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تمهـيد وتقســيـم :
ٌواجه العالم منذ بضعة عقود موقفا ً صعبا ً لم ٌسبق لهه مواجتتههح ثٌهع تعهانً
الطبٌعة على وجه األرض من التدهور بفعل النشاطات اإلنسهانٌة المتعاممهة وٌعهانً
غالبٌة البشهر مهن صهعوبات وعجه فهً تلبٌهة مطهالبتم مهن ا ثتٌاجهات الضهرورٌةح
على مقابل التردي المت اٌد إلطهار معٌشهتتمح لهذلإ فه ن قضهاٌا البٌةهة تهرتبط ارتباطها ً
وثٌقا ً بقضاٌا البشر ومشاكلتم.
لذا أصبثت مشاكل البٌةة تكتسً أهمٌة كبٌرة على كافة المسهتوٌاتح وبالتهالى
انشغلت بتا جمٌع الدول وانعقدت من أجلتا العدٌد من المهإتمرات المثلٌهة والدولٌهةح
واهتم بتا الكثٌر مهن المفكهرٌن والعلمهاح وثتهى عامهة النها،ح وتسهعى الدولهة جاههدة
إلى ثماٌة البٌةة.
ومن الجدٌر بالمالثمة وعلى المستوى الداخلى أن النص الدسهتور المصهرى
الههذى أضههٌ فههً التعههدٌالت الدسههتورٌة سههنة  ٕٓٓ2أثههدع أثههراً تارٌخٌ ها ً هام ها ً فههً
ثماٌههة البٌةههة دسههتورٌاًح وألول مههرة فههً تههارٌل الدسههاتٌر المصههرٌة المتعاقبههة ح وذلههإ
بالنص على ثق المواطن المصري فً بٌةة سلٌمة وخالٌهة مهن التلهوع ثرصها ً علهى
صثة المواطن المصري.
أما دستور ٕٗٔٓح فجعهل الثفهام علهى البٌةهة ٌهدور مها بهٌن الثهق وا لته امح
فتو ثق للمواطن وواجبا ً علٌه وعلى الدولة وفى ذلإ ٌهنص علهى أن ل لكهل شهخص
الثق فً بٌةة صثٌة سلٌمةح وثماٌتتها واجهو وطنهً .وتلته م الدولهة باتخهاذ التهدابٌر
الال مة للثفام علٌتاح وعدم اإلضرار بتاح وا ستخدام الرشٌد للموارد الطبٌعٌهة بمها
ٌكفل تثقٌق التنمٌة المستدامةح وضمان ثقوق األجٌال القادمة فٌتا
رغم ذلإ كله إ أن السبق إلى ا هتمام بصثة البٌةة وسالمتتا هو لإلسهالم ح
ثٌههع نجههد القههررن الكههرٌم ٌوجههه إبههراهٌم وولههدم إسههماعٌل علٌتمهها السههالم قبههل ر
ْههراهٌِ َم
السههنٌن أن ٌطتههرا بٌتههه الثههرام ثسهها ً ومعنههىح قههال تعههالى َ و َع ِت ْههد َنا إِلَههى إِب َ

ٕ

ِهً ل ِ
ٌِن َوالرا ِك ِهع ال اسهجُو ِد سهورة البقهرة ايٌههة
ٌِن َو ْال َعها ِكف َ
ِلطهها ِةف َ
رهرا َب ٌْت َ
َوإِسْ همَاعِ ٌ َل أَنْ َطت َ
ٕ٘ٔ
وقد وضع اإلسالم منتجا ً متكامالً للثفام على البٌةة أرضا ً ح وسما ًح ح وههوا ًح
ح ومههها ًح ح ونباتههها ً ح وغهههذا ًح ح وأثٌههها ًح ح وجمهههاداً ح ثتهههى تمهههل مصهههدر خٌهههر وفٌهههر
واستقرار وسعادة لتذا اإلنسان فً كل مان ومكان
وفههى هههذا اإلطههار نثههاول معرفههة مهها كفلتههه الدسههاتٌر المصههرٌة المتعاقبههة ح
والقضاح الدستورى واإلدارى ح والفقه اإلسالمى من ثماٌة ووساةل من أجل الثفهام
على البٌةة ح وذلإ من خالل المباثع الثالثة ايتٌة -
المبحث األول ماهٌة البٌئة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسالمٌة
وفٌه ثالثة مطالب -
المطلب األول  :معنى البيئة فى اللغة العربية
المطلب الثانى  :مفهوم البيئة فى القانون الوضعى
المطلب الثالث  :معنى البيئة فى الشريعة اإلسالمية
المبحث الثانى حماٌة البٌئة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسالمٌة
وفٌه أربعة مطالب -
المطلب األول  :الحماية الدولية للبيئة
المطلب الثانى  :الحماية الدستورية للبيئة
المطلب الثالث  :موقف القضاء الدستورى واإلدارى من قضايا البيئة
المطلب الرابع  :حماية الشريعة اإلسالمية للبيئة
المبحث الثالث آلٌات المحافظة علىى البٌئىة فىى القىانون الوضىعى والشىرٌعة
اإلسالمٌة

ٖ

وفٌه مطلبٌن -
المطلب األول  :المواجهة التشريعية للحفاظ على البيئة فى القانون الوضعى .

المطلب الثانى  :ضوابط المحافظة على البيئة فى الشريعة اإلسالمية.
الخاتمة  :وتتضمن أهم النتائج والتوصٌات .

ٗ

المبحث األول
ماهٌة البٌئة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسالمٌة
ٌتعدد استخدام مصهطل البٌةهة فهى الكثٌهر مهن العلهوم والمجها ت المختلفهة ح
وٌرتبط مدلولتا بمنط العالقة بٌنتا وبٌن مستخدمتا ح فاألم بٌةة ألو دها ح والبلد بٌةة
ح والمسجد بٌةة ح والمدرسة بٌةة ح ومكان ا جتماع بٌةة ح والكون كله بٌةة ح وٌتغٌهر
مفتههوم المصههطل تبع ها ً للموض هوع الههذى ٌسههتخدم فٌههه والغاٌههة منههه ح فتقههول البٌةههة
الطبٌعٌههة ح البٌةههة ا جتماعٌههة ح البٌةههة السٌاسههٌة ح البٌةههة الثقافٌههة ح وفههً هههذا ا تجههام
نوضهه مفتههوم البٌةههة فههى اللغههة واإلصههالا القههانونً والشههرعً وذلههإ مههن خههالل
المطالو الثالثة ايتٌة -
المطلب األول  :معنً البٌئة فً اللغة العربٌة -
البٌةة كلمة مشتقة من الفعل ل بوأ ل ومنه قوله تعهالً ل َو ْاذ ُكهرُوا إِ ْذ َج َعلَ ُكه ْم
هون ْال ِج َبها َل
ون مِن سُهتُولِ َتا قُصُهورً ا َو َت ْن ِث ُت َ
ض َت ِتخ ُِذ َ
ُخلَ َفا َح مِن َبعْ ِد َعا ٍد َو َب ِوأَ ُك ْم فًِ األَرْ ِ
ٌِنل(ٔ) .
ض ُم ْفسِ د َ
ُبٌُو ًتا ۖ َف ْاذ ُكرُوا ر َ َح ِ ِ
َللا َو َتعْ َث ْوا فًِ األَرْ ِ
وتبهوأ منه

ً ح ن لهه ح وبههوأ لهه منه

ً وبهوأم منه

ً هٌهؤم ومكهن لهه فٌههه (ٕ) ح

والمكان ثله وأقام به كؤبآح به ح وتبوأ والمباحة المن ل كالبٌةهة  )ٖ( .ح وتبهوأت منه

(ٔ) سورة األعرا ايٌة (ٗ. )2
(ٕ ) انمر مختار الصثاا ح لمثمد بن ابً بكر بن عبدالقادر الرا ي ح تثقٌهق مثمهود خهاطر ح
الناشر مكتبهة لبنهان – بٌهروت – سهنة ٘ٔٗٔ هه  ٔ99٘ -م ح ص  ٕ2ح المعجهم الهوجٌ ح
مجمع اللغة العربٌة ح طبعة و ارة التربٌة والتعلٌم ح سنة ٘ٔٗٔ ه  ٔ99ٗ -م ح ص . ٙٙ
(ٖ ) انمههر القههامو ،المثههٌط ح لمثمههد بههن ٌعقههوو الفٌههرو ربههادي ح الناشههر مإسسههة الرسههالة ح
بٌروت ح بدون تارٌل ح ص ٖٗ .
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ً

أي ن لته ح وقٌل منه ل القهوم (ٔ) ح والبٌةهة المنه ل ح ومها ٌثهٌط بهالفرد أو المجتمهع
وٌإثر فٌتما ح ٌقال بٌةة طبٌعة ح وبٌةة اجتماعٌة ح وبٌةة سٌاسٌة (ٕ) .
ومههن هههذا العههرض اللغههوى ٌتض ه لنهها أن البٌةههة هههى الن ه ول والثلههول مههن
المكهان ح وٌمكهن أن تطلههق مجها اً علههى المكهان الههذى ٌتخهذم اإلنسههان مسهتقراً لن ولههه
وثلولههه أى علههى المن ه ل ح الههوطن المكههان الههذى ٌتخههذم اإلنسههان مسههتقراً لن ولههه
وثلولههه ح أى ٌرجههع الٌههه فٌتخههذ فٌههه من لههه وعٌشههه ح اى ذلههإ الجه ح الفٌ ٌقههى لبنههاح
المجتمع المدنى الذى ٌجد فٌه الكاةن الثى مكانا ً مالةما ً للعٌش واإلقامة (ٖ) .
وٌستفاد من ذلإ أن مهدلول البٌةهة فهً اللغهة ٌنصهر

الهً المكهان أو الوسهط

الذي ٌعٌش فٌه الكاةن الثً ح وكذلإ إلً الثال والمرو التهى تكتنه ذلهإ المكهان
ح سواح كانت مروفا ً طبٌعٌة أو اجتماعٌة أو بٌولوجٌة تهإثر علهً ثٌهاة الكهاةن الثهً
ونموم وتكاثرم .
المطلب الثانً  :معنً البٌئة فً االصطالح القانونً
ٌختل ه

مفتههوم البٌةههة بههاختال

الرإٌههة أو ال اوٌههة التههى ٌنمههر الباثههع مههن

خاللتا ح وما ٌتمنا فى دراستنا هذم هو مفتوم البٌةة من الناثٌة القانونٌة .
وفً هذا المفتوم هناإ من ٌري أنه ٌعك ،كل شًح ٌرتبط بالكاةنات الثٌهة
(ٗ)

ح بٌنما ٌرى البعض ايخر أن البٌةة لفم شاةع ٌهرتبط مهدلولتا بهنمط العالقهة بٌنتها

وبٌن مستخدمٌتا ثٌهع نجهد أن بٌةهة اإلنسهان األولهً ح ههً رثهم أمهه ح ثهم بٌتهه ح ثهم
(ٔ) انمر لسان العرو ح لمثمد بن مكرم بن منمور اإلفرٌقً المصهري ح الناشهر دار صهادر ح
بٌروت ح الطبعة األولً ح بدون تارٌل ح الج ح األول ح ص . ٖ9
(ٕ ) انمههر المعجههم الههوجٌ ح مرجههع ح سههابق ص ٕٕ ح المعجههم الوسههٌط ح تثقٌههق مجمههع اللغههة
العربٌة ح الناشر دار الدعوة بدون تارٌل ح الج ح األول ح ص ٘.2
(ٖ) انمر السٌد عبد العاطى ٌسن ح اإلنسان والبٌةة ح الناشر دار المعرفة الجامعٌة ح ا سكندرٌة
ح سنة  ٔ999م ح ص ٘٘ .
(ٗ ) انمر د  /منً قاسم ح التلوع البٌة ً والتنمٌة ا قتصادٌة ح الناشر ال دار المصرٌة ح الطبع ة
الثالث ة ح سنة ٗ ٔ99ح ص ٖ٘ .
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مدرسته

(ٔ)

ح وهناإ من ٌعتبر البٌةة جمٌع العوامل الثٌة وغٌر الثٌة التى تإثر فهً

الكاةن الثً (ٕ) .
فالبٌةة هً المكان الهذي ٌعهٌش فٌهه اإلنسهان ح وتتكهون مهن التربهة والمهاح و
التواح والبشر ح أي مثٌط اإلنسان الثٌوي (ٖ) وهً إصهطالا ٌسهتخدم لوصه
اإلنسان بعناصرها الطبٌعٌة التربة والماح والتواح ح وما أضافته إلٌتا ٌد اإلنسان

بٌةهة
(ٗ)

وعرفتها الههبعض بؤنتهها ل الوسهط الههذى ٌتصههل بثٌهاة اإلنسههان وصههثته فههى
المجتمع سواح كان من خلق الطبٌعة أم من صنع اإلنسان ل

(٘)

