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ح

تقديم
من المعروف أن البيئة هي المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان ،ويستمد حياته
من عناصرها ،ويتغذى على إنتاجها ،ويتنفس من هوائها ،ويشرب من مائها،
ويجد مسكنه على أرضها [ ،]1ومن ثم يؤمن مستقبله ،وينعم بحياة هادئة آمنة
ومستقرة في ظل بيئة محيطة صحية ورغدة ،قياسا إلى كون البيئة السليمة هي
التي تهب الحياة الصحية السليمة الخالية من األمراض.
ولقد كانت هذه العالقة على هذا النحو بين اإلنسان والبيئة متزنة وهادئة
بالفعل لفترة كبيرة على مدى العصور الماضية ،بيد أن تغير السلوك البشري
والتطور الصناعي والتقني الحادثين  -رغم فضائلهما  -قد عصف بهذه العالقة،
وأخل بذلك التوازن البيئي بدرجة كبيرة ،مما أدى إلى استنزاف كثير من
الموارد البيئية المتاحة والضغط على البيئة والطبيعة عموما بقدر كبير ويفوق
قدرة الطبيعة ذاتها على التحمل وعلى الحفاط على اتزانها ،رغم ما كان يلحق
بها من كوارث طبيعية كالبراكين والفيضانات والزالزل ،وغيرها.
لقد نسي اإلنسان نفسه وما سببه للبيئة من مشكالت ،وما ينتجه من ملوثات
أدت إلى تلوث الماء الذي يشربه ،والهواء الذي يتنفسه ،واألرض التي يعيش
فيها وعليها ،مما أدى إلى ظهور مشكالت بيئية تخطت المستوى المحلي إلى
اإلقليمي والدولي؛ ذلك أن المشكالت البيئية ال تعترف بالحدود السياسية أو
الجغرافية[ .]2
ونظرا لزيادة حدة هذه المشكالت وظهور تداعيات وآثار سلبية صحية
واقتصادية خطيرة ،فقد ظهرت نوايا صادقة بضرورة توعية الناس للعمل معا
وعلى جميع المستويات من أجل مجابهة هذه المشكالت ومحاولة البحث عن
أنجع الوسائل والسبل لوقفها والحد من آثارها .ولقد كان من أفضل هذه الوسائل
توعية األفراد والجماعات بخطورة اآلثار الضارة الناجمة عن مشكالت التلوث
البيئي وضرورة إيجاد الحلول المناسبة لوقف الهدر البيئي الحادث ،وضرورة
إدخال المفاهيم البيئية جنبا إلى جنب مع المفاهيم االقتصادية واالجتماعية بهدف
المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية وبالتالي توفير الرخاء والرفاه لبني
اإلنسان في كل مكان.
 - 1وليد بن محمد زاهد ،الصناعة والبيئة ،جامعة الملك سعود ،الرياض 1432 ،هـ 2011 /م ،صفحة .1
 - 2محمد عبدالقادر الفقي ،حماية البيئة من التلوث :رؤية إسالمية ،مطابع األهرام ،قليوب (مصر) ،1995 ،صفحة .15
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وتعتبر التوعية البيئية من أهم الوسائل لمواجهة المشكالت البيئية المتفاقمة
وتعريف األفراد والجماعات على المشكالت الحادثة والتعريف كذلك بها
وبأسبابها وبآثارها على البيئة والصحة العامة .وفي هذا ال بد من اإلشارة
إلى أهمية استخدام لغة مبسطة وسهلة في عملية نشر التوعية لتمكين الشخص
العادي من استيعابها والعمل بها وبالتالي تحقيق الهدف الذي استخدمت من
أجله وهو غرس الوعي البيئي لدى الناس عن طريق إدراكهم باألخطار واآلثار
السلبية التي سيتعرضون لها في حالة استمرارية التدهور البيئي .فالتوعية
البيئية والتربية البيئية واإلعالم البيئي تعتبر وسائل توعوية يمكن استخدامها
لتشجيع مشاركة الفئات المختلفة من المجتمع في االطالع على الوضع البيئي
في منطقة ما ،وبالتالي إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في صنع القرار ،وهو ما
يسهم بدوره في الحد من التدهور البيئي.
وال بد من االشارة أيضا إلى تأثير الوازع الديني والقيم اإلسالمية والدينية
بشكل عام في المحافظة على البيئة وعلى مواردها الحية وغير الحية ،كما ورد
في القرآن الكريم والسنة النبوية وغيرها من التعاليم اإلسالمية التي تحض
على الحفاظ على الموارد البيئية وادخارها ألجيال المستقبل ،وهو ما يعني أن
التذكير بهذه التعاليم يمكن أن يساهم بدور كبير في النهوض بالوعي البيئي
وفي التقليل من مستويات التلوث وتخفيف الضغط على الموارد المتاحة والبيئة
ا لمحيطة .
كما ال يخفى على الجميع التأثير الواضح لوسائل التواصل االجتماعي كالفيس
بوك واإلنستجرام والتويتر والواتس اب ،وغيرها من وسائل اإلعالم الحديثة
والتطبيقات األخرى التي يتزايد كل يوم عدد مستخدميها في مختلف أنحاء
العالم ،والدور الذي يمكن أن تلعبه في زيادة الوعي البيئي لدى المستخدمين،
فضال عن تأثيرها الواضح في توجيه متخدي القرار نحو المشكالت البيئية
الطارئة ونحو التