اإلمام الشهيد البوطي

سبل حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية

سبل محاية البيئة يف الشريعة اإلسالمية
اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي
ال أجدين حباجة إىل فتح ملف حديث علمي ملزيد تعريف بعلم البيئة وعوامل التلوث ،أو ملزيد بيان
أفضل
يكشف عن العوامل املباشرة ،أو غري املباشرة اليت تبعث على التلوث البيئي ،ومن مث ال أجدين ِّ
االستبدال باحلديث عن أثر األخالق يف محاية البيئة ،أي حديث آخر يتناول غري هذا اجلانب األخالقي،
من هذا املوضوع الذي تالحظون مجيعاً مدى أمهية طرحه واحلديث فيه.
ذلك ألن سائر اجملتمعات العربية وغريها ،مل تعد تعاين اليوم من جهالة بأمر البيئة وحقيقتها ومقومات
صالحها وأسباب فسادها  ..إن الكتب والبحوث واملقاالت اليت نُ ِشَرت وال تزال حول هذا املوضوع،
جبوانبه العلمية املتعددة ،تكاد تشكل مكتبة مستقلة بذاهتا ،وإن الندوات واملؤمترات اليت اان وال تزال تُع َقد
يف شىت أطراف العامل ،لشرح اجلوانب العلمية املتعددة ملسألة البيئة ،تعريفاً بطبيعتها وتارخيها ،والتفاعل
احلتمي الذي ال بُ َّد أن يسري بينها وبني حال اجملتمع وواقعه ،أورث الناس يف جمموعهم دراية بل ثقافة أاثر
من اافية يف هذا املوضوع.
أجل  ..فمن من الناس ال يدري أن أصحاب الرعونات النفسية واألطماع املستشرية ،ملا راحوا
م
يتالعبون مبعايري البيئة اليت أقام اهلل هلم من عناصرها املتآلفة نسقاً دقيقاً ،حيقق هلم اخلري على أفضل وجه،
سواء منها البيئة املناخية أو االجتماعية أو الوراثية ،حتول الكثري من عناصرها إىل أسباب فساد وهالك ،بعد
أن اان مصدر خري ورفاه؟..
من منما ال يدري أن هذه الرعونات واألطماع املستشرية ،ملا ساق أصحاهبا إىل التالعب بأغذية
األنعام وعموم الثروة احليوانية ،رغبةً منهم يف سرعة النمو وزيادة الوزن اهتاج فيها اخلاليا على غري نظام،
وحتول حلومها وألباهنا وخرياهتا يف اثري من األحيان إىل أخطر األوبئة اليت ترتبص باإلنسان؟
ومن منما ال يدري أن هذه الرعونات ذاهتا ،ملا ساق أصحاهبا إىل مثل ذلك يف النباتات والثمار واثري
منوها ومواقي ظهورها ،حتول هي األخرى إىل عوامل للضرر بدالً من
مما تنتجه األرض ،فتالعبوا بقوانني م

