينبثق عنها نظام شامل للحياة ينظم مجيع احتياجات
اإلنسان بغض النظر عن الزمان واملكان ودون أتثر ابلبيئة أو
الظروف أو املصاحل الفردية.
مث إن العقيدة اإلسالمية تعاجل مشاكل اإلنسان آخذة بعني
االعتبار مجيع القيم الروحية واإلنسانية واألخالقية واملادية مراعية
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إيها على حنو متناسق حمقق مجيع القيم ،فال تقدم القيمة املادية
على ابقي القيم أو تتجاهل إحداها على حساب األخرى بل
يتم التنسيق بينها مجيعها .واحلكم على اجملتمعات يكون على
أساس التناسق بني هذه القيم األربع وليس فقط على أساس
التقدم املادي حيث املقياس هو الناتج احمللي اإلمجايل أو غريه
من املؤشرات االقتصادية .إن التقدم املادي والنمو الذي يكون
على حساب بقية شعوب العامل أو الطبيعة ،ال ميكن أبداً أن
يكون املقياس الصحيح للمجتمع الصاحل.
غري أن التوازن بني هذه القيم األربع لن حيدث أبداً إذا ترك
التشريع لإلنسان استناداً إىل حقيقة أن اإلنسان غري قادر على
التجرد من مصاحله اخلاصة ورغباته حني وضعه للتشريع ،ففهم
اإلنسان للتنظيم عرضة للتفاوت واالختالف والتناقض والتأثر
ابلبيئة اليت يعيش فيها مما ينتج النظام املتناقض املؤدي إىل شقاء
اإلنسان .وحال العامل اليوم مبا يطغى فيه من الفساد والظلم
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والضرر ابإلنسان والطبيعة خري دليل على عجز اإلنسان عن
تشريع نظام صاحل يبني ما هو اخلري وما هو الشر.
واإلسالم ال مينع الناس من االستمتاع بنعم هللا وال مينع
العمل والكسب والغىن بل جيعل العمل الزماً لتقدم حياة
اإلنسان ولقيامه بواجباته ،قال تعاىل    ﴿ :
           
         

[ ﴾ األعراف .]32 :لكن الذي ال يرتضيه هو ختمة
البعض بينما يوجد من ال يشبع حاجاته األساسية ،ولذا فإن
اإلسالم يرى أن املشكلة االقتصادية هي توزيع الثروة ال الندرة
النسبية ،فال جيعل مهه منصرفاً إىل زيدة اإلنتاج ،بل إىل مكافحة
فقر األفراد ،وهو يضمن التوازن بني رعاية اجلماعة والفرد فال
يلغي احتياجات األفراد لصاحل اجلماعة وال يقدم احتياجات
الفرد على حساب اجلماعة .واإلسالم ال يقبل الظروف غري
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اإلنسانية اليت تعيشها الغالبية العظمى من سكان األرض حتت
حكم النظام الرأمسايل بسبب قلة قليلة تطارد الثروات دون شبع.
إن اإلسالم بنظراته هذه يوجد الفرد الذي يستشعر رقابة
هللا تعاىل يف كل أموره ويلتزم أوامر هللا وجيتنب نواهيه طواعية
حىت لو ترتب على ذلك خسائر مادية ،ويكون بعيداً كل البعد
عن اجلشع واالستهالك املفرط ،وحيكم النشاط االقتصادي
أبحكام شرعية ،وقيم أخالقية وروحية حتول بينه وبني حتوله إىل
نشاط اقتصادي مادي صرف ال يعمل حساابً لغري الربح .وهو
بذلك يقضي على جذور السلوك اإلنساين املفضي إىل خلل يف
التوازن البيئي.
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نظرة اإلسالم للبيئة
مل ينظر اإلسالم إىل عالقة اإلنسان ابلطبيعة على أهنا
 ألن الكون، بل جعلها عالقة تكامل،عالقة صراع وتضاد
 وقد سخر هللا،واحلياة هي من خلق هللا تعاىل مثل اإلنسان
، وأانط ابإلنسان عمارة األرض،سبحانه الكون لصاحل اإلنسان
      ﴿ :قال تعاىل
          
          

﴾

        

     ﴿

:] وقال33-32 :[إبراهيم

           
           