بٌنما ٌتجه البعض ايخر إلً أن البٌةة هً المثٌط الذى ٌعهٌش فٌهه اإلنسهان
ح بما ٌشمله من ماح وهواح ح فضاح ح تربة ح كاةنات ثٌة ح ومنشهآت أقامتها اإلنسهان
إلشباع ثاجاته (. )ٙ
وبالنمر إلً هذا التعرٌ نجدم وعلً خال التعرٌفهات السهابقة قهد أضها
عنصههراً جدٌههداً إلههً جانههو العناصههر الثٌههة وغٌههر الثٌههة ح وٌتمثههل فههً جملههة مههن
المنشآت التى أقامتا اإلنسان كج ح هام من مكونات الموارد البٌةٌة .
وٌقصد بثماٌة البٌةة – طبقا ً للمهادة األولهً مهن قهانون البٌةهة المصهري رقهم
(ٗ) لسنة ٗ ٔ99م ل المثافمة علً مكونات البٌةهة وا رتقهاح بتها ح ومنهع تهدهورها
(ٔ) انمر عبدالثكٌم عبداللطٌ الصعٌدي ح البٌةة فهى الفكهر اإلنسهانً والواقه ع اإلٌمانه ى ح الهدار
المصرٌة اللبنانٌة ح سنة ٗ ٔ99ح ص .ٔ2
(ٕ ) انمر د  /اثسان علً مثاسنة حالبٌةة والصثة العامة ح الناشر دار الشروق ح سنة ٔ ٔ99م
ص. ٔ2
(ٖ ) انمهههر د  /إسهههماعٌل عبهههدالفتاا عبهههدالكافً ح معجههه م مصهههطلثات ثقههه وق اإلنسهههان ح بههه دون
معلومات ح ص ٔٔٔ
(ٗ ) انمر معجم القانون ح معجهم اللغهة العربٌهة ح التٌةه ة العامه ة لشةه ون المطهابع األمٌرٌهة ح سهنة
ٕٓٗٔه  ٔ999 -م ح ص .ٔٓ2
(٘ ) انمر د  /نور الدٌن هنداوي ح الثماٌة الجناةٌة للبٌةة ح دار النتضة العربٌة ح سنة ٘ ٔ92م ح
ص .٘9
( ) ٙانمههر د  /ماجههد راغههو الثلههو ح قههانون ثماٌههة البٌةههة فههى ضههوح الشههرٌعة ح منشه ؤة المعه ار
اإلسكندرٌ ة ح سنة ٕٕٓٓ م ح ص .ٖ9
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أو تلوثتا أو اإلقالل من ثدة التلوع ح وتشمل هذم المكونهات التهواح والبثهار والمٌهام
ح الداخلٌة متضهمنة نتهر النٌهل ح والبثٌهرات والمٌهام الجوفٌهة ح واألرض والمثمٌهات
الطبٌعة والموارد الطبٌعٌة األخري ل
ومن خالل التعريفات الساابقة يتضال لناا من مادلول البيئاة ج يخار عان
مجموعة من العناصر التى تكون محالً للحماية والتى يمكن حصرها في صنفين:
الصاانف األول  :وٌشههمل مجموعههة مههن العوامههل الطبٌعٌههة مههن مههاح وهههواح ح تربههة ح
وكاةنات ثٌة ثٌوانٌة ونباتٌة.
الصنف الثاني  :وٌشمل كل ما استخدمه اإلنسان من منشآت .
كما يمكننا استنتا من مشاكل البيئة تكمان فاى مشاكلتين مساسايتين هماا :
الموارد الطبٌعٌة .

ماهرة التلوع ح وماهرة استن ا

وأٌض ها ً قههد اختلفههت التشههرٌعات فههى وضههع تعرٌ ه

للبٌةههة ح فانقسههمت إلههً

قسههمٌن منتهها مههن أخههذ بههالمفتوم الضههٌق فثصههرها فههى العناصههر الطبٌعٌههة ح والقسههم
ايخر ٌؤخذ بالمفتوم الموسع فجعلتا شاملة للعناصر الطبٌعٌة و اإلنسهانٌة الثضهارٌة
ح ومن الواض أن التشهرٌع المصهري فهى التشهرٌعات التهى أثهدع بهالمفتوم الموسهع
تضمن تعرٌفتا للبٌةة العناصر الطبٌعٌة والصناعٌة .
المطلب الثالث  :معنً البٌئة فً الشرٌعة اإلسالمٌة
ٌخفههى علههً البههاثثٌن عمومها ً أن هنههاإ فرقها ً بههٌن المصههطل والمفتههوم ح
فههالمفتوم ٌثههاكً الفكههرة ح والمصههطل ٌثههاكً اللفههم الههذى ٌعبههر عههن هههذم الفكههرة ح
وٌنبغً أن نقرر بداٌة أن البٌةة من ثٌع المصطل ح لفم ل البٌةهة ل

وجهود لهه فهى

األدبٌات اإلسالمٌة ح فلم ٌرد ذكر لفهم ل البٌةهة ل فهى القهررن الكهرٌم أو السهنة النبوٌهة
المطترة ح و ٌعنً غٌاو مصطل ل البٌةة ل عن ا سهتخدام فهى الشهرٌعة اإلسهالمٌة

2

ح غٌههاو جههوهرم عههن الفقههه اإلسههالمً والتههارٌل الفكههري للمسههلمٌن فالبٌةههة مههن ثٌههع
غبههار علههً أنتهها موجههودة ح بههل ثاضههرة وبشههدة فههى

المفتههوم ومههن ثٌههع الفكههرة ح

النصوص الشرعٌة واألدبٌات اإلسالمٌة
وبالبثع فى القررن الكرٌم والسنة النبوٌة المطتهرة ح نجهد أن مهدلول لفهم
ل البٌةة ل كان داةما ً مرتبطا ً بكلمة ل األرض ل والفعل ل بوأ ل قرن باألرض مباشهرة
ون مِهنْ
ضَ .ت ِتخ ُِهذ َ
قال تعالً ل َو ْاذ ُكرُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَ َفا َح مِنْ َبعْ ِد َعا ٍد َو َب ِوأَ ُك ْم فًِ األَرْ ِ
هون ْال ِج َبهها َلُ .بٌُو ًتهها َفه ْ
ُس هتُولِ َتا قُ ُ
َللا َو
هاذ ُكرُوا رَ َ َح ِ ِ
صههورً ا َو َت ْن ِث ُته َ

ض
َتعْ َثه ْهواِ .فههً األَرْ ِ

ٌِن ل (ٔ) .
ُم ْفسِ د َ
وقههد سههبق وأن ذكرنهها فههً التعرٌ ه
من

اللغههوي أن بههوأم من ه

ً ح تعنههً أن لههه

ً ح وا سم منه البٌةة ح فتكون األرض بمفتومتا العام هً البٌةة .

وقههد ٌقصههد بتهها التربههة ح أو البٌةههة ال راعٌههة ح قههال تعههالً ل َوإِ ْذ قُ ْلهه ُت ْم ٌَهها
ِهإ ٌ ُْخ ِهراْ لَ َنها ِممِها ُت ِنب ُ
هام َواثِه ٍد َف ْ
هت األَرْ ضُ مِهن
هاد ُع لَ َنها َرب َ
م َ
ُوس ٰى لَن ِنصْ ِهب َر َعلَ ٰهى َط َع ٍ
َب ْق ِل َتا َوق ِِثا ِة َتا َوفُو ِم َتا َوعَدَسِ َتا

(ٕ)

هو ِ
َللاُ لَ ُكه ْم
ض ْال ُم َق ِد َسه َة الِتِهً َك َت َ
وقد تعنً الوطن ح قال تعالً ل ٌَا َق ْهو ِم ْاد ُخلُهوا األَرْ َ
(ٖ)
َ
ٌن ل
ار ُك ْم َف َتن َقلِبُوا َخاسِ ِر َ
َو َترْ َت ادوا َعلَ ٰى أ ْد َب ِ
وقههد تعنههً المن ه ل أو المكههان الههذى ٌنه ل بههه اإلنسههان ح قههال تعههالً ل َفلَههنْ
(ٔ)
ض َث ِتى ٌَؤْ َذ َن لًِ أَ ِبً أَ ْو ٌَثْ ُك َم ِ
ٌِن ل
َللاُ لًِ َوه َُو َخ ٌْ ُر ْال َثا ِكم َ
أَب َْر َا األَرْ َ

(ٔ) سورة األعرا رٌه (ٗ)2
(ٕ) سورة البقرة رٌه (ٔ)ٙ
(ٖ) سورة الماةدة رٌه (ٕٔ)
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كما تطلق كلمة األرض فً القهررن الكهرٌم علهً الكوكهو الهذى ٌعهٌش علٌهه
ض ف َِرا ًشها َوالسِه َما َح ِب َنها ًح
اإلنسان وتقابله السماح ح قال تعالً ل الِهذِي َج َعه َل لَ ُكه ُم ْاألَرْ َ
َوأَن َ َل م َِن ال ِس َما ِح َما ًح َفؤ َ ْخ َر َا ِب ِه م َِن ِ
ّ أَ ً
نهدَادا َوأَنه ُت ْم
الث َم َرا ِ
ت ِر ْ ًقا لِ ُك ْم ۖ َفال َتجْ َعلُهوا ِ ِ ِ
(ٕ)
ّ الِهذِي
ُون ل ح كما أطلقت علً األرض المٌتة قهال تعهالً ل َو َقهالُوا ْال َثمْ ه ُد ِ ِ ِ
َتعْ لَم َ
(ٖ)
ض َن َت َب ِوأ ُ م َِن ْال َج ِن ِة َثٌ ُ
ٌِن ل
ْع َن َشا ُح ۖ َفنِعْ َم أَجْ ُر ْال َعا ِمل َ
صدَ َق َنا َوعْ دَ مُ َوأَ ْو َر َث َنا األَرْ َ
َ

والواقههع أن كلمههة األرض تعتبههر تعبٌههراً أكثههر تثدٌههداً للمعنههً ا صههطالثً
المراد بالبٌةة الطبٌعٌة ح فاألرض إطار ألنممة بٌةٌهة متكاملهة تتٌهإل لإلنسهان ولغٌهرم
من الكاةنات الثٌة مقومات الثٌاة وعوامل البقاح (ٗ) ح قال تعالً ل ه َُو أَن َشؤ َ ُكم م َّن
ض َواسْ َتعْ َم َر ُك ْم فٌِ َتا ل
األَرْ ِ

(٘)

ح ٌقول أبو بكهر الجصهاص نسهبتم إلهً األرض ح ألن

أصههلتم وهههو ردم خلقههه مههن التههراو ح والنهها ،كلتههم مههن ردام علٌههه السههالم ح وقٌههل أن
معنهههام أنهههه خلقكهههم مهههن األرض ح وقولهههه ل َواسْ ههه َتعْ َم َر ُك ْم ِفٌ َتههها ل ح ٌعنهههً أمهههركم
بعمارتتهها بمهها تثتههاجون الٌههه ح وفٌههه دلٌههل علههً وجههوو عمههارة األرض لل راعههة
والفراش واألبنٌة ل (. )ٙ
ض َج ِمٌعً ا ل ( )2ح قال أبو بكهر
وقال تعالً ل ه َُو الِذِي َخلَ َق لَ ُك ْم َما فًِ األَرْ ِ
بهههن العربهههً ل فخلقهههه  -سهههبثانه وتعهههالً  -األرض وإرسهههاإها بالجبهههال ح ووضهههع

(ٔ) سورة ٌوس رٌه (ٓ)2
(ٕ) سورة البقرة رٌه (ٕٕ)
(ٖ) سورة ال مر رٌه (ٗ)2
(ٗ) انمر مثمد منٌر ثجاو ح التلوع وثماٌة البٌةة – قضاٌا البٌةة من منمور إسالمً – الناشر
ح دار الفجر – القاهرة ح الطبعة الثالثة ح سنة ٕٕٓٓ ح ص ٖٔ.
(٘) سورة هود رٌه (ٔ)ٙ
( )ٙانمههر أثكههام القههررن ألبههوبكر أثمههد الههرا ي الجصههاص ح دار الفكههر – بٌههروت – ٗٔٗٔه ه
ٖ ٔ99ح الج ح الثالع ح ص ٕٔٗ.
( )2سورة البقرة رٌه ()ٕ9

ٓٔ

البركة فٌتا ح وتقدٌر األقوات بهؤنواع الثمهرات وأصهنا

النبهات إنمها كهان لبنهً ردم .

لمصالثتم ح وأهنه لسهد مفهارقتم  ...للتنبٌهه علهً القهدرة المتٌةهة لتها والمصهلثة فه ن
جمٌع ما فً األرض إنما هو لثاجة الخلهق ح والبهار  -تعهالى  -غنهً عنهه متفضهل
به (ٔ) .
والواض ه أن اإلسههالم ٌتمتههع بنمههرة أعمههق وأوسههع للبٌةههة ح ثٌههع طالههو أن
ٌتعامههل المسههلم مههع البٌةههة مههن منطلههق أنتهها ملكٌههة عامههة ٌجههو المثافمههة علٌتهها ثتههً
ٌستمر الوجود ح قال تعالً ل َو َ ُت ْفسِ ُدو ْا فًِ األرض َبعْ هدَ إِصْ هالَ ِث َتا ذلكهم َخٌْه كر لِ ُكه ْم
(ٕ)
هاإ ِ
،
ِهر َة َو َته ْن َ
ار ايخ َ
َللاُ اله ِد َ
ٌِن ل ح وقال تعهالً ل َوا ْب َته ِ فٌِ َمها ر َت َ
إِن ُكن ُت ْم م ْاإ ِمن َ
ض إِنِ ِ
ِهن اله اد ْن ٌَا َوأَثْ سِ هنْ َك َمها أَثْ َس َهن ِ
َللاُ إِلٌَ َ
َنصِ ٌ َب َإ م َ
ْهإ َو َتبْه ِ ْال َف َسهادَ فِهً األَرْ ِ
َللاَ
ٌِن ل (ٖ) .
ٌُثِوا ْال ُم ْفسِ د َ
فمفتوم البٌةة فى اإلسالم ٌعنهً جملهة األشهٌاح التهى تثهٌط باإلنسهان بهد ًح مهن
األرض التهههى تقلهههه ح صهههعوداً إلهههً السهههماح التهههى تملهههه ح ومههها بٌنتمههها مهههن العوامهههل
والمههإثرات ح المختلفههة ح كمهها أنتهها تتعمههق داخههل الههنف ،البشههرٌة تضههبط مهها فٌتهها ح
مسهتعلٌة علهً غراةه الشهر ح بهل وسهاعٌة إلهً تتهذٌبتا ح وذلهإ ألن اإلسهالم

ٌقه

عند ثد المادٌات وشهكلتا ح إنمها ٌجعلتها وسهٌلة لت كٌه ة الهنف ،وتطتٌرهها ح وههو مها

(ٔ ) انمههر أثكههام القههررن ألبههو مثمههد بههن عبههدَللا بههن مثمههد ح ابههن العربههً ح تثقٌههق مثمههد علههً
البجاوي ح دار الفكر ح بٌروت ح الطبعهة األولهً ح سهنة  ٖٔ2ٙهه  ٔ9٘2 -م ح الجه ح األول
ص ٗٔ .
(ٕ ) سورة األعرا رٌه (٘)2
(ٖ ) سورة القصص رٌه ()22

ٔٔ

(ٔ)
او َمنْ دَ سِا َها ل (ٕ) .
انفرد به اإلسالم ح قال تعالً ل َق ْد أَ ْفلَ َ َمنْ َ ِكا َها * َو َق ْد َخ َ

(ٔ ) انمر عبدالثكٌم عبهداللطٌ الصهعٌدى ح البٌةهة فهى الفكهر اإلنسهانً والواقهع اإلٌمهانً ح الهدار
المص رٌة اللبنانٌة ح القاه رة سنة ٗ ٔ99م ح ص . ٔ2
(ٕ) سورة الشم ،رٌه ( 9ح ٓٔ )

ٕٔ

المبحث الثانى
حماٌة البٌئة فى القانون الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة
ٌكتسههى موضههوع ثماٌههة البٌةههة فههى القههانون أهمٌههة بالغههة ح ذلههإ أن مسههتقبل
البشهرٌة معلهق بكفهاحة تلهإ الثماٌهة ح ذلههإ أن العالقهة بهٌن تهؤثٌر البٌةهة علهً اإلنسههان
وتؤثٌرم علٌتا ماهرة قدٌمة قدم اإلنسهان نفسهه ح ولكهن المتغٌهر الهذى طهرأ علهً ههذم
العالقههة هههو كههون اإلنسههان القههدٌم كههر ،جتههودم مههن أج هل ثماٌههة نفسههه مههن العوامههل
الطبٌعٌههة المثٌطههة بههه ح إذ أن تتدٌههد الثٌوانهههات المفترسههة والكاةنههات الدقٌقههة التهههى
تتسههبو فههى مرضههه كانههت تعتبههر تثههدٌا ً بالنسههبة لههه ح أمهها الٌههوم ف ه ن جتههود اإلنسههان
المعاصههر تنصههو فههى هههم ثماٌههة تلههإ البٌةههة مههن الضههرر الههذى سههببه لتهها مههن جههراح
تصههرفاته ح ومههن هههذا المنطلههق نوضه الثماٌههة الدولٌههة والوطنٌههة للبٌةههة ح ثههم موقه
المثكمهههة الدسهههتورٌة والقضهههاح اإلدارى مهههن قضهههاٌا البٌةهههة ح ثهههم موقههه

الشهههرٌعة

اإلسالمٌة ح وذلإ من خالل المطالو األربعة ايتٌة -
المطلب األول  :الحماٌة الدولٌة للبٌئة
أضثً الثق فى بٌةة نمٌفة من الثقوق األساسٌة لإلنسان ح مثله مثل الثق
فً الثرٌة ح والثق فى المساواة ح وهو مها أكدتهه قهرارات األمهم المتثهدة واإلتفاقهات
الدولٌة المتعلقة بالبٌةة .
فقههد نصههت – علههً سههبٌل المثههال – المههادة (ٕٔ) مههن العتههد الههدولً للثقههوق
اإلقتصههادٌة وا جتماعٌههة والثقافٌههة علههى أنههه ل إن الههدول األطههرا

تقههر بثههق كههل

إنسان فى المجتمع بؤعلً مستوي من الصثة الجسمٌة والعقلٌهة ٌمكنهه بلوغهه ح وٌهتم
تههؤمٌن ممارسههة هههذا الثههق عههن طرٌقههة تههدابٌر ٌتعههٌن علههً الههدول اتخاذههها مههن بٌنتهها
تثسٌن البٌةة الصثٌة والصناعٌة .

ٖٔ

وم ه ن المعلههوم أن التمتههع بههؤعلً مسههتوي مههن الصههثة الجسههمٌة والعقلٌههة
ٌكون إ من بٌةة نمٌفة .
كذلإ جاح فى المبدأ األول من المباد الصادرة عن المإتمر العهالمً للبٌةهة
اإلنسههانٌة المنعقههدة فههى اسههتوكتولم عههام ٕ ٔ92م أنههه ل لإلنسههان ثههق أساسههً فههى
الثرٌههة والمسههاواة وفههً مههرو

عههٌش مناسههبه تسههم بثٌههاة كرٌمههة وبرفاهٌههة وهههو

ٌتثمهههل كامهههل المسهههةولٌة فهههً ثماٌهههة وتثسهههٌن البٌةهههة مهههن أجهههل األجٌهههال الثاضهههرة
والمستقبلٌة ل .
كما جاح فى اإلعالن المقدم من اللجنة العالمٌهة للبٌةهة والتنمٌهة عهام ٔ922م
أن من الثقوق األساسٌة لإلنسان الثق فى بٌةة مالةمة للصثة والرفاهٌة ل .
ومن خالل ذلك يتبين من الحماية الدولية للبيئة تتمثل فى جانبين :
األول  :بٌهههان القواعهههد التهههى تثمهههً البٌةهههة بصهههورة مباشهههرة أو غٌهههر مباشهههرة مهههن
اإلنتتاكات التى تعرضت لتا .
الثاااني  :دراسههة الملوثههات واإلنتتاكههات التههى تعهه رضت لتهها البٌةهه ة نتٌجههة تطهه ور
الوساةل واألسالٌو المستخدمة .
فالمجتمع الدولً وهو ٌتعامل مع الخطهر المثهدق بهاألرض ح ابتكهر وسهاةل
مهن أجههل التعامههل مهع ذلههإ الخطههر تتمثهل فههى قههانون دولهً ذو طبٌعههة خاصههة ٌههتالحم
والتههد

الههذى أنشههإل مههن أجلههه ح أ وهههو القانه ون الههدولً للبٌةههة ح لكههن هههذا القههانون

اثترم بالواقع الدولً بما فٌه من تعقٌدات إذ أن الدول تتمسهإ ب سهتغالل ثرواتتها مهن
أجل استغاللتا ح ا قتصادي ح فكان بد من البثع عن رلٌة تتناسهو مهع ذلهإ الواقهع
ومن هنا م تر ما ٌعر

بالتنمٌة المستدٌمة .

ٗٔ

فقههد ت امنههت ثماٌههة البٌةههة فههً السههنوات األخٌههرة بمفتههوم جدٌههد هههو التنمٌههة
المستدامة الذي سعً إلهً األخه ذ بعهٌن ا عتبهار بثقهوق ومصهال األجٌهال القادمهة ح
ووفقهها ً لتههذا المفتههوم الجههدي فهه ن ثماٌههة البٌةههة أصههبثت عضههواً كههامالً فههً تتٌةههة
السٌاسات ا قتصادٌة للدول ح باإلضافة إلً أن مفتوم التنمٌهة المسهتدامة ٌعطهً بعهداً
منٌا ً جدٌداً للقانون الدولً للبٌةة ح فتهو ٌجبهر ههذا األخٌهر علهً مواجتهة المسهتقبل ح
لذلإ ف ن مفتوم اإلنصا

ما بٌن األجٌال ٌستل م ثماٌة داةمة للبٌةهة وذلهإ لهٌ ،فقهط

لألجٌهال الثاضههرة فثسههو ح بهل ثتههً لألجٌههال القادمههة فلكهل منتمهها مسههةولٌة الثفههام
علههً البٌةههة لصههال األجٌههال القادمههة وثماٌههة ثقوقتهها فالتنمٌههة المسههتدامة تقههوم عل ه ً
ثالثة أس ،مترابطة هً التنمٌة ا قتصادٌة ح التنمٌة ا جتماعٌة ح وثماٌة البٌةة .
المطلب الثانً  :الحماٌة الدستورٌة للبٌئة
إدراكا ً ألهمٌهة الثهق فهى البٌةهة فقهد ثرصهت الوثهاةق الدسهتورٌة للعدٌهد مهن
الدول علً أن تتضمن نصوصهتا أثكامها ً توصهً علهً الثفهام علهً البٌةهة ح وتلته م
الدول ة واألف راد بالمثافمة علٌتا .
ومن هذا المنطلق جاح التعهدٌل الدسهتوري سهنة ٌ ٕٓٓ2ثهدع أثهراً تارٌخٌها ً
هاما ً فى ثماٌة البٌةة دستورٌا ً وألول مرة فى تهارٌل الدسهاتٌر المصهرٌة المتعاقبهة ح
وذلإ بالنص صراثة علً ثق المواطن المصري فى بٌةة سلٌمة وخالٌة من التلوع
فً المادة ( )٘9منه علً أنهه

ثماٌهة البٌةهة واجهو وطنهً ح وٌعمهم القهانون الثهق

فى البٌةة الصالثة والتدابٌر الال مة للثفام علٌتا ل .
بٌد أن هذا النص قد جاح مشوبا ً با ضطراو والغمهوض ألنهه لهم ٌهنص فهى
مقدمته علً أن العٌش فى بٌةة نمٌفة ثقها مهن ثقهوق اإلنسهان ح وإنمها اعتبهرم واجبها ً
وطنٌا ً ح كما أنه

ٌهوفر أي قهدر مهن الثماٌهة الدسهتورٌة للبٌةهة ح ألنهه أثهال للقهانون

٘ٔ

إتخاذ التدابٌر الال مة للثفام علً البٌةة ولم ٌتدخل علً اإلطهالق بتثدٌهد أٌهة قواعهد
أو تدابٌر من شؤنتا الثفهام علهً البٌةهة (ٔ) ح أمها الدسهتور المصهري الثهالً الصهادر
سههنة ٕٗٔٓ ح فجعههل الثفههام علههً البٌةههة بههدور مهها بههٌن الثههق وا لت ه ام ح فتههو ثههق
للمواطن وواجبا ً علٌه وعلً الدولة (ٕ) .
وفههً ذلههإ ٌههنص علههً أن ل لكههل شههخص الثههق فههى بٌةههة صههثٌة سههلٌمة ح
وثماٌتتا واجو وطنهً وتلته م الدولهة ب تخهاذ التهدابٌر الال مهة للثفهام علٌتها حوعهدم
اإلضهههرار بتههها ح وا سهههتخدام الرشهههٌد للمهههوارد الطبٌعٌهههة بمههها ٌكفهههل تثقٌهههق التنمٌهههة
المسهههتدامة ح وضهههمان ثقهههوق األجٌهههال القادمهههة فٌتههها ل (ٖ) ح وبمقتضهههً ههههذا البعهههد
الدستوري ٌتل م المواطن ثٌال البٌةة بواجو الوقاٌة ح بمعنً أن ٌتهوخً ا عتهداحات
التى ٌتسبو فٌتا للبٌةة ح ف ن لم ٌستطع تجنبتا فٌجو علٌه أن ٌقلل بقهدر اإلمكهان مهن
نتاةج هذم اإلعتداحات (ٗ) ح كمها تلته م أجته ة الدولهة باتخهاذ التهدابٌر الال مهة للثفهام
علٌتا ح وعدم اإلضرار بتا .
وعلً ذلإ ٌمكن القول بؤن النص صراثة علً ثهق البٌنهة وواجهو الثفهام
علٌتا قد ساهم فى دعم مجال البٌةة والثفام علٌتا .

(ٔ) انمههر د  /عمههاد الفقههً ح الدسههتور – الثالههة المصههرٌة – أسههةلة وإجابههات فههى ضههوح الدسههاتٌر
المقارنة ح الناشر المنممة العربٌة لثقوق اإلنسان ح سنة ٕٕٔٓ ح ص ٔٙ
(ٕ ) انمر رسالتنا للدكتورام ح الثماٌة الدستورٌة والقضاةٌة للمواطنة ح دراسة مقارنة بٌن القانون
الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة – رسالة دكتورام – كلٌة الثقوق – جامعة بنتا – سهنة ٕٗٔٓ
ح ص .ٖٖٙ
(ٖ) المادة ( )ٗٙمن دستور ٕٗٔٓ .
(ٗ ) انمههر د /مثمههد مثمههد عبههداللطٌ ح التعههدٌالت الدسههتورٌة والبٌةٌههة ح بثههع مقههدم لمههإتمر
اإلصالا الدستوري وأثهرم علهً التنمٌهة ح كلٌهة الثقهوق ح جامعهة المنصهورة ح ٖ – ٗ إبرٌهل
 ٕٓٓ2حص ٖٓ .

ٔٙ

المطلب الثالث  :موقف المحكمة الدستورٌة والقضاء اإلداري من قضاٌا البٌئة
جاح النص صراثة علً واجو الثفام علهً البٌةهة ألول مهرة فهى الدسهاتٌر
المصرٌة المتعاقبة فى التعدٌل الدستوري فى  ٕٙمار ٕٓٓ2 ،ح وترتٌبا ً علهً ذلهإ
لم تصدر المثكمة الدستورٌة العلٌا ثكما ً واثداً ٌخص ثماٌة البٌةة (ٔ) .
غٌههر أنههه باسههتقراح بعههض أثكههام المثكمههة الدسههتورٌة العلٌهها نجههد أنتهها قههد
تعرضت ل واجو الثفام علً البٌةة فى أثد أثكامتها بصهفة عارضهة ولٌسهت أصهلٌة
أثنهههاح مثاولتتههها الهههرد علهههً أثهههد دفهههوع المهههدعً ح وفهههً ذلهههإ تقهههول ل أن التنمٌهههة
ا قتصههادٌة وا جتماعٌههة التههى ٌطلبتهها الدسههتور هههدفتا تغٌٌههر أشههكال فههى الثٌههاة مههن
خالل منمومة تتكامل روافدها ح ٌكون التعلٌم فٌتا أكثر عمقا ً وامتداداً ح والبٌةهة التهى
تعاٌشتا خالٌة من ملوثاتتا بصورة أشمل ل
ومضااافت المحكمااة قائلااة  :ل ومقتضههاها أن ٌكههون ا سههتثمار العههام قههواداً
للتقههدم ح معبههداً الطرٌههق الٌههه ح فههال ٌقتصههرعلً مبههاد مثههددة بههل ٌمتههد إلههً مواقههع
رةٌسٌة تعمل الدولة من خاللتها علهً تنفٌهذ متامتها السٌاسهٌة وا جتماعٌهة ح وٌنهدرا
تثتتهها متطلباتتهها فههى مجههال الههدفاع واألمههن والعههدل والصههثة والتعلههٌم وثماٌههة بٌةتتهها
ومواردها وصون بٌةتتا األساسٌة (ٕ) .
وفههً ا تجههام ذاتههه قضههت المثكمههة اإلدارٌههة العلٌهها فههى العدٌههد مههن أثكامتهها
بثمر استٌراد المواد والنفاٌات الخطرة والملوثة للبٌةة (ٖ) .