وتسرب األمراض بدالً من العافية والغذاء؟
النفع ،م
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من منما ال يدري أن هؤالء الذين اانوا وال يزالون يبالغون يف استخدام املبيدات يف احلقول والبساتني،
وجهوا بذلك أضراراً بالغة إىل ال من األناسي واحلشرات معاً ،بل اان خسارة اإلنسان بذلك أش مد فداحةً
م
وأاثر من الفائدة اليت خباها يف القضاء على احلشرات؟
واألمسدة الكيميائية اليت تسري من ظاهر الرتبة إىل حيث تتسرب املياه إىل جتاويفها اليت أع مدها اهلل هلا
من باطن األرض ،من منما ال يدري أهنا جعل املياه الطاهرة اهلاطلة من السماء ال تصل إىل جتاويفها تلك
مسام األرض ،فال تستقر يف جوفها إال
إىل وهي ملوثة بتلك األمسدة ،بعد أن اان ترتشح أثناء سرياهنا يف م
وهي نقيمة صافية؟
والوقود الذي يقاوم دخانه املتصاعد ،إن من السيارات أو من أنابيب املعامل ،نقاء اهلواء الذي جعله
ويتحول اهلواء املنعش إىل ُس ٍّم قاتل،
اهلل الغذاء األول حلياة اإلنسان ،مث ال يزال يقاومه حىت يقضي عليه،
م
من منما جيهل بأن هذا الوقود مل يتحول إىل مصنع للدخان املسمم إال عندما استشرت األطماع وغدت
مصاحل األمة فداءً ملصاحل اجليوب؟
أمر؟ ..هل ألف نظرام إىل من يستعبدهم
هل أضعكم أمام املزيد؟ ..أمام املزيد من أمثلة هي أدهى و م
فيجرون ألمتهم مشروع هالك بطيء وجيعل من دفني األرض قرباً هلا قبل أن متوت؟
الطمع ،م
إذن ،أفيمكن عالج هذا الوباء الذي تفتمح علينا بل على العامل اله أبواب اثرية ،عن طريق الرجوع
إىل مزيد من البحوث العلمية واملناقشات األاادميية اليت حتدد عوامل التلوث وتكشف عن أفضل السبل
يفيدنا يف ذلك أن جنعل من هذه البحوث العلمية ِورداً نكرره على األمساع
ملعاجلته والوقاية منه ،وهل الذي ُ
يتوخى منه الرباة ،أو يأمل يف أن يتحقق من ذلك أي أثر
ونُعيد تسجيله على األجهزة ويف ال ُكتُب اما م

سحري فعال؟

أعتقد جازماً أن ليس فينا من يذهب به الوهم إىل أن العالج إمنا يكمن يف العزف الدائم على هذه
األنشودة املتكررة احملفوظة ..وأعتقد أنه إن اان مثة حافز نفسي مقبول ومفيد ،يدفع إىل تكرار بيان ما قد
مت بيانه يف مثل هذه الندوة فإمنا هو من جنس احلافز الذي يهيب بأحدنا أن يلحق ُمس ِرعاً مبن يُ َهرِول
ِ
مقدماً على حتفه ،يناديه ويكرر النداء ،حي مذره ويكرر على مسعه التحذير ،متخيمالً أنه رمبا يستجيب للنداء
الذي هو ُّ
نشك يف أن له سلطانه
أشد صراخاً وأبلغ حتذيراً ..مثل هذا احلافز ينبغي أن يكون موجوداً وال ُّ
على النفس ،بل رمبا على الفكر أيضاً ،بقطع النظر عن أثره وجدواه.
2