 وعمارة األرض تقتضي احلفاظ عليها.]30 :﴾ [البقرة
﴿ : قال تعاىل،ًوعدم اإلفساد فيها ال ماديً وال معنوي
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[ ﴾     األعراف .]56 :وقد
جعل اإلسالم اإلفساد يف األرض جرمية منكرة ،قال تعاىل:
﴿         
            

﴾          
[البقرة  .]205-204كما بني اإلسالم أن يف الكون ويف
األرض توازانً وتقديراً دقيقاً مقصوداً ،قال تعاىل﴿ :
         

[ ﴾احلجر  .]19وقال ﴿﴾     
[القمر  .]49إن هذه النصوص القرآنية وأمثاهلا تكفي وحدها
لبيان نظرة اإلسالم إىل الطبيعة والبيئة ،وتدل على ضرورة احلفاظ
على البيئة وحرمة اإلخالل بتوازهنا ،وجتعل املسلم حيرص كل
احلرص على عمارة األرض وحسن القيام عليها وعلى مصاحله
فيها .غري أنه وردت نصوص شرعية كثرية يف القرآن والسنة
تتعلق بتفاصيل احلفاظ على البيئة ،وهي تدل على أن اإلسالم
مل يكتف ابخلطوط العريضة يف ذلك بل تعداها إىل التفاصيل
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حبيث حيول بني الناس وإفساد البيئة وتلويثها ،وال يرتك تقدير
تعامل املسلم مع الطبيعة ألهوائه الفردية يتصرف حسب مصاحله
دون مراعاة هلا وحلياة الناس فيها ،وحنن نذكر طرفاً من
األحاديث النبوية كأمثلة على غريها.
 ففي التعامل مع املاء،
ما جاء من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال :قال
َح ُد ُكم ِيف ال َم ِاء
رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَ« :ل يَـبُولَن أ َ
الدائِِم ُث يَـغتَ ِس ُل فِ ِيه» البخاري ومسلم.
وما رواه معاذ بن جبل رضي عنه عن النيب صلى هللا عليه
ث :البَـ َر َاز ِيف ال َم َوا ِرِد،
وآله وسلم أنه قال« :اتـ ُقوا ال َم َال ِع َن الث َال َ
ِ
ِ
ِّل» أبو داود وابن ماجه.
َوقَا ِر َعة الط ِر ِيقَ ،والظ ِِّ
َن
وما رواه عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنه «أ ِّ
رس َ ِ
ِ
ف؟
سعد َو ُه َو يَـتَـ َوضأُ فَـ َق َ
الَ :ما َه َذا الس َر ُ
َُ
ول اّلل َ مر ب َ
ضِ
ت َعلَى نَـهر
اف؟ قَ َ
فَـ َق َ
وء إِس َر ٌ
ال :أَِيف ال ُو ُ
ال :نَـ َعمَ ،وإِن ُكن َ
َجار» ابن ماجه.
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 ويف إزالة األذى،
قوله صلى هللا عليه وآله وسلم« :ا ِإلميَا ُن بِض ٌع َو َسبـ ُعو َن أَو

ضلُ َها قَـو ُل لَ إِلَهَ إِل هللاَ ،وأَد ََن َها إِ َماطَةُ
بِض ٌع َو ِستُّو َن ُشعبَة ،فَأَف َ
األَ َذى َعن الط ِر ِيق» مسلم.
ط
وقال عليه الصالة والسـالم وآله الصالة والسـالمَ « :وُميِي ُ
ص َدقةٌ» البخاري.
األَ َذى َع ِن الط ِر ِيق َ
وقال عليه وآله الصالة والسالم« :بَـيـنَما َر ُج ٌل َميشي بِطَ ِريق،

َو َجد غُص َن َشوك على الطريق فأَ َخذه ،فَ َش َكر هللاُ له ،فَـغََفر لَهُ»
البخاري.
 ويف أمر الزرع والنبات،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :ما ِمن ُمسلم

يَـغ ِرس غَرسا أو يَـزَرعُ َزرعا
فيأكل منه طَيـ ٌر ،أو إنسا ٌن ،أو هبيمةٌ
ُ
ص َدقَةٌ» البخاري.
إل َكا َن لَهُ بِه َ
وقال رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلمَ « :من أَحيَا أَرضا
َميـتَة فَ ِه َي لَهُ» أبو داود وأحد.
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اعةُ َوبِيَ ِد
وقال عليه وآله الصالة والسالم« :إِن قَ َامت الس َ
وم َحّت يَـغ ِر َس َها فَـليَـف َعل»
َح ِد ُكم فَ ِسيلَةٌ فَِإن استَطَ َ
اع أَن لَ يَـ ُق َ
أَ