(ٔ) انمر رسالتنا للدكتورام ح الثماٌة الدستورٌة القضاةٌة للمواطنة ح مرجع سباق ح ص . ٖٖ2
(ٕ ) انمهر ثكههم المثكمههة الدسهتورٌة العلٌهها فههى القضههٌة رقهم ( )2لسههنة ( )ٔ2قضههاةٌة دسههتورٌة ح
جلسة ٔ فبراٌر  ٔ992منشور فهى مجلهة الدسهتورٌة ح السهنة األولهً ح العهدد الرابهع ح أكتهوبر
ٖٕٓٓ ح ص . ٘2
(ٖ) انمر ثكم المثكمة اإلدارٌة العلٌا فى الطعن رقم (ٓ٘ٗ ) 2لسنة (ٗٗ) قضاةٌة علٌا ح جلسة
 ٕٓٓٔ/ٕ/ٔ2ح مجموعة األثكهام الصهادرة مهن المثكمهة اإلدارٌهة العلٌه ا فهى الفتهرة مهن أول
أكتههوبر ٕٓٓٓ م ثتههى رخههر دٌسههمبر ٕٔٓٓ م الج ه ح األول ح السن ه ة ( )ٗ2قضههاةٌة عل ه ٌا ح
قاعدة رقم ( )٘9ح ص ٓٔٗ. ٗٔ2-

ٔ2

كما قضت بثمر تهرخٌص المثهالت المقلقهة للراثهة أو الخطهرة فهى أمهاكن
وأثٌاح معٌنة (ٔ) ح وكذلإ غلق المثالت المقامة بدون ترخٌص لم اولة النشهاط مهن
الجتة اإلدارٌة (ٕ) .
المطلب الرابع  :حماٌة الشرٌعة اإلسالمٌة للبٌئة
إن الساابإ إلااي اجهتمااام بالبيئااة وسااالمتها هااو لإلسااالم وتظهاار نظاار
اإلسالم إلـي البيئة والكون من ناحيتين :
باسهتثمارم واإلنتفهاع بهه ح

األولي  :أن اإلنسان خلٌفة َللا فى هذا الكون ح وهو مكل
اهإ ل ِْل َم َال ِة َكه ِة إِ رنهً َجاعِ ه كل فِهً
ومسخر لخدمته ح قال تعهالً ل َوإِ ْذ َقها َل َرب َ
ض َخلٌِ َف ًة ل (ٖ) ح وهذا ٌقابله بالضهرورة واجهو المثافمهة علهً مها
األَرْ ِ
فٌه من موارد وخٌرات (ٗ) .
الثانية  :أنه مجال رثو للتدبر والتفكر والتؤمل للوصول إلهً معرفهة خالقهه ومهدبرم
ت
ح هذم العالقة أشارت إلٌت ا ايٌة الكرٌمة ل َو َس ِخ َر لَ ُك ْم َمها فِهً السِه َم َاوا ِ
(٘)
ِإ يَ ٌَا ٍ
ُون ل
ت لِ َق ْو ٍم ٌَ َت َف ِكر َ
ض َج ِمٌعً ا ِم ْن ُه إِنِ فًِ َذل َ
َو َما فًِ األَرْ ِ
ولهذا فقههد وضهع اإلسههالم منتجها ً متكهامالً للثفههام علههً البٌةهة أرضها ً وسههماحاً
وهههواحا ومهههاحاً ونباتههها ً وغهه ذاحاً وأثٌهههاحاً وجمهههاداً ح ثتهههً تمههل مصهههدر خٌهههر وفٌهههر
واستقرار وسعادة لتذا اإلنسان فى كل مان ومكان .
(ٔ ) انمههر ثكههم المثكمههة اإلدارٌههة العلٌهها فههى الطعههن رقههم (٘ٗ )ٖ9لسههنة (ٔٗ) قضههاةٌة علٌهها ح
جلسة ٔ999/ٗ/ٔ2ح المكت و الفنً (ٗٗ) القاعدة رقم (٘ )ٙح ص . ٙ29
(ٕ ) انمر ثكم المثكمة اإلدارٌة العلٌها فهى الطعهن رقهم ( )ٕ2لسهنة (ٗٗ) قضهاةٌة علٌها – جلسهة
ٖ ٕٓٓٔ/ٔ/ح المكتو الفنً ل ٗٙل القاعدة رقم ( )٘ٙح ص . ٗٔ9
(ٖ) سورة البقرة رٌه (ٖٓ)
(ٗ ) انمر عبدَللا شثاته ح رإٌة الدٌن اإلسالمً فى الثفام علً البٌةهة ح الناشهر ح دار الشهروق ح
الطبعة األولً ح سنة  ٕٓٓٙح ص .ٔ9
(٘) سورة الجاثٌة رٌه (ٖٔ).

ٔ2

وقههد سههلإ اإلسههالم فههى الثفههام علههً البٌةههة أسههلوو الترهٌههو والترغٌههو ح
الترهٌههو والتثههذٌر مههن تلوٌثتهها واإلفسههاد فٌتهها وهههدر خٌراتتهها ح والترغٌههو بههاألجر
الكبٌر وثسن العاقبة لمهن ثهافم علٌتها ح وعنهً بتها ح وعمهل علهً ثماٌتتها مهن كهل
ض َم ْ
هً َوأَن َب ْت َنها فٌِ َتها
هدَد َنا َها َوأَ ْل َق ٌْ َنها فٌِ َتها َر َواسِ َ
تدمٌر وتخرٌو ح قال تعالً ل َو ْاألَرْ َ
ٌج ل
مِن ُك رل َ ْو ٍا َب ِت ٍ

(ٔ)

ٌِن ل
ض ُم ْفسِ هد َ
وقال تعالً ل ُكلُوا َوا ْش َربُوا مِنْ ِر ْ ِق ِ ِ
َللا َو َتعْ َث ْوا فِهً األَرْ ِ
(ٕ)
ض َبعْ هدَ إِصْ َهال ِث َتا ل (ٖ) وقهال جهل
وقال سهبثانه وتعهالً ل َو َ ُت ْفسِ ه ُدوا فِهً ْاألَرْ ِ
شهؤنه

ع َوال ِنسْ ه َل ۖ َو ِ
ِهإ ْال َثهرْ َ
ض لِ ٌُ ْفسه ِدَ فٌِ َته ا َو ٌُ ْتل َ
َوإِ َذا َت َهولِ ٰى َس َهع ٰى فِهً ْاألَرْ ِ
َللاُ

ٌُ ِثههوا ْال َف َسههادَ ل (ٗ) و الثههرع هههو كههل ثمههار ال ه روع والثمههار ح والنسههل هههو نتههاا
الثٌوانات التى قوام للنها ،إ بتها (٘) ف فسهادهما تهدمٌر لإلنسهانٌة وإفسهاد للبٌةهة ح
ٌِن ل (. )ٙ
َللا ٌُثِوا ْال ُم ْفسِ د َ
قال تعالً ل َو َت ْب ِ ْال َف َسادَ فًِ األَرْ ِ
ض إِنِ ِ َ
كما ثع اإلسالم علً تجمٌل البٌةة ونمافة ما فٌتا من طرق وساثات عامة
ح وغٌر ذلإ ح قال صلً َللا علٌه وسلم ل َن رمفُوا أَ ْف ِن ٌَ َت ُك ْم ل (. )2

(ٔ) سورة ق ايٌة (.)9
(ٕ) سورة البقرة أٌة (ٓ.)ٙ
(ٖ) سورة األعرا رٌه (.)٘ٙ
(ٗ) سورة البقرة رٌه (ٕ٘ٓ).
(٘) انمر تفسٌر القررن العمٌم ح سماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقى ح أبوالفداح ح الناشر دار
الفكر ح بٌروت ح سنة ٔٓٗٔ ه ح الج ح ا ول ح ص ٕٖٖ .
( )ٙسورة القصص من ايٌة ()22
( )2أخرجه الترمذي فى سننه ح باو ما جاح فى النمافهة ح ثهدٌع رقهم ( ) ٕ299ح انمهر الجهامع
الصثٌ سنن الترمذيح لمثمد بن عٌسى أبهو عٌسهى الترمهذي السهلمً ح تثقٌهق أثمهد مثمهد
شاكر ورخرون ح الناشر دار إثٌاح التراع العرب ً  -بٌروت ح بدون تارٌل ح الج ح الخام،
ح صٔٔٔ ح قال أبو عٌسً هذا ثدٌع غرٌو ح وأبو ٌعلً فى مسندم ح ثدٌع رقم ( ٕٓ29
) انمههر مسههند أبههً ٌعلههىح ألثمههد بههن علههً بههن المثنههى أبههو ٌعلههى الموصههلً التمٌمههًح تثقٌههق

ٔ9

وهكهذا نجهد أن الشههرٌعة اإلسهالمٌة قهد تثههدثت عهن مشهكلة تلههوع البٌةهة ومهها
ٌنتج عنتا من رثار خطٌرة قبل أن تتثدع عنتا القوانٌن الوضعٌة بمةات السنٌن
المبحث الثالث
آلٌات المحافظة علً البٌئة فى القانون الوضعً والشرٌعة اإلسالمٌة
تتطلههههو عملٌههههة ثماٌههههة البٌةههههة مجتههههودات دولٌههههة وأخههههري وطنٌههههة ح وتعتبههههر
التشههرٌعات القانونٌههة مههن أهههم وأكثههر الوسههاةل ثماٌههة للبٌةههة ح هههذم الوسههاةل تثههد مههن
التلههوع النههاتج عههن أنشههطة اإلنسههان مههن مختله أنههواع التلههوع ح باعتبههار أن القههانون
ٌكفل ثماٌة ممٌه ة للبٌةهة ح وقبهل ذلهإ وضهعت الشهرٌعة اإلسهالمٌة األثكهام الال مهة
لتجنههو ا عتههداح علههى البٌةههة ومواردههها المختلفههه ح وفههى هههذا ا تجههام نوضه وسههاةل
ثماٌة البٌةة فى القانون الوضعى ثم ضوابط ثماٌتتا فى الشهرٌعة اإلسهالمٌة ح وذلهإ
من خالل المطلبٌن التالٌٌن -

المطلب األول  :المواجهة التشرٌعٌة للحفاظ علً البٌئة فى القانون الوضعً
تؤثر المشرع المصري بما توصل إلٌه المجتمع الدولً فى مجهال المثافمهة
علً البٌةة وقد ترتو علً ذلإ صثوة تشرٌعٌه بٌةٌة هاةلة .
فمع تطور أنماط الثٌهاة وا دٌهاد مخهاطر التلهوع وتهراكم المشهكالت البٌةٌهة
ومهها ترتههو علههً ذلههإ مههن رثههار سههلبٌة فادثههة علههً كههل مههن اإلنسههان والبٌةههة ح بههدأ
المشههرعون نثههو ا تجههام فههً إصههدار تشههرٌعات متخصصههة بتههد تنمههٌم واسههتغالل

ثسٌن سلٌم أسد ح الناشر دار المؤمون للتراع  -دمشق ح الطبعة األولهى ح سهنة ٗٓٗٔهه -
ٗٔ92م ص ٕٔٔ .

ٕٓ

عناصر البٌةة مع النص فى تلإ التشرٌعات علً الج احات الجناةٌة الال مة لضهمان
اثترام األفراد لتذم التشرٌعات (ٔ).
بٌد أنه مع تنامً الوعً البٌةً نتٌجة اإلثسا ،العمٌق بالخساةر التى تلثهق
بالبٌةة ح بدأ ا تجام التشرٌعً ٌمٌل نثو إصهدار قهوانٌن خاصهة مسهتقلة بهذاتتا شهاملة
لكافة العناصر المختلفة للبٌةة من ماح وهواح وتربة وما شابه ذلإ ح وقد أطلق علٌتها
البعض لقو القوانٌن الموثدة للبٌةة(ٕ).