موقع نسيم الشام

www.naseemalsham.com

اإلمام الشهيد البوطي

سبل حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية

*
*
*
يطل مقبالً أو عندما
إذن ،أين تكمن – واحلالة هذه – عوامل الوقاية أو العالج هلذا الوباء عندما م
يتوضع ليُهلك؟
م
نشأ اجليل على
ليس من سبيل إىل ذلك إال باللجوء إىل األخالق اإلنسانية الفاضلة ،تُستثار اوامنه ،ويُ م
غذائه .فهو وحده – بعد تكامل الدراية العلمية – العالج الذي يقطع َشَره األطماع ويكبح مجاح النزوات.
إنين أعلم أن يف الناس اليوم من يستهني باحلديث عن هذا العالج ،ولكين على يقني بأن ليس فيهم
من يستطيع أن يق مدم برهاناً واحداً على أنه ُُِم ٌّق يف هذا التعاون .بل إنين لعلى يقني بأنه ما ُمنِيَ أمة
بالتفكك واالضمحالل فالزوال ،إال يوم استخف أفرادها بالوازع األخالقي ،وخرج عن حصون وقايته.
ولسنا هنا بصدد عرض الشواهد الرتبوية والنفسية التارخيية ،القدمية واحلديثة لتأايد هذه احلقيقة اليت ال
يرتاب فيها إال ُمكابِر.
ولكن ما هو املناخ الذي ميكن أن تستنب فيه األخالق اإلنسانية الفاضلة؟ تقول حصيلة الدراسات
اليت قام هبا أساطني علم الفلسفة واالجتماع واألخالق ،منذ أقدم العصور إىل يومنا هذا :إن األخالق
اإلنسانية املثلى ،ال تستيقظ يف نفوس أصحاهبا متحررة عن العصبية للذات ،متجردة عن سلطان النزوات
واألهواء ،إال يف مناخ العقيدة الدينية ،إذ هتيمن على صاحبها يقيناً يف الفكر وعاطفةً يف النفس .فال جرم
أنين ال أحتدث عن الدين الذي يكون جمرد شعار على لسان ،أو انتماءً تقليدياً إىل تراث.
إن بني الدين الذي له سلطانه على العقل والنفس ،واألخالق اإلنسانية الفاضلة تالزماً مستمراً غري
قابل لالنفكاك .ولقد صدق املثل االنكليزي القائل( :ال أخالق بدون دين ،وال دين بغري أخالق).
إنين عندما أعرف اهلل ربماً بيده ملكوت السموات واألرض ،وعندما أعرف نفسي عبداً مملوااً له ،بيده
وضري ،وإليه مرجعي ومصريي ،وبني يديه وقويف للحساب واجلزاء ،مث أُصغي إىل بيانه القائل(( :ظَ َهَر
نفعي م
الْ َفساد ِيف الْب ِّر والْبح ِر ِمبا َاسب أَي ِدي الن ِ ِ ِ
ض الَّ ِذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن)) [سورة الروم:
َ ُ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
َّاس من ي ع ِجبك قَولُه ِيف ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِام
 ،]41والقائلَ (( :وم َن الن ِ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ
احلَيَاة الدُّنْيَا َويُ ْش ِه ُد اللَّهَ َعلَى َما ِيف قَ ْلبِه َوُه َو أَلَ ُّد ا ْخل َ
ِ
ِ
* وإِ َذا تَوَّىل سعى ِيف ْاألَر ِ ِ
ب الْ َف َس َاد)) [سورة البقرة 204
ك ْ
َّس َل َواللَّهُ َال ُِحي ُّ
احلَْر َ
ض ليُ ْف ِس َد ف َيها َويُ ْهل َ
ْ
َ َ ََ
ث َوالن ْ
  ]205عندئذ ال ب مد أن يتحقق يل من هذا البيان اابح نفسي حيجزين عن االقتحام إىل التعامل معأسباب الفساد يف األرض ،أيماً اان  ،ويردعين عن االندفاع إىل جتاهل مصاحل اآلخرين ،يف سبيل اإلبقاء
املفضلة ،واحلماية ملصاحلي وأهوائي الشخصية.
على خصوصيايت م
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إن من مل ي ُذق بعد ل مذة معرفة اهلل ومل ينضبط بتعاليمه ووصاياه ،قد ال يُدرك أمهيمة هذا الكالم ،وقد ال
يتبني ما ُّ
يدل على صدقه ..ولكن من ذاق نشوة معرفة اهلل من اؤوس خطابه ومجيل وصاياه ،يُد ِرك أمهيمة
م
هذا العالج وجدواه ،ويُد ِرك مدى فداحة اخلطر الذي سيحدق باألسرة اإلنسانية لدى غياب هذا العالج،
ويُد ِرك أن هذا العالج هو الشرط الذي ال ب مد منه ،يف حياة اإلنسان ،اي يكون خملصاً ألمته ،وجيعل من
مصاحلها مقياساً ملصلحته ،بدالً مما عليه احلال اليوم! إذ تكون املصاحل الشخصية هي املقياس ملصاحل األمة.
اما هو شأن دول البغي ،بل أارب دول البغي اليوم.
يتجلمى هذا الفرق جيمداً يف فرق ما بني أسرة من يف مناخ الرتبية اإلسالمية ،وأُخرى من شاردة بعيدة
العامة ورعاية مصاحل اآلخرين،
عن هذا املناخ ..هنالك تتالقى أنشطة األسرة منسجمة على طريق اخلدمة م
وهنا تتصادم أنشطة أفرادها على طريق ضيقة من االهتمام بالذات ومكايدة اآلخرين ..إنه عامل واحد ال