أحد.
م
صحابه محينما
وكان ي
النيب صلى هللا عليه وآله وسلم يوصي أ ْ
يـبـعثهم م
ابسم ِ
للجهاد فيقول« :انطَلِ ُقوا ِ
هللا ،وفيه :ول تَـع ِقرن
ْ
ِ
كي»
وبي املُش ِر َ
َش َجرة إل َش َجرا َمينَـعُ ُكم قتَال ،أَو ََي ِجز بَـيـنَ ُكم َ
البيهقي.
 ويف أمر احليوان والطري،
ما جاء عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله
ِ
ِ
ش فَـ َو َج َد
وسلم قال« :بَـيـنَ َما َر ُج ٌل َميشي بِطَ ِريق اشتَد َعلَيه ال َعطَ ُ

ث ََي ُك ُل الثـ َرى
ب يَـل َه ُ
بِئرا فَـنَـ َز َل فِ َيها فَ َ
ش ِر َ
ب ُث َخ َر َج ،فَِإ َذا َكل ٌ
ب ِمن ال َعطَ ِ
ِمن ال َعطَ ِ
ش ِمث ُل
ش ،فَـ َق َ
ال الر ُج ُل :لََقد بَـلَ َغ َه َذا ال َكل َ
ِ
ِ
س َكهُ بِِف ِيه،
الذي َكا َن بَـلَ َغ ِب ،فَـنَـ َز َل البئـ َر فَ َم َلَ ُخفهُُ ،ث أَم َ
ول ِ
اّللَ ،وإِن
ش َك َر اّللُ لَهُ فَـغََف َر لَهُ ،قَالُواَ :ي َر ُس َ
ب ،فَ َ
س َقى ال َكل َ
فَ َ
الِ :يف ُك ِل َذ ِ
ات َكبِد َرطبَة أَج ٌر»
لَنَا ِيف َه ِذ ِه البَـ َهائِِم أَجرا؟ فَـ َق َ
ِّ

البخاري.
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وما جاء عن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم قال« :عُ ِِّذبَت ام َرأَةٌ ِيف ِهرة َس َجنَـتـ َها َحّت َماتَت،

ِ
ِ
ِ
ستـ َهاَ ،وَل ِه َي
فَ َد َخلَت ف َيها الن َارَ ،ل ه َي أَط َع َمتـ َها َو َس َقتـ َها إذ َحبَ َ
اش األَر ِ
ش ِ
ض» البخاري.
تَـ َرَكتـ َها ََت ُك ُل ِمن َخ َ
ول ِ
هللا  أن تُصبَـ َر
وما جاء عن أنس قال« :نَـ َهى َر ُس ُ
ِ
صرب :توثق مثم تـ ْقتل رْميا وض ْراب.
البَـ َهائ ُم» مسلم ،ومعىن ت ْ
ِ
سان قَـتَل عُص ُفورا فَ َما
وقال رسول هللا َ « :ما من إن َ
ول ِ
هللا،
فَـوقَها بِغَ ِري َح ِِّقها إل سألهُ هللا َعز َو َجل َعنـ َها ،قِيلَ :ي َر ُس َ
قال :يَذ ََبُها فيأ ُكلها ،ول يَـقطَ ُع رأ َسها يَـرمى هبا»
وما َح ُّقها؟ َ
َ