(ٔ) ومن أمثلة ذلإ قانون العقوبات المصري الصادر بالقانون رقهم  ٘2لسهنة  ٔ9ٖ2بشهؤن ههدم أو
إتههال المبههانً أو المنشههآت المعههدة للنفههع العههام ح أو قطههع أو إتههال الم روعههات التههى لههم ٌههتم
ثصههدها ح وكههذلإ القههانون رقههم ٘ٗ لسههنة  ٔ9ٗ9بشههؤن تنمههٌم اسههتعمال مكبههرات الصههوت ح
والقانون رقم ٕٖٔ لسهنة ٓ٘ ٔ9بشهؤن األلبهان ومنتجاتتها ح والقهانون رقهم ( )ٙ9لسهنة ٖ٘ٔ9
بشههؤن اسههتخدامات الوقههود والفثههم والبتههرول ح والقههانون رقههم ٗ ٙ2لسههنة ٗ٘ ٔ9بشههؤن تنمههٌم
تداول الخب ح والقانون رقم ٘ ٙ2لسنة ٗ٘ ٔ9م بشؤن تنمٌم نقل اللثهوم ح والقهانون رقهم ٙٙ
لسههنة  ٔ9٘ٙم بشههؤن تنمههٌم اإلعالنههات ح والقههانون رقههم ٕٔ لسههنة  ٔ9٘2بشههؤن الصههناعة ح
والقانون رقم  ٘9لسنة ٓ ٔ9ٙبشؤن تنمٌم العمل باإلشعاعات المإٌنه ح والقانون رقم  2لسنة
ٔ ٔ9ٙم بشههؤن الكههوارع البثرٌههة ح والقههانون رقههم ٖ 9لسههنة ٕ ٔ9ٙبشههؤن صههر المخلفههات
السهاةلة علههً شههبكة الصههر الصههثً و القههانون رقههم ٖ ٙلسههنة ٗ ٔ9ٙم بشههؤن تههؤثٌر منشههآت
قطههاع الكتربههاح علههً األثههاع والبٌةههة ح والقههانون رقههم ٓٔ لسههنة  ٔ9ٙٙبشههؤن مراقبههة األغذٌههة
وتنمههٌم تههداولتا ح والقههانون رقههم  ٖ2لسههنة  – ٔ9ٙ2والمعههدل بالقههانون رقههم ٓٔ لسههنة ٕ٘ٓٓ
بشؤن النمافة العامة ح والقانون رقم ٔ لسنة ٖ ٔ92بشؤن المنشآت الصناعٌة ومنع الضوضهاح
ح وقانون السٌر رقم  9ٙلسنة ٖ ٔ92ح والقانون رقم  ٔٓٙلسنة  ٔ92ٙوالمعدل بالقانون رقم
ٖٓ لسههنة ٖ ٔ92بشههؤن توجٌههه أعمههال البنههاح ح والقههانون رقههم  ٕ2لسههنة  ٔ922بشههؤن تنمههٌم
المهوارد العامههة للمٌههام الال مهة للشههرو وا سههتعمال ايدمهً ح والقههانون رقههم  ٘2لسههنة ٔ922
بشؤن التخلص من البرإ والمسهتنقعات ومنهع إثهداع الثفهر ح والقهانون رقهم ٕ٘ لسهنة ٔٔ92
بشؤن الوقاٌة من أضرار التدخٌن ح والقانون رقم ٖ بشؤن التخطٌط العمرانً والقانون رقم ٗ2
لسههنة ٕٔ92م بشههؤن ثماٌههة نتههر النٌههل وفروعههه ح والقههانون رقههم ٕٓٔ لسههنة ٖٔ92م بشههؤن
المثمٌات الطبٌعٌة ح والقانون رقم  ٔٔ2لسنة ٖٔ92م بشؤن ثماٌة ايثار ح والقانون رقهم ٕٔ
لسنة ٗٔ92م بشؤن إصدار قهانون الهري والصهر ح والقهانون رقهم  ٔٔٙلسهنة  ٔ922بشهؤن
عدم المسا ،بالرقعة ال راعٌة .
(ٕ ) انمهر د  /فههرا صهال التههرٌش ح جههراةم تلوٌهع البٌةههة ح دراسههة مقارنهة ح الناشههر المإسسههة
الفنٌة للطباعة والنشر ح الطبعة األولً ح سنة  ٔ992ح ص ٕ٘ٔ .

ٕٔ

وقد تناولهت ههذم القهوانٌن األثكهام الال مهة بشهؤن تجهرٌم األفعهال وا عتهداح
علً أي عنصر من عناصر البٌةة والعقوبات المترتبة علً مخالفة تلإ األفعال(ٔ).
وكذلإ ثهرص المشهرع المصهري علهً إصهدار اللهواة التنفٌذٌهة(ٕ) للقهوانٌن
الموثدة لدٌتا والخاصة بشؤن ثماٌة البٌةهة ح وقهد اتسهمت ههذم اللهواة بسهمة ممٌه ة
وهههً كثههرة الههنمم وا شههتراطات والمعههاٌٌر الههواردة فٌتهها ح والتههى تتعههرض لكافههة
العناصر المختلفة للبٌةة مهن أجهل تنمهٌم اسهتغاللتا بمها ٌكفهل الثفهام علٌتها ومنهع أي
مسا ،بتا .

(ٔ) ومن أمثلة ذلإ القانون رقم ٗ لسنة ٗٔ99م بشؤن ثماٌهة البٌةهة ح والمعهدل بالقهانونٌن رقمهً 9
لسنة  ٕٓٓ9ح ٘٘ٔ لسنة ٕ٘ٔٓ ح وكذلإ القانون رقم ٕٔ لسنة ٖٕٓٓ بشؤن العمهل وثماٌهة
بٌةة العمل .
(ٕ) ومن أمثلة ذلإ قرار اللجنة العلٌا للمٌام فى ٔ92٘/ٔ/2م بشؤن المواصهفات والمعهاٌٌر الواجهو
توافرها فى المٌام الصالثة للشرو ح وكذلإ الالةثة التنفٌذٌة لقانون ثماٌة البٌةهة رقهم ٗ لسهنة
ٗ ٔ99م والصادر بموجهو قهرار رةهٌ ،مجله ،الهو راح رقهم  ٖٖ2لسهنة ٘ ٔ99ح والمعهدل
بالقرار رقم ٔٗ ٔ2لسنة ٕ٘ٓٓ ح و القهرار رقهم ٗٗ لسهنة ٕٓٓٓ م بتعهدٌل الالةثهة التنفٌذٌهة
للقانون رقم ٖ 9لسنة ٕ ٔ9ٙفى شؤن صر المخلفات الساةلة ح وأٌضها ً البروتوكهول المعهدل
شههتراطات تركٌههو المثطههات األساسههٌة للتلٌفههون المثمههول ح وكههذلإ قههرار رةههٌ ،مجلهه،
الو راح رقم ٗٗ٘ لسنة  ٕٓٔٙبشؤن الفثم الثجري والمنشهور بالجرٌهدة الرسهمٌة العهدد ()2
مكرر فى  ٕ2فبراٌر  ٕٓٔٙح وكذلإ قهرر رةهٌ ،مجله ،الهو راح رقهم ٖ٘ٓٓ لسهنة ٕ٘ٔٓ
ب نشاح جتا تنمهٌم إدارة المخلفهات ح وكهذلإ قهرار رةهٌ ،مجله ،الهو راح رقهم ٕٔ ٔ9لسهنة
ٕ٘ٔٓ بشؤن إنشاح المجل ،الوطنً للتغٌرات المناخٌة ح وقرار رةٌ ،مجل ،الهو راح رقهم
ٗ 9ٙفههى  ٕٓٔ٘/ٗ/ٔ9بشههؤن تع هدٌل الالةثههة التنفٌذٌههة لقههانون البٌةههة والههذى ٌتضههمن معههاٌٌر
واشههتراطات تههداول واسههتخدام الفثههم الثجههري والبترولههً ح والقههرار رقههم ٗٔ ٕ9مههن مجلهه،
الو راح فً ٕٓٔٙ/ٔٔ/2م بشؤن توفٌق األوضاع البٌةٌة لمثاجر الفثم النباتً ح وقرار و ٌر
البٌةة رقم ٕٔٔ فهً ٕٓٔ٘/2/9م بشهؤن اإللته ام بالمعهاٌٌر والضهوابط الخاصهة بتهداول الفثهم
الثجري أو البترولً داخل الموانإل البثرٌة المصرٌة ح والقرار رقم ٕٔٔ فً ٕٓٔٙ/9/ٕ2م
بشههؤن تصههدٌر الفثههم المخ ه ون ح والقههرار رقههم  ٕ22فههً ٕٓٔٙ/ٕٔ/2م بشههؤن إنشههاح الوثههدة
الفنٌههة ألمههور الفثههم النبههاتً ح وكههذلإ قههرار السههٌد الههرةٌ ،التنفٌههذي لجتهها البٌةههة أرقههام  9فههً
ٕٔ ٕٓٔٙ/ٔ/بشؤن الدورة المستدٌمة الخاصة بالسماا ب ستخدام وتصدٌر الفثم ح وقرارم رقم
ٖٓٔٔ فً  ٕٓٔٙ/ٔٔ/ٙبشؤن التفرٌع والتشوٌن المإقت للفثم الثجري أو النبهاتى بهالموانإل
البثرٌهة المصههرٌة ح وقههرارم رقهم ٗٓٔٔ فههً  ٕٓٔٙ/ٔٔ/ٙبشههؤن التفرٌهع والتشههوٌن المإقههت
للفثم الثجري أو النباتى بالموانإل النترٌة المصرٌة .

ٕٕ

ثم جاح القهانون الجدٌهد رقهم (ٗ) لسهنة ٗ ٔ99والمعهدل بالقهانونٌن رقمهى 9
لسنة  ٕٓٓ9ح ٘ٓٔ لسنة ٕ٘ٔٓ ح تتوٌجا ً لجتود المشهرع المصهري مثهاو ً وضهع
ثماٌة عامهة للبٌةهة فهى عناصهرها المختلفهة فتنهاول فهً بهاو تمتٌهدي األثكهام العامهة
واألثكام الخاصة بجتا شةون البٌةة وصندوق ثماٌة البٌةةح تناول فهً البهاو األول
ثماٌههة البٌةههة األرضههٌة مههن التلههوع والبههاو الثههانً ثماٌههة البٌةههة التواةٌههة مههن التلههوع
والبههاو الثالهههع لثماٌههة البٌةهههة الماةٌهههةح وأخٌههرا تنهههاول فهههى البههاو الرابهههع العقوبهههات
والج احات علً مخالفة أثكام هذا القانون .

وباستقراء قانون حماية البيئة رقم  4لسنة  4994والقاانونين المعادلين لاق رقماي
 9لساانة  401 9009لساانة  9041نسااتنأ من المشاارم المصااـرو قااـد وضااـع
عـد آليات وقائية ومخـرى ردعية لحماية وسالمة البيئة
وتتمثل اآلليات القانونية الوقائية فيما يلي :
موجً  :الوسائل اإلدارية الوقائية لحماية البيئة
ٌمثل الضهبط اإلداري بنوعٌهه العهام والخهاص أفضهل الوسهاةل القانونٌهة لثماٌهة
عناصر البٌةة وٌتمثل ذلإ فى دورة الرقابً والوقاةً .
وٌقصههد بالضههبط اإلداري ثههق اإلدارة فههى أن تفههرض علههً ثرٌههات األفههراد
بعضهها ً مههن القٌههود بقصههد رقابههة النمههام العههام فههى المجتمههع(ٔ) ح وٌسههتتد الضههبط
اإلداري الثفام علً األمن العهام والصهثة السهكنٌة العامهة ح وذلهإ مثهل ثمهر القٌهام
بههؤي عمههل مههن شههؤنه المسهها ،بالمثمٌههات الطبٌعٌههة كمنههع صههٌد أو أي قتههل أو إٌههذاح

(ٔ ) انمر د  /صالا الدٌن فو يح المبس وط فً القانون اإلداريح دار النتضة العربٌةح القاهرة
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ٖٕ

الكاةنهات البثرٌهة أو إتههال

النباتهات أو نقلتهها أو اإلضهرار بتهها أو إدخهال أي أجنهها،

غرٌبة إلً المنطقة المثمٌة (ٔ) .
ثانيا ً  :الهيئات الكفيلة لحماية البيئة :
نص قانون ثماٌة البٌةة رقهم ٗلسهنة ٗ ٔ99وتعدٌالتهه ح علهً إنشهاح جتها
لثماٌههههة وتنمٌههههة البٌةههههة ٌسههههمً جتهههها شههههةون البٌةههههة ح وثههههدد تشههههكٌله وسههههلطاته
واختصاصاته ح وقد نص القانون فً المادة ( )ٖ2علً أن الجتهة اإلدارٌهة المختصهة
بثماٌة البٌةة الماةٌة هً إثدي الجتات التالٌة كل فٌما ٌخصتا
( أ ) جتا شةون البٌةة .
(و) التٌةة المصرٌة لسالمة المالثة البثرٌة .
(ا) هٌةة قناة السوٌ. ،
(د) هٌةات الموانإل بجمتورٌة مصر العربٌة
(ه ) التٌةة المصرٌة العامة لثماٌة الشواطإل .
(و) التٌةة المصرٌة العامة للبترول .
( ) اإلدارة العامة لشرطة المسطثات الماةٌة .
(ا) التٌةة العامة لتنمٌة السٌاثة .
(ي) الجتات األخرى التى ٌصدر بتثدٌدها قرار من رةٌ ،مجل ،الو راح .
كمهها أسههند المشههرع تنفٌههذ قههوانٌن ثماٌههة البٌةههة لههبعض الجتههات – سههواح كانههت
و ارات أو هٌةات – ذات عالقة بالموضوعات التى من أجلتا صدرت هذم القهوانٌن

(ٔ) انمر د ماجد راغو الثلو – قانون ثماٌهة البٌةهة فهى ضهوح الشهرٌعة ح مرجهع سهابق ح ص
 ٔٓٙح د  /عٌد مثمد مناثً ح الثماٌهة اإلدارٌهة للبٌةهة ح دار النتضهة العربٌهة ح القهاهرة سهنة
 ٕٓٓ9ص ٗٔٗ .