ثاين له ،هو األخالق ،إليه وحده يعود فرق ما بني األسرتني.
يصدق على حال
يصدق على حال األسرة الصغرية املؤلفة من زوجني وأوالد ،هو ذاته الذي ُ
وما ُ
األسرة اإلنسانية الكربى.
َمن ِمنما جيهل أن غياب األخالق اإلنسانية هو الذي برر التضحية مبصاحل األسرة اإلنسانية العامة يف
سبيل مصاحل دولة واحدة اأمريكا؟ إهنا ال تتورع عن أن تتخذ من المة (مصاحلنا األمريكية) قانوناً دوليماً
مق مدساً ،يسوغ َرْال مصاحل اجملتمعات اإلنسانية الها ،بل القضاء على وجودها احلضاري واإلنساين الما
اقتضى قانون تلك الكلمة ذلك!..
يربر أن يفوز  % 11من سكان العامل بثمار احلضارة
أي منطق وأي قانون ،لوال غياب اوابح األخالق م
يتحمل  % 89من س مكانه عقابيلها وآفاهتا؟ ..أولئك ينعمون منها باللذائذ
اإلنسانية ومنجزاهتا ،وأن م
يتحملون منها األوضار والتبعات والنفايات!..
واملصاحل والرغبات ،وهؤالء م
تأملوا فيما قد صنعه غياب األخالق اإلنسانية ،إثر غياب الوازع الديين ،السليم ،من الواقع املأساوي
م
الذي قضى به علينا ترف احلضارة الغربية مبقدار ما تنعم الدول الكربى ويف مق مدمتها أمريكا باملنشآت
جترع آفاهتا ومسوم نفاياهتا.
الصناعية امل َ
ستحدثة ،م
تتحمل الدول واجملتمعات النامية م
ُ
نعم ..إن إنسان احلضارة احلديثة أتقن فن التصنيع وحتلى مبهارة اإلبداع ،مستعيناً بسالح من العلم
الذي يتمتع به ،ولكنه مل ميلك معشار ذلك اله من األخالق اليت تعلمه أين يذهب مبا ينوء حبملِ ِه من
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اش ِق مي بين آدم ،ذاك الذي عرف ايف يقتل ظلماً وعدواناً أخاه،
خملفات إبداعاته ونفاية اخرتاعاته ،فكان َ
ولكنه مل يعلم ما َعلِ َمهُ الغراب من الطريقة اليت جيب أن ُخيفي هبا معامل جرميته ويواري جثة أخيه!..
التخري بني مصريين أحالمها ُممر:
إن احلل اجلاهز آلثار وخملفات تلك املنشآت الصناعية وحنوها ،هو م
أحدمها أن يلقى هبا يف البحار فتفسد ويفسد ال ما فيها ،واآلخر أن يلقى هبا يف بقعة ما من بقاع العامل
الثالث الذي جتتاحه األوجاع واجملاعات ،على أمل أن يتقبل أهله الفساد الذي يودي حبياهتم بعد حني ،يف
مقابل أن يناهلم من األعطيات ما يستجيب لضروراهتم وحيميهم من اهلالك العاجل الذي يتهددهم يف ال
حني! ..أما التلوث الغازي الذي يتعاىل إىل طبقات اجلو ،فتستقبله نعمة اهلواء النقي ليتقامسه مشرقاً ومغرباً،
وليسمم الغالف اجلوي يف شراة عادلة تشمل سكان الكواب األرضي على السواء.
وهكذا ،فإن سوء األخالق إذ هتتاج عوامله لدى اال هذين الطرفني ،يبعث الطرف األول على أن ال
يبايل بتصدير السموم لعباد اهلل ،ويبعث الطرف الثاين على أن ال يبايل بقبوهلا وتلويث الرتبة واهلواء هبا
وتعريض قومه وأمته للهالك بسببها.
والطمع البهيمي هو العامل األوحد لكال اجلرميتني.
*
*
*
وبعد ،فما السبيل إىل إيقاظ الوازع الديين الذي هو املصدر الذي ال بديل عنه لألخالق الفاضلة؟
مأما اجملتمعات الغربية فليس من أمل يف إيقاظ الوازع الديين يف نفوس قادهتا وأقطاهبا ،بعد أن محمل ْ
نفسها مهمة الكيد هلذا الوازع والسعي إىل القضاء عليه أينما ُوِجد.
وأما اجملتمعات العربية اليت هي طليعة اجملتمعات اإلسالمية ،فاألمل يف ذلك معقود على االهتمام
الصادق واجلاد مبناهج الرتبية اإلسالمية ومقوماهتا يف ال من املؤسسات الرتبوية والتعليمية ومؤسسات
اإلعالم.
ولكن ايف يتأتمى االهتمام بذلك ممن هم أفقر الناس إىل هذا الوازع؟ ايف يتأتمى لفاقد الشيء أن
يعطيه؟ لقد اان املشكلة وال تزال أن الذين إليهم رعاية املؤسسات الرتبوية والتعليمية ومؤسسات اإلعالم،
جاد.
هم أحوج الناس إىل أن يتمتعوا بالوازع الديين على مستوى حقيقي م
عامةً .أعين
واملشكلة حتديداً تتمثل يف االزدواج الذي يعاين منه جمتمعنا السوري ،بل جمتمعاتنا العربية م
هبذا االزدواج أن يف اجملتمع شرحية ُاربى تتفاعل مع القيم اإلسالمية وختضع قناعةً وسلوااً لسلطان الرتبية
اإلسالمية ،ولكن ليس هلا من األمر شيء .وفيه شرحيةٌ أخرى حظُّها من اإلسالم االنتماء الشكلي أو
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اإلمام الشهيد البوطي