النسائي.
فهذا غيض من فيض النصوص الشرعية املتعلقة ابلبيئة
وهي تظهر يف مشهد فريد مدى اهتمام اإلسالم ابلطبيعة وتري
أن هللا خلق الطبيعة وسخرها لإلنسان وجعله حارساً هلا يستمتع
هبا ال مدمراً هلا.
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اإلسالم مينع الضرر وما يؤدي إىل احلرام
إن من أكثر القواعد الشرعية مساساً مبسألة تلوث البيئة
قواعد الضرر املأخوذة من أحاديث عدة منها قول النيب َ« ل
ضرر وَل ِ
ض َر َار» الدارقطين ،من مثل قاعدة "األصل يف املضار
َََ َ
التحرمي" و"الضرر يزال" و"كل فرد من أفراد املباح ،إذا كان
ضارا أو مؤدي إىل ضرر حرم ذلك الفرد وظل األمر مباحا"،
فالتعامل مع البيئة ينبغي أن يكون على وجه ليس فيه ضرر وال
يفضي إىل ضرر .ومثل قواعد الضرر قاعدة "الوسيلة إىل احلرام
حمرمة" املأخوذة من النصوص الشرعية ،فبمقتضى هذه القاعدة
فإن أي تعامل مع البيئة يؤدي إىل ما حرمه الشرع فهو حرام ولو
مل يرد النص بتحرميه على التعيني .وعليه فإن تلويث البيئة على
حنو مضر أو مفض إىل ضرر أو موصل إىل حرام أثناء عملية
التصنيع والتطور االقتصادي واستغالل موارد الطبيعة ،كتلويث
املياة واهلواء واألرض حبيث ينتج عن ذلك تسمم وأمراض
وإتالف األراضي والثروات احليوانية والسمكية ،حرام شرعاً بغض
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النظر عن التكاليف اليت ترتتب على جتنب ذلك ،ما يعين أن
الشريعة قد جتاوزت مرحلة النقاش حول اخلسارة االقتصادية
املرتتبة على عدم اإلضرار ابلبيئة ومكافحة التلوث.
وفيما يتعلق بتدمري حياة اجلماعة يف منطقة معينة كتلويث
األراضي ذات امللكية العامة ،واألهنار والبحار واملراعي والغاابت
فال جييز اإلسالم جعل حياة الناس حتت سيطرة أفراد ،بل جيعل
امللكية العامة حتت رعاية الدولة وهي تقوم على رعاية الناس
ومنع اإلضرار هبم وتلزم إبزالة الضرر عن اجلماعة من مثل منع
املصانع من رمي خملفاهتا ونفايهتا املضرة يف مياه األهنار
والبحار.
وقد حدد اإلسالم امللكيات وقيدها ابلكيف والنوع ولكنه
أطلق الكم ،على خالف احللول بطريق احلصص اليت حددهتا
االتفاقيات املتعلقة ابملناخ حيث جتعل حتديد الكم أساساً يف
التصنيع .إهنا اتفاقيات موضوعة خلدمة الشركات والدول املصنعة
ال إلزالة حقيقة الضرر ،فاملدقق يف املسألة يرى أن كمية
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التصنيع ليست املشكلة احلقيقية بل املشكلة يف الكيفية والنوع،
فعندما يبىن مصنع يف األماكن السكنية ويسبب الضرر فإن ذلك
يرجع إىل مكان وجود املصنع وليس إىل الكمية اليت يصنعها
ولذا ينبغي منع بناء مثل هذه املصانع يف األماكن السكنية .وإذا
كان املصنع ينتج مواد تكون فضالهتا ضارة يكون احلل يف
كيفية التعامل مع هذه الفضالت والتخلص منها بطريقة حتافظ
على حياة الناس والبيئة وليس مبنع التصنيع نفسه أو حتديده
كماً ،وتكون مسؤولية أصحاب املصنع أو الدولة املشرفة على
الصناعة يف إزالة الضرر.
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احملافظة على البيئة يف الدولة اإلسالمية
يعيش العامل اإلسالمي برمته حالة احنطاط فظيعة يف خمتلف
نواحي احلياة ،وقد ساهم احلكام على حنو ُبني يف احلفاظ على
هذا الوضع حني قبلوا أن يكونوا أدوات بيد دول أجنبية وحني
تنكروا لإلسالم وأحكامه وابتعدوا عن تطبيقه ،فلم حيرزوا أي
تقدم يف حياة األمة .وهلذا السبب فإن األمة اإلسالمية يف
حاجة إىل البنية التحتية ،والصناعة ،والزراعة ،والصحة،
والبحوث والتنمية االقتصادية ،وغري ذلك .وعلى دولة اخلالفة
القادمة أن تعمل على االستثمار يف النواحي الضرورية يف مجيع
اجملاالت .ومع أن املهمة صعبة وتبدو مستحيلة إال أن العامل
اإلسالمي قد حباه هللا جبميع الثروات الطبيعية وأبمة شابة متتلك
املهارات الالزمة جلميع ميادين احلياة من علماء وابحثني وأطباء
ومهندسني وغريهم .فدولة اخلالفة ستتخذ اخلطوات الالزمة
لتصبح بلداً صناعيا على وجه تكون الصناعة فيه خاضعة
ألحكام اإلسالم فال تسبب الضرر لإلنسان والبيئة.
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إن نظام اإلسالم يعتمد يف تطبيقه على تقوى األفراد اليت
تركزها العقيدة اإلسالمية يف النفوس ،إال أنه مل يرتك ذلك فقط
للتقوى بل شرع أحكاماً عملية لتحقيق تطبيقه ،فجعل الدولة
هي املسؤولة عن التطبيق ورتب على خمالفة القانون عقوابت،
وأمر األمة مبحاسبة األفراد والدولة إذا حصل تقصري .وللنظام
القضائي دور مهم يف رعاية تطبيق اإلسالم على وجه العموم،
ويف مراعاة مسألة البيئة واملناخ على وجه اخلصوص ،وميكن
تلخيص دور القضاء يف مسألة البيئة فيما يلي:

قاضي احلسبة

إن اإلسالم قد مسح للفرد مبزاولة التجارة واإلنتاج
واالستثمار ،ولكن قيد ذلك ببعض القيود اليت حتدد له ما الذي
ميلكه وكيف ميلكه حيث منعه من متلك أشياء كاخلمر ومن
كيفيات مثل الغش واالحتكار .ولضمان سري األمور وفق الشرع
وإزالة املنكرات اليت حتدث يف احلياة العامة فقد شرع اإلسالم
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حكماً إبجياد قاض يراقب األسواق واملستشفيات واملصانع
ويراقب مدى تقيد الشركات ابألحكام الشرعية وغري ذلك مما
هو من مهامه ،وهذا القاضي يسمى قاضي احلسبة .ومما يندرج
حتت صالحيات هذا القاضي منع الشركات من االخنراط يف
األضرار اليت تلحق ابحليواانت أو البيئة .لذا فإن من عمل قاضي
احلسبة التفتيش على التلوث والنفايت اليت ختلفها الشركات.
وأي جتاوز يضبطه قاضي احلسبة حياسب عليه يف احلال.

قاضي اخلصومات

إن من أكرب املشاكل اليت تنتج عن تلوث البيئة الضرر
الواقع على العمال والناس الذين يتعرضون للنفايت السامة وما
شابه ذلك .واإلسالم موقفه واضح ابلنسبة ملا يتعلق ابألعمال
اليت م
تعرض الناس للضرر وهو حترميها .ويقوم قاضي اخلصومات
ُ
ابلبت يف القضاي اليت يرفعها املتضررون ،ويقضي وفق األحكام
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الشرعية برفع الضرر احلاصل وحتميل حمدث الضرر ما ينبين على
الضرر من تبعات.