ٕٗ

ح ومههن أهههم هههذم الجتههات والههو ارات المختصههة تنفٌههذ القههوانٌن ذات العالقههة بثماٌههة
البٌةة

(ٔ)

ٔ -و ارة الدولة لشةون البٌةة ممثلة فى جتا شهةون البٌةهة والفهروع اإلقلٌمٌهة
للجتا .
ٕ -المثافمات ممثلة فى إدارة شةون البٌةهة بهدٌوان عهام المثافمهات واألقسهام
بالمراك .
ٖ -و ارة الداخلٌهههة ممثلهههة فهههى قسهههم شهههرطة البٌةهههة والمسهههطثات الماةٌهههة ح
والمرور والمرافق .
ٗ -و ارة الصثة ممثلة فى مدٌرٌات الصثة .
٘ -و ارة الصناعة ( جتا الرقابة الصناعٌة )
 -ٙو ارة ال راعة .
 -2و ارة القوي العاملة ( األمن الصناعً والسالمة والصثة المتنٌة )
 -2الجمعٌات األهلٌة واألفراد .
وٌقع الج ح األكبهر مهن المالثقهة القانونٌهة علهً عهاتق جتها شهةون البٌةهة ح
وفروعههه اإلقلٌمٌههة وإدارات البٌةههة بالمثافمههات ح وإدارات البٌةههة بههالمراك ح وأقسههام
شرطة البٌةة والمسطثات الماةٌة .
أما اآللٌات القانونٌة الردعٌة لحماٌة البٌئة فتتمثل فٌما ٌلً -
أوالً  :الجزاء اإلداري المترتب علً مخالفة اإلجراءات الوقائٌة :
ٌتخههذ الج ه اح اإلداري كغٌههرم مههن صههور الج ه اح أشههكا ً متعههددة كاإلخطههار
والوقه أو سهثو التههراخٌص ح وفهى ذلههإ تهنص المهادة (ٕٕ) مههن القهانون رقههم (ٗ)
(ٔ ) انمر ممدوا سالمه مرسً التشرٌعات البٌةٌة ح مجلة أسٌوط للدراسات البٌةٌة ح العدد الرابع
و الثالثون ح ٌناٌر ٕٓٔٓ حص ٕٗ . ٕ٘-

ٕ٘

لسههنة ٗ ٔ99والمسههتبدلة بالقههانون رقههم  9لسههنة  ٕٓٓ9علههً أنههه ل ٌقههوم الجتهها
ب خطهار الجتههة اإلدارٌهة المختصههة بتكلٌه صههاثو المنشهؤة بتصههثٌ المخالفهة علههً
وجه السرعة ح ف ذا لم تقم بذلإ خالل ستٌن ٌوما ً من تارٌل تكلٌفه ٌكهون للجتها بعهد
اخطار الجتة اإلدارٌة المختصة اتخاذ أي اإلجراحات ايتٌة
ٔ -من متلة إضافٌ ة مث ددة للمنشه ؤة لتصثٌه
أن ٌقوم بذلإ علً نفقة المنشؤة .
ٕ -وق

النشهاط المخهال

المخالفه ات وإ ثهق للجتها

لثهٌن إ الهة رثهار المخالفهة ح ودون المسها ،بهؤجور

العاملٌن فٌه ح وفً ثالة الخطر البٌةً الجسهٌم ٌتعهٌن وقه
الثال وبكافة الوساةل واإلجراحات الال مة .

ومصهادرة فهى

ثانٌا ً  -:المسئولٌة المدنٌة( )0المترتبة علً مخالفة اإلجراءات الوقائٌة :
مههن المإكههد أن ثبههوت الضههرر ٌوجههو ا لت ه ام بههالتعوٌض ح وقههد أوض ه
القانون سال الذكر المقصود بالتعوٌض فنص فً البند ( )ٕ2منه علهى أنهه ل ٌقصهد
بالتعوٌض عن األضهرار الناجمهة عهن ثهوادع التلهوع المترتهو علهً مخالفهة أثكهام
القوانٌن وكذلإ ا تفاقٌات الدولٌة التهى تكهون جمتورٌهة مصهر العربٌهة طرفها ً فٌتها ح
أو عهن ثهوادع التلههوع بهالمواد السههامة وغٌرهها مههن المهواد الضههارة أو الناجمهة عههن
التلههوع مههن الجههو ح أو عههن جنههوا السههفن أو إصههطدامتا أو التههى تقههع خههالل شههثنتا

(ٔ) لم ٌههد مههن التفاصههٌل ثههول هههذا الموضههو ع انمههر د  /ن ٌههه مثمههد الصههادق المتههدي ح نطههاق
المسةولٌة المدنٌة من تلهوع البٌةهة ح بثهع مقهدم لمهإتمر ل نثهو دور فاعهل للقهانون فهى ثماٌهة
البٌةة وتنمٌتتا فى دولة اإلمهارات العربٌهة المتثهدة ل فهى الفتهرة مه ن ٕ ٗ-مهاٌو  ٔ999م ح د/
مصههطفى عبدالثمٌههد عههدوي ح أضههواح علههً تشههرٌعات ثماٌههة البٌةههة – المسههةولٌة القانونٌههة –
بثههع مقههدم لمههإتمر ل نثههو دور فاعههل للقههانون فههى ثماٌههة البٌةههة وتنمٌتتهها فههً دولههة اإلمههارات
العربٌة المتثدة ل فى الفترة من ٕ ٗ-ماٌو  ٔ999م .
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وتفرٌغتا ح أو من أٌة ثوادع أخري ح وٌشمل التعوٌض جبهراً األضهرار التقلٌدٌهة أو
البٌةٌة وتكالٌ

إعادة الثال إلً ما كان علٌه أو إعادة إصالا البٌةة .

وفههً ذلههإ تههنص المههادة (  ) ٘9مههن القههانون ٗ لسههنة ٗ ٔ99علههً أنههه ل
ٌجو علً ناقالت ال ٌت التهى تبله ثمولتتها الكلٌهة ٕٓٓٓ طهن فهؤكثر المسهجلة فهى
جمتورٌة مصر العربٌة ح وكهذلإ أجته ة ومهواعٌن نق ه ل ال ٌهت األخهري التهى تبله
ثمولتتا الكٌة ٓ٘ٔ طن فؤكثر التً تعمل فى البثر اإلقلٌمهً أو المنطقهة ا قتصهادٌة
الخاضههعة لجمتورٌههة مصههر العربٌههة أن تقههدم إلههً الجتههة اإلدارٌههة المختصههة وفقهها ً
للضوابط التى ٌصدرها قهرار مهن و ٌهر النقهل البثهري با تفهاق مه ع و ٌهر البتهرول
حوو ٌر شةون البٌةة ح شتادة ضهمان مهالً فهى شهكل تهؤمٌن أو سهند تعوٌضهً أو أي
ضمان رخر .
وٌجههو تقههدٌم شههتادة الضههمان عنههد دخههول الناقلههة فههى البثههر اإلقلٌمههً وأن
ٌكون ساري المفعول وٌعطً جمٌع األخطار والتعوٌضات التى تقدر بمعرفهة الجتهة
اإلدارٌة المختصة .
وبالنسههبة للسههفن المسههجلة فههى دولههة منممههة لالتفاقٌههة الدولٌههة للمسههةولٌة
المدنٌة عن ثوادع التلوع بال ٌت فتصدر هذم الشتادة من السهلطة المختصهة للدولهة
المسجلة فٌتا السفٌنة .
ثالثا ً  :المسئولٌة الجنائٌة المترتبة علً مخالفة اإلجراءات الوقائٌة :
إن قهههانون البٌةهههة المصهههرٌة رقهههم ٗ لسهههنة ٗ ٔ99وتعدٌالتهههه ح قهههد تنهههاول
موضههوع التلههوع وأسههب علٌههه األهمٌههة ح وثمههر كههل مهها مههن شههؤنه تعههرٌض البٌةههة
للتلوع بكافهة صهورة وأشهكاله وخصهص البهاو الرابهع للعقوبهات فهى المهواد مهن ٗ2
ثتهً ٔٓٔ ومهن هههذم العقوبهات مها ورد بالمههادة (٘ )9والتهى تهنص علههً أنهه ٌعاقههو
بالسجن مدة ت ٌهد عهن عشهر سهنوات كهل مهن ارتكهو عمهداً أثهد األفعهال المخالفهة
ألثكام هذا القانون إذ نشؤ عنه إصابة أثد األشخاص بعاهة مستدٌمة ٌسهتثٌل برإهها
ح وتكههون العقوبههة بالسههجن إذا نشههؤ عههن المخالفههة إصههابة ثالثههة أشههخاص فههؤكثر بتههذم
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العاهة ح ف ذا ترتو علً هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة األشهغال الشهاقة المإقتهة
ح وتكون العقوبة األشهغال الشهاقة المإبهدة إذا ترتهو علهً الفعهل وفهاة ثالثهة أشهخاص
فؤكثر .
وٌمكن أن نبدي عدة مالحظات علً هذا القانون أهمها :
ٔ -أن هذا القانون لهم ٌله القهوانٌن السهابقة فهى شهؤن ثماٌهة البٌةهة ح ولهم ٌله
منتا سوي ما ٌتع ارض م ع أثكامه ح و كنا نؤمهل أن ٌقهوم القهانون الجدٌهد
بجمع شتات القوانٌن الخاصه ة بالبٌةهة فهى تشه رٌع بٌةهً موثهد ومتكامهل ح
ثٌههع أن النتٌجههة التههى تترتههو علههً تشههتٌت القههوانٌن هههو فقههد هههذم القههوانٌن
الكثٌر من فاعلٌتتا .
ٕ -كهان ٌجههو علهى المشههرع أن ٌهولً مسههؤلة التعهوٌض عههن أضهرار التلههوع
البٌةهههً جانهههو مهههن التنمهههٌم القهههانونً ح وبصهههفة خاصهههة إذ مههها علمنههها أن
موضوع المسةولٌة عن أضرار التلوع البٌةً سواح كانهت مسهةولٌة الدولهة
فههى تقصههٌرها بههؤداح ا لت امههات المفروضههة علٌتهها ح أو مسههةولٌة األفههراد
والمإسسههات والشههركات والمصههانع تجههام األفههراد ح قههد واجتههت صههعوبات
عدٌدة فى شؤن تطبٌق القواعد العامة للمسةولٌة ( سهواح فهى نطهاق القهانون
العهام أو فههى نطههاق القههانون الخهاص ) وأن المسههةولٌة عههن أضههرار التلههوع
البٌةههً ح اسههتدعت ضههرورة إٌجههاد الههنمم والتقنٌههات القانونٌههة الجدٌههدة التههى
تتوافهههق مهههع المعطٌهههات الجدٌهههدة التهههى فرضهههتا موضهههوع التلهههوع البٌةهههً
والمسةولٌة عنه .
ٖ -لم ٌكفل المشرع من ضمن متهام جتها شهةون البٌةهة أن ٌخهتص بمسهاعدة
المضرورٌن من تلوع البٌةة ح نتٌجة مخالفة أثكام هذا القانون ح بالوسهاةل
القانونٌة الال مةح بمها ٌضهمنه الجتها مهن خبهرات وقهدرات وكفهاحات فهى
ههذا المجههال للثصههول علههً التعوٌضهات الال مههةح وبصههفة خاصههة بعههد أن
أصههههب موضههههوع المسههههةولٌة عههههن أضههههرار التلههههوع البٌةههههً مههههن أثههههد
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الموضوعات التامة فى مجال تنمٌم البٌةهة وثماٌتتهاح وتفهادي رثهار تلوثتها
وخاصههة أن هنههاإ صههعوبات عدٌههدة تواجههه المضههرورٌن تتمثههل فههى اثبههات
الخطؤح والضهرر قهد ٌتثقهق فهى فتهرات منٌهة متباعهدة ههذا باإلضهافة إلهً
التساإل الخاص بمدي استفادة المضهرور مهن توقٌهع غرامهات أو عقوبهات
علً المخال إذا لم ٌتمكن هو من إصالا أو جبر األضهرار التهى أصهابته
ح ولههذلإ كههان ٌنبغههً علههً المشههرع أن ٌتنههاول موضههوع التعههوٌض عههن
أضههرار التلههوع بوسههاةل وتقنٌههات مختلفههة تكفههل ثماٌههة أفههراد المجتمههع مههن
رثارها فى ثالة ثدوثتا .
لذلإ ف ننا نري أن التشرٌعٌات الخاصهة بثماٌهة البٌةهة لهم تبله التهد

الهذى

تسههعً إلٌههه بالكامههل ح إذ هههً ثاولههت إٌجههاد وخلههق بٌةههة نمٌفههة ولكههن هههذا األمههل لههم
ٌتثقههق ح وهههذم التشههرٌعات لههم تعههالج ايثههار الناجمههة عههن اثتمهها ت التلههوع ورثههارم
الضههارم علههً المههواطنٌن بطرٌقههة تتفههق وطبٌعههة التلههوع البٌةههً فههى القههرن الثههادي
والعشرٌن ح ولذلإ ٌجو علً المشرع إٌجاد الوساةل القانونٌة الثدٌثة للتعوٌض عهن
أضرار التلوع البٌةً بما ٌتفق وطبٌعة هذم األضرار .