سبل حماية البيئة في الشريعة اإلسالمية

التقليدي ،مث إهنا ال تقيم بعد ذلك أي وزن ِلقيَ ِم ِه أو لسلطانه الرتبوي ،ومن مث فال يسري إليها أي وازع
منه ،وهي الشرحية اليت يتأتى منها القيام بكل شيء.
حتل العقدة ويزول اإلشكال إال بالقضاء على هذا االزدواج املتنافر .ولس اآلن مع األسف بصدد
وال ُّ
البحث يف السبيل األمثل للقضاء عليه.
*

*

*

علي أن أقول :إنين مل أرماز يف الميت هذه على أمهية األخالق ويف حل مشكالت البيئة أو
ختاماً م
تعقيدها ،استهانةً مين بأمهية العلم وقيمته يف هذا الصدد ..بل ان وال أزال موقناً أنه السالح الذي ال ب مد
طهَرت
منه .ولكن أرجو أن تكونوا على يقني بأن سالح العلم هذا ،إمنا هو يف قبضة األخالق ،إن ُ
تلوث وتدنم وجهته إىل الشر واهلدم والتدمري.
وتسام م
وج َهْتهُ إىل اخلري والبناء ،وإن م
لذا ال مناص من أن أعود إىل املثل اإلنكليزي القائل( :ال أخالق بدون دين ،وال دين بدون أخالق،
وال سعادة بدون أخالق).
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