قاضي املظامل

وهو قاض من عمله فض اخلالفات اليت تنشأ بني احلاكم
والناس ،وهذا القاضي يعمل على إزالة املظامل اليت حيدثها احلاكم
يف جمال البيئة كمصانع الدولة املضرة ،ويلزم احلاكم بتطبيق
أحكام الشرع املتعلقة ابلبيئة إن حصل منه تقصري يف ذلك أو
حماابة جهة على حساب جهة أخرى.
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مشكلة املناخ وعوملتها
تعين عوملة مشكلة املناخ والبيئة أن يكون حلها عاملياً،
وهذا يدل على أن الدول الرأمسالية الغربية غري جادة يف احلل
ألهنا هي اليت متلك حل هذه املشكلة ال دول العامل األخرى
فلماذا تدعو العامل كله حللها؟! ويشهد لعدم جديتها االتفاقيات
اليت عقدت واليت ستعقد (احللول املطروحة على  .)cop15إن
االتفاقيات الدولية من مثل كيوتو وغريها ال توقعها الدول
الكربى وال تلتزم هبا إال ابلقدر الذي يؤمن هلا مصاحلها .ولذا
فإن هذه املعاهدات واالتفاقيات أداة تيسر للقوى الكربى
السيطرة على الدول األصغر حجماً.
إن اإلسالم حيرم على الدولة اإلسالمية اخلضوع للدول
األخرى والقبول بسيطرهتا ،قال تعاىل   ﴿ :
[ ﴾   النساء .]141 :وإن هذا اخلضوع
بقبول هذه االتفاقيات املذكورة سيؤدي إىل منع املسلمني من
إنشاء صناعات حقيقية ،وسيلحق ضرراً ابلبيئة وحيقق استغالل
الغرب للعامل اإلسالمي .إن قبول أي دولة ابخلضوع التفاقيات
ومعاهدات جتعلها فريسة لالستعمار الغريب هلو جرمية كربى.
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احلل احلقيقي للمشكلة العاملية
إن املشكلة تكمن يف سلوك الدول الرأمسالية اجلامح يف
السعي لتحقيق الرخاء املادي على حساب اآلخرين وأبي مثن،
وسبب هذا السلوك عقيدة املبدأ الرأمسايل املعادي لإلنسان .إن
الدول الرأمسالية ترفض حتمل أي مسؤولية حىت لو كانت
أخالقية عن تصرفاهتا وتصرفات شركاهتا .والعامل يعاين من هذه
العقيدة ويستغل بطريقة تتناىف مع أبسط القيم اإلنسانية.
إن حل املشاكل البيئية العاملية ومشكالت الفقر وغريها
من القضاي العاملية يكون إبزالة السبب احلقيقي الذي أحدث
هذه املشاكل وبرفضه ،أي ابلرفض العاملي للعقيدة الرأمسالية غري
اإلنسانية اليت ما زالت تتحكم يف مصائر األمم ،وابلبحث عن
البديل الذي يضمن للبشرية السعادة والطمأنينة.
وحنن يف حزب التحرير نقدم لكم الطرح البديل ،وهو
اإلسالم بفكرته وطريقته ،فاإلسالم هو القادر على حل مشكلة
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العامل مبا يقدمه من حلول على الصعيد السياسي واالقتصادي
واالجتماعي والبيئي وغريه ،وهو الوحيد القادر على إنقاذ العامل
من الظلم والظلمات اليت أوقعه فيها النظام الرأمسايل .إنه البديل
الذي خيرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد ومن
جور األدين (رأمسالية وغريها) إىل عدل اإلسالم﴿ .
[ ﴾    األنبياء.]107 :
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ويف اخلتام نتوجه إىل املسلمي هبذا النداء
أيها املسلمون
لقد نعمت البشرية يف ظل اإلسالم وملدة ثالثة عشر قرانً
ابألمان والطمأنينة حيث عاش املسلمون وغريهم آمنني على
أرواحهم وأمواهلم .أما اليوم فقد عم الفساد الرب والبحر والفضاء،
ومل ينج منه بشر وال حيوان وال حجر ،وذلك بسبب غياب
اإلسالم وطغيان الرأمسالية.
ولقد أخرب الرسول عليه الصالة والسالم أبن هذا األمر لن
يستمر ،بل ستنعم البشرية ابألمن والرخاء مرة أخرى عند عودة
اإلسالم إىل احلياة من جديد وانتشاره يف العامل حيث ذكر يف
احلديث أن احلكم سينتهي إىل أن يكون جربي مث يكون بعد
اج النُّـبُـوِة» أحد.
ذلك حكماً راشداً « ُث تَ ُكو ُن ِخ َالفَةٌ َعلَى ِمنـ َه ِ
وهو إخبار بعودة اإلسالم وانتهاء الظلم.
أيها املسلمون
لقد مدحكم هللا سبحانه وتعاىل ووصفكم أبنكم خري أمة
أخرجت للناس ،قال تعاىل    ﴿ :
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﴾

[آل عمران.]110 :
إن هذه اخلريية توجب عليكم أن تتحملوا املسؤولية جتاه
دينكم وجتاه البشرية وال يتحقق ذلك إال بوجود اإلسالم يف
احلياة.
وإننا يف حزب التحرير ندعوكم للعمل معنا من أجل
استئناف احلياة اإلسالمية وذلك عن طريق إقامة دولة اخلالفة
الراشدة ،فهي الضمان الوحيد حلماية اإلنسان والبيئة من
االعتداء والظلم املنتشر عامليا.
﴿        

[ ﴾ األنفال.]24 :
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