المطلب الثانً  :ضوابط حماٌة البٌئة فى الشرٌعة اإلسالمٌة
إن السههبق إلههً ا هتمههام بصههثة البٌةههة وسههالمتتا هههو لإلسههالم ح فق ه د اهت ه م
اإلس الم بثماٌهة البٌةهة والمثافمهة علٌتها مهن أي ضهرر أو أذي ٌمكهن أن ٌلثه ق بتها
وٌإث ر علٌتا ح وفً سهبٌل تثقٌهق ذلهإ انتتجهت الشهرٌعة اإلسهالمٌة منتجها ً متكهامالً
للثفام علهً البٌةهة أرضها ً وسهماحاً ح وههواحاً ومهاحاً ونباتها ً وغهذاحاً وأثٌهاح وجمهاداً ح
ولذا وض عت األثكه ام الال مهة لمنهع ا عتهداح علٌتها أو المسها ،بتها ح بغٌهة انتفهاع
اإلنسان بتها وبمواردهها المختلفهة ح وذلهإ مهن خهالل القهررن الكهرٌم ح والسهنة النبوٌهة
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المطترة ح وقواعد الفقهه اإلسهالمً حوا جتتهادات الفقتٌه ة ح وضهمان التعهوٌض عهن
األضرار الناشةة عنتا ح وهو ما نوضثه علً سبٌل المثال فقط منع ا ً لإلطالة -
موجً  -:المتدبر لكتهاو َللا تعهالً ٌجهد أنهه تضهمن الكثٌهر مهن ايٌهات التهى تنتهً عهن
اإلفسههاد واإلضههرار بالبٌةههة وبعناصههرها المختلفههة ح قههال تعههالً ل ُكلُههوا
ٌِن ل (ٔ) ح ففهً هههذم
ض ُم ْفسِ هد َ
َوا ْش َهربُوا مِهن رر ْ ِق ِ ِ
َللا َو َتعْ َث ْهوا ِفههً األَرْ ِ
ايٌة الكرٌمة ح ذكر َللا – تعالً  -كلمة ل َو َتعْ َث ْوا ل وهذم الكلمة تشهتمل
علهههً معهههانً متعهههددة منتههها ح و ترضهههوا ح و تعلهههوا ح و تتمهههادوا ح
فاشتملت علً عدم الرضا عن الفساد ح وكذلإ عدم اإلفساد بالفعهل حوعهدم
التمادي فٌه(ٕ).
ض َبعْ هدَ إِصْ هال ِث َتا ل فاإلفسهاد فهى األرض منهه
وقاال تعاالي ل َو ُت ْفسِ ه ُدوا فِهً األَرْ ِ
تصههٌر األشههٌاح الصههالثة مضههرة كالنهها ،والثٌههوان والنبههات وسههاةر
األنممة والنوامٌ ،التى وصفتا َللا  -تعهالً  -لتها(ٖ) ح ومهن صهور
اإلفسهههاد فهههً األرض ح اإلسهههرا

فهههً اسهههتغالل مواردهههها وههههدر

خٌراتتا واستن افتا ح ومن اإلفساد فٌتا تلوٌع عناصرها .
ثانيا  -:اهتمت السنة النبوٌة اهتماما ً بالغا ً بتجمٌل البٌةهة ونمافهة مها فٌتها ح وبهالغر،
والتشجٌر وتخضٌر األرض باعتبارها ثروة طبٌعة متمة جهداً فهى الثفهام
علً البٌةة وتنمٌتتا ح فعن سعد بن أبهً وقها ،عهن أبٌهه أن النبهً  -صهلً
(ٔ) سورة البقرة من ايٌة (ٓ. )ٙ
(ٕ) انمهر التثرٌههر والتنههوٌر تثرٌههر المعنههً العدٌههد و تنهوٌر الفع ه ل الجدٌه د مههن تفسههٌر الكتههاو
المجٌ د ح لمثم د الط اهر بن مثمد بهن مثمهد الطهاهر بهن عاشهور التونسهً ح الناشهر الهدار
التونسٌة للنشر ح سنة ٗ ٔ92ه ح الج ح األول – ص ٕٓ٘ح.٘ٔ9
(ٖ) انمر التثرٌر والتنوٌر ح بن عاشور ح مرجع سابق ٕٔ2٘/
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َللا علٌه وسلم  -قال " َن رمفُوا أَ ْف ِن ٌَ َت ُك ْمل (ٔ) ح وعن أن ،ابن مالإ أنه قال
ِاع ُة َو ِب ٌَه ِد أَ َثه ِد ُك ْم
ح قال رسول َللا  -صلً َللا علٌه وسلم  " -إن َقا َم ِ
ت الس َ
اع ان َ ٌَقُو َم ثتى ٌَ ْغ ِر َس َتا َف ْل ٌَ ْف َع ْل "(ٕ) ح وجعل اإلسهالم
َفسِ ٌلَ كة فان اسْ َت َط َ
إ الة كل ما ٌإذي المسهلمٌن مهن نفاٌهات وقها وات وغٌرهها صهدقة ٌهإجر
المسلم علً فعلتا الجنة ح فعهن أبهو هرٌهرة أن النبهً صهلً َللا علٌهه وسهلم
ُون َبابًها أَرْ َفعُه ُه إِلَه َه إِ ِ
َللاُ َوأَ ْد َنهامُ
هان َو َسه ْبع َ
اإلٌ َمانُ َس ْبع َ
ُون أَ ِو ْاث َن ِ
قال " ِ
إِ َما َط ُة األَ َذى َع ِن ِ
ٌق َو ْال َث ٌَا ُح ُ
ان " (ٖ) .
اإلٌ َم ِ
الط ِر ِ
شعْ َب كة م َِن ِ
كمهها ثههذر النبههً  -صههلً َللا علٌههه وسههلم  -مههن التبههول فههى المههاح الراكههد أو
ا غتسال فٌه ح قال  -صلً َللا علٌه وسلم ٌَ " -بُولَنِ أثدكم فهً ْال َمها ِح اله ِداة ِِم الهذي
ٌَجْ ِري ُث ِم ٌَ ْغ َتسِ ُل فٌه " (ٗ) .

(ٔ) أخرجه الترمذي فى سننه ح باو ما جاح فً النمافة ح ثدٌع رقم ( . ٔٔٔ/٘ )ٕ299
(ٕ) أخرجه اإلمام أثمد فى مسندم ح ثدٌع رقم ( ٖٗٓٓٔ ) ح انمر مسند اإلمام أثمد بن ثنبهل ح
لإلمام أثمد بن ثنبل أبو عبدَللا الشٌبانً ح الناشهر مإسسهة قرطبهة ح مصهر ح بهدون تهارٌل ح
الج ح الثالع ح ص ٔ ٔ9ح والطٌالسً فى مسندم ح ثدٌع رقم ( )ٕٓٙ2ح انمر مسند أبهً
داود الطٌالسً ح لسلٌمان بن داود أبو داود الفارسً البصري الطٌالسًح الناشهر دار المعرفهة
 بٌروت ح بدون تارٌل ح ص ٘. ٕ2(ٖ ) أخرجه ابن ثبان فى صثٌثه ح باو ذكر الخٌر المرخص ح قول فً ذعم أن اإلٌمان شإل واثد
ٌ ٌد و ٌنقص ح ثدٌع رقم (ٔ )ٔ2حانمر صثٌ ابن ثبان بترتٌو ابن بلبان ح تهؤلٌ
مثمههد بههن ثبههان بههن أثمههد أبههو ثههاتم التمٌمههً البسههتً ح تثقٌههق شههعٌو األرنههإوط ح الناشههر
مإسسههة الرسههالة ح بٌههروت ح الطبعههة الثانٌههة ح سههنة ٗٔٗٔ ه ه ٔ99ٖ -م ح الج ه ح األول ح
ص ٗٓ2ح والنساةً فهى سهنة الكبهرى ح بهاو ذكهر سهنن اإلٌمهان ح ثهدٌع رقهم (  ) ٔٔ2ٖٙح
انمههر السههنن الكبههرىح ألثمههد بههن شههعٌو أبههو عبههد الههرثمن النسههاةًح تثقٌههق د/عبههد الغفههار
سلٌمان البنداري ح سٌد كسروي ثسن ح الناشر دار الكتو العلمٌة  -بٌروت – الطبعة األولى
ح سنة ٔٔٗٔ ه ٔ99ٔ -م ح الج ح الساد ،ح ص ٕٖ٘ .
(ٗ) أخرجه البخاري فً صثٌثه ح ثدٌع رقم ( )ٕٖٙح انمر الجامع الصثٌ المختصرح لمثمد
بن إسهماعٌل أبهو عبهدَللا البخهاري الجعفهًح تثقٌهق د .مصهطفى دٌهو البغها الناشهر دار ابهن
كثٌر ح الٌمامة  -بٌروت – الطبعة الثالثة ح سنة ٔٗٓ2ه ٔ922 -م ح الج ح األول ح ص ٗ9
.
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ثالثا ً  -:قرر الفقتاح عدة قواعد تتعلق بثماٌة البٌةهة منتها  :ل

ضهرر و ضهرار ل

(ٔ) ح فكل ما ٌترتو علٌه ضرر للبٌةة فتهو ممنهوع شهرعا ً ح وٌترتهو علهً
هههذم القاعههدة عههدة قواعههد منتهها ح لالضههرر ٌه ال ل (ٕ) ح والضههرر

ٌ ه ال

بمثلههه ل (ٖ) ح وٌتثمههل الضههرر الخههاص لههدفع ضههرر عههام (ٗ) ح والضههرر
األشههد ٌ ه ال بالضههرر األخ ه

(٘) ح و الضههرر ٌههدفع بقههدر اإلمكههان ل ( )ٙح

درح المفاسهههههد أولهههههً مهههههن جلهههههو المصهههههال ( )2ح والضهههههرورات تبهههههٌ
المثمورات ل ( )2ح والضرورات تقدر بضررها (.)9
رابعا ً  -:ذهو الفقتاح إلً كراهة اإلسرا

المٌام ولو كان للعبادة كما اتفق جمتور

الفقتاح علً مش روعٌة إثٌهاح المهوت والم ارعهة والمغارسهة والمسهاقاة
وكذلإ ثمر الفقتاح قطع األشجار وال راعات لغٌر ثاجة .

(ٔ) انمر مجلة األثكام العدلٌة –لجنة مكونة من عدة علماح وفقتاح فى الخالفة العثمانٌة ح تثقٌق
نجٌو هواوٌن ح د  /شم ،نور مثمد ح كا خانه تجارت كتو ح المادة ( )ٔ9ص . ٔ2
(ٕ) انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة (ٕٓ) ح مرجع سابق ح ص . ٔ2
(ٖ) انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة (ٕ٘) ح مرجع سابق ح ص . ٔ9
(ٗ) انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة ( )ٕٙح مرجع سابق ح ص . ٔ9
(٘) انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة ( )ٕ2ح مرجع سابق ح ص . ٔ9
( )ٙانمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة (ٖٔ) ح مرجع سابق ح ص . ٔ9
( )2انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة (ٖٓ) ح مرجع سابق ص (. )ٔ9
( )2انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة (ٕٔ) ح مرجع سابق ص (.)ٔ2
( )9انمر مجلة األثكام العدلٌة ح المادة (ٕٕ) ح مرجع سابق ص (. )ٔ2
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الخاتمة  :وتتضمن أهم النتائج والتوصٌات
فههً نتاٌههة البثههع ح وبعههد التعههر

علههً التشههرٌعات القانونٌههة واإلسههالمٌة ح

لضمان بٌةة صثٌة سلٌمة ح ٌمكن بٌان النتاةج والتوصٌات التى توصلنا إلٌتا .
موجً  -:البٌةة فى اللغة هً المكان الذى ٌتخهذم اإلنسهان مسهتقراً لن ولهه وثلولهه ح أي
ٌرجههع الٌههه فٌتخههذ منههه من لههه وعٌشههه ح وفههً القههانون هههً مثههٌط اإلنسههان
الثٌهههوي ح وههههً المكهههان الهههذى ٌعهههٌش فٌهههه ح وٌتمثهههل فهههً بٌةهههة اإلنسهههان
بعناصرها الطبٌعٌة التربة والماح والتواح ح وما أضافه الٌه من اإلنسان.
أما مفتوم البٌةة فى اإلسالم فتو ٌعنً أكثر من مجرد سهرد لمكونهات البٌةهة
ح فتههو ٌهههربط ههههذم المكونهههات بهههالنف ،البشهههرٌة ح باعتبهههار أن اإلنسهههان عنصهههراً مهههن
عناصههرها ح وهههو ٌشههترإ مههع جمٌههع المخلوقههات فههً سههجودها ّ تعههالً ح واإلذعههان
لسههنته فههى الخلههق ح لههذلإ فه ن تعامههل اإلنسههان مههع البٌةههة ٌتعلههق مههن تعههالٌم دٌنههه التههى
توجو التعامل الرثٌم مع البٌةة .
ثانياا ً ٌ -:تمٌه المههنتج اإلسههالمً فههى ثماٌتههه للبٌةههة إنطالقها ً مههن العقٌههدة والشههرٌعة ح
عتمههاد علههً الجههانبٌن النمههري والتطبٌقههً ح وتمٌ ه م بتههوفٌر المإٌههدات
الترغٌبٌهه المتمثلهة بهاألجر الهدنٌوي ح واألخهروي لمهن ٌثسهن إلهً البٌةهة ح
وفرضه العقوبات التؤدٌبٌة لمن ٌسهًح إلٌتها ح واتباعهه النمهام الوقهاةً فهى
ثماٌة العناصر البٌةٌة
ثالثاااا ً  -:علهههً الهههرغم أن البٌةهههة شهههؤن العلمهههاح الفنٌهههٌن ح إ أن الفقتهههاح القهههانونٌٌن
استطاعوا تخطً العقبة التقنٌة لٌتكامل الجانبان الفنً والقانونً فهى مجهال
ثماٌة البٌةة .
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رابع اا ً ٌ -:مكههن القههول أن القههانون فههً مجملههه ٌتههد
المجتمههع ح أمهها قههانون البٌةههة فٌتههد

إلههً تنمههٌم سههلوإ الفههرد داخههل

إلههً أبعههد مههن ذلههإ ح إذ ٌتههد

إلههً

رفاهٌة المجتمع ح بل إلً رفاهٌة البشرٌة جمعاح .
خامساااا  -:ثماٌهههة البٌةهههة أصهههبثت الت امههها ً دولٌههها ً لهههدي جمٌهههع الهههدول المتثضهههرة ح
وبالت الً ف ن الدول التى تخرا من اإلجماع الدولً فى ههذا المجهال ٌمكهن
أن تتعرض لضغط الرأي العام العالمً .
سادسا ً  -:تكون الدولة مسةولة مسةولٌة مطلقة بالتعوٌض عن أضرار التلوع البٌةهً
.
سااابعا ً  -:البٌةههة هههً تههراع مشههترإ لإلنسههانٌة جمعههاح ح ومههن ثههم ف ه ن مكههون البٌةههة
واألضرار الناجمة عنتا لهم ٌعهد ٌقتصهر علهً ثهدود دولهة بعٌنتها ح ولهذلإ
أصب تعدي المجتمع اإلنسانً ككل لتذم الماهرة من أهم وسهاةل عالجتها
وتخفٌ

ثدة رثارها .

ثامناا ً  -:علههً الههرغم مههن وجههود قههوانٌن عدٌههدة لثماٌههة البٌةههة ح إ أن تطبٌقتهها علههً
أرض الواقع ما ال ٌشتد العدٌد من التناقض ح فعلهً القهاةمٌن علهً قطهاع
البٌةة بتفعٌل العمل بتلإ القوانٌن ثتً

ٌبقهً ثبهراً علهً ورقهة ح وكهذلإ

تفعٌل العق وبات الم وجودة ف ى قوانٌن البٌةة .
تاسعا ً  -:ا ستفادة من التجارو الناجثة لبعض الدول ذات الوضعٌة المشابتة .
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عاشااراً  -:مثاولههة تغٌههر سههلوإ الفههرد وسههلوإ المجتمههع تجههام البٌةههة و ٌههادة الههوعً
البٌةههً لههدي المههواطنٌن بكافههة الوسههاةل ومنتهها وسههاةل اإلعههالم المقههروحة
والمإقتة .
حااادو عشاار  -:نقههل الههورش والمصههانع الصههغٌرة خههارا المههدن و إنشههاح منههاطق
صناعٌة خارا المدن وخطر إقامتتا داخل المدن .
ثاني عشر  -:الثافم علً البٌةة كما هو واجو وطنً فتو أٌضها ً واجهو دٌنهً علهً
كههل ممههن ٌعههٌش علههً هههذم األرض ح وعلههً ذلههإ ٌجههو متابعههة التوعٌههة
الدٌنٌة والتربوٌة لجمٌع أفراد المجتمهع والتهى تهدعو إلهً ثماٌهة البٌةهة مهن
التلوع .
ثالااث عشاار  -:عقههد المههإتمرات الدولٌههة والمثاضههرات والنههدوات وتو ٌههع النشههرات
التى ترك علً أهمٌة البٌةة وأسالٌو المثافمة علٌتا .
رابع عشر  -:إنشاح نمام قانون موثد ٌشمل جمٌع مواد ومواضٌع البٌةة وجمع كهل
القوانٌن البٌةٌة المتفرقة فً قانون واثد وشامل وكامل .
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المراجـــــــــع
اوال  :القرآن الكرٌم
ثانٌا  :التفسٌر وعلوم القرآن
(ٔ) أثكام القررن ألبو مثمد بن عبدَللا بن مثمد ح ابن العربً ح تثقٌهق مثمهد
علههً البجههاوي ح دار الفكههر ح بٌههروت ح الطبعههة األولههً ح سههنة  ٖٔ2ٙه ه -
 ٔ9٘2م
(ٕ) أثكههام القههررن ألبههوبكر أثمههد الههرا ي الجصههاص ح دار الفك هر – بٌههروت –
ٗٔٗٔه ٖ ٔ99ح الج ح الثالع
(ٖ) التثرٌر والتنوٌر تثرٌر المعنً السدٌد و تنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر
الكتاو المجٌد ح لمثمد الطاهر بن مثمد بن مثمد الطاهر بن عاشور
التونسً ح الناشر الدار التونسٌة للنشر ح سنة ٗ ٔ92ه
(ٗ) تفسٌر القررن العمٌم ح سماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقى ح أبوالفداح ح
الناشر دار الفكر ح بٌروت ح سنة ٔٓٗٔ ه
ثالثا :السنة النبوٌة وعلومها
(٘) الجهههامع الصهههثٌ المختصهههرح لمثمهههد بهههن إسهههماعٌل أبهههو عبهههدَللا البخهههاري
الجعفًح تثقٌق د .مصطفى دٌو البغا ح الناشهر دار ابهن كثٌهر ح الٌمامهة -
بٌروت – الطبعة الثالثة ح سنة ٔٗٓ2ه ٔ922 -م
( )ٙالجههامع الصههثٌ سههنن الترمههذيح لمثمههد بههن عٌسههى أبههو عٌسههى الترمههذي
السلمً ح تثقٌق أثمد مثمهد شهاكر ورخهرون ح الناشهر دار إثٌهاح التهراع
العربً  -بٌروت ح بدون تارٌل
( )2السنن الكبرىح ألثمد بهن شهعٌو أبهو عبهد الهرثمن النسهاةًح تثقٌهق د.عبهد
الغفار سلٌمان البنداري ح سٌد كسروي ثسن ح الناشر دار الكتهو العلمٌهة -
بٌروت – الطبعة األولى ح سنة ٔٔٗٔ ه ٔ99ٔ -م
مثمهد بهن ثبهان بهن أثمهد أبهو
( )2صثٌ ابن ثبان بترتٌو ابن بلبان ح تؤلٌ
ثهههاتم التمٌمهههً البسهههتً ح تثقٌهههق شهههعٌو األرنهههإوط ح الناشهههر مإسسهههة
الرسالة ح بٌروت ح الطبعة الثانٌة ح سنة ٗٔٗٔ ه ٔ99ٖ -م
( )9مسههند أبههً داود الطٌالسههً ح لسههلٌمان بههن داود أبههو داود الفارسههً البصههري
الطٌالسًح الناشر دار المعرفة  -بٌروت ح بدون تارٌل
(ٓٔ) مسهند أبههً ٌعلههىح ألثمهد بههن علههً بهن المثنههى أبههو ٌعلهى الموصههلً التمٌمههًح
تثقٌق ثسٌن سلٌم أسد ح الناشر دار المؤمون للتراع  -دمشهق ح الطبعهة
األولى ح سنة ٗٓٗٔه ٔ92ٗ -م
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(ٔٔ) مسند اإلمام أثمهد بهن ثنبهل ح لإلمهام أثمهد بهن ثنبهل أبهو عبهدَللا الشهٌبانً ح
الناشر مإسسة قرطبة ح مصر ح بدون تارٌل

رابعا :اللغة العربٌة
(ٕٔ) القههامو ،المثههٌط ح لمثمههد بههن ٌعقههوو الفٌههرو ربههادي ح الناشههر مإسسههة
الرسالة ح بٌروت ح بدون تارٌل.
(ٖٔ) لسان العرو ح لمثمهد بهن مكهرم بهن منمهور اإلفرٌقهً المصهري ح الناشهر
دار صادر ح بٌروت ح الطبعة األولً ح بدون تارٌل.
(ٗٔ) مختههار الصههثاا ح لمثمههد بههن ابههً بكههر بههن عبههدالقادر الههرا ي ح تثقٌههق
مثمود خاطر ح الناشر مكتبة لبنان – بٌروت – سهنة ٘ٔٗٔ هه ٔ99٘ -
م.
(٘ٔ) المعجم الوجٌ ح مجمع اللغة العربٌة ح طبعهة و ارة التربٌهة والتعلهٌم ح سهنة
٘ٔٗٔ ه  ٔ99ٗ -م .
( )ٔٙالمعجم الوسٌط ح تثقٌق مجمع اللغة العربٌهة ح الناشهر دار الهدعوة بهدون
تارٌل.
خامسا  :المراجع العامة
( )ٔ2د  /اثسان علهً مثاسهنة حالبٌةهة والصهثة العامهة ح الناشهر دار الشهروق ح
سنة ٔ ٔ99م
( )ٔ2د  /أثمد إسماعٌل مثمد مشعل ح الثماٌة الدسهتورٌة والقضهاةٌة للمواطنهة ح
دراسة مقارنة بٌن القانون الوضعً والشهرٌعة اإلسهالمً – رسهالة دكتهورام
– كلٌة الثقوق – جامعة بنتا – سنة ٕٗٔٓ
( )ٔ9د  /إسههماعٌل عبههدالفتاا عبههدالكافً ح معجههم مصههطلثات ثقههوق اإلنسههان ح
بدون معلومات
(ٕٓ) د  /صهههالا الهههدٌن فهههو ي ح المبسهههوط فهههً القهههانون اإلداري ح دار النتضهههة
العربٌة ح القاهرة ٕٕٓٓ ٕٖٓٓ-
(ٕٔ) د  /عماد الفقً ح الدسهتور – الثالهة المصهرٌة – أسهةلة وإجابهات فهى ضهوح
الدساتٌر المقارنة ح الناشر المنممة العربٌة لثقوق اإلنسان ح سنة ٕٕٔٓ
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(ٕٕ) د  /عٌههد مثمههد منههاثً ح الثماٌههة اإلدارٌههة للبٌةههة ح دار النتضههة العربٌههة ح
القاهرة سنة ٕٓٓ9
(ٖٕ) د  /فرا صهال التهرٌش ح جهراةم تلوٌهع البٌةهة ح دراسهة مقارنهة ح الناشهر
المإسسة الفنٌة للطباعة والنشر ح الطبعة األولً ح سنة ٔ992
(ٕٗ) د  /ماجههد راغههو الثلههو ح قههانون ثماٌههة البٌةههة فههى ضههوح الشههرٌعة ح منشههؤة
المعار اإلسكندرٌة ح سنة ٕٕٓٓ م
(ٕ٘) د  /مثمههد مثمههد عبههداللطٌ ح التعههدٌالت الدسههتورٌة والبٌةٌههة ح بثههع مقههدم
لمههإتمر اإلصههالا الدسههتوري وأثههرم علههً التنمٌههة ح كلٌههة الثقههوق ح جامعههة
المنصورة ح ٖ – ٗ إبرٌل ٕٓٓ2
( )ٕٙد  /مصههطفى عبدالثمٌههد عههدوي ح أضههواح علههً تشههرٌعات ثماٌههة البٌةههة –
المسههةولٌة القانونٌههة – بثههع مقههدم لمههإتمر ل نثههو دور فاعههل للقههانون فههى
ثماٌة البٌةة وتنمٌتت ا فً دولة اإلمهارات العربٌهة المتثهدة ل فهى الفتهرة مهن
ٕ ٗ-ماٌو  ٔ999م .
( )ٕ2د  /منهههً قاسههههم ح التلههههوع البٌةههههً والتنمٌههههة ا قتصههههادٌة ح الناشههههر الههههدار
المصرٌة ح الطبعة الثالثة ح سنة ٗٔ99
( )ٕ2د  /ن ٌه مثمد الصادق المتدي ح نطاق المسةولٌة المدنٌة من تلهوع البٌةهة ح
بثع مقدم لمإتمر ل نثهو دور فاعهل للقهانون فهى ثماٌهة البٌةهة وتنمٌتتها فهى
دولة اإلمارات العربٌة المتثدة ل فى الفترة من ٕ ٗ-ماٌو  ٔ999م
( )ٕ9د  /نور الدٌن هنداوي ح الثماٌة الجناةٌة للبٌةة ح دار النتضة العربٌهة ح سهنة
٘ٔ92
(ٖٓ) السٌد عبد العاطى ٌسن ح اإلنسهان والبٌةهة ح الناشه ر دار المعرفهة الجامعٌهة
ح ا سكندرٌة ح سنة  ٔ999م.
(ٖٔ) عبهههدالثكٌم عبهههداللطٌ الصهههعٌدي ح البٌةهههة فهههى الفكهههر اإلنسهههانً والواقهههع
اإلٌمانى ح الدار المصرٌة اللبنانٌ ة ح سنة ٗٔ99
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(ٕٖ) عبدَللا شثاته ح رإٌة الدٌن اإلسالمً فى الثفام علً البٌةهة ح الناشهر ح دار
الشروق ح الطبع ة األولً ح سنة ٕٓٓٙ
(ٖٖ) مجلههة األثكههام العدلٌههة ح لجنههة مكونههة مههن عههدة علمههاح وفقتههاح فههى الخالفههة
العثمانٌهههة ح تثقٌهههق نجٌهههو ههههواوٌن ح د  /شهههم ،نهههور مثمهههد ح كا خانهههه
تجارت كتو
(ٖٗ) مجلة الدستورٌة ح السنة األولً ح العدد الرابع ح أكتوبر ٖٕٓٓ
(ٖ٘) مجموعة األثكام الصهادرة مهن المثكمهة اإلدارٌهة العلٌها فهى الفتهرة مهن أول
أكتههوبر ٕٓٓٓ م ثتههى رخههر دٌسههمبر ٕٔٓٓ م الجه ح األول ح السههنة ()ٗ2
قضاةٌة علٌا
( )ٖٙمثمههد منٌههر ثجههاو ح التلههوع وثماٌههة البٌةههة – قضههاٌا البٌةههة مههن منمههور
إسالمً – الناشر ح دار الفجر – القاهرة ح الطبعة الثالثة ح سنة ٕٕٓٓ
( )ٖ2معجم القانون ح معجم اللغة العربٌة ح التٌةة العامة لشهةون المطهابع األمٌرٌهة
ح سنة ٕٓٗٔه  ٔ999 -م
( )ٖ2ممدوا سالمه مرسً ح التشرٌعات البٌةٌهة ح مجلهة أسهٌوط للدراسهات البٌةٌهة
ح العدد الرابع و الثالثون ح ٌناٌر ٕٓٔٓ
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الفهــــرس
الموضوع
تمهٌد وتقسٌم
المبحث األول ماهٌة البٌئة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسالمٌة
المطلب األول  :معنى البيئة فى اللغة العربية
المطلب الثانى  :مفهوم البيئة فى القانون الوضعى
المطلب الثالث  :معنى البيئة فى الشريعة اإلسالمية
المبحث الثانى حماٌة البٌئة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسالمٌة
المطلب األول  :الحماية الدولية للبيئة
المطلب الثانى  :الحماية الدستورية للبيئة
المطلب الثالث  :موقف القضاء الدستورى واإلدارى من قضايا البيئة
المطلب الرابع  :حماية الشريعة اإلسالمية للبيئة
المبحث الثالث آلٌات المحافظة على البٌئة فى القانون الوضعى والشرٌعة اإلسالمٌة
المطلب األول  :المواجهة التشريعية للحفاظ على البيئة فى القانون الوضعى .
المطلب الثانى  :ضوابط المحافظة على البيئة فى الشريعة اإلسالمية.
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الخاتمة  :وتتضمن أهم نتائج البحث والتوصٌات .
المراجع
الفهرس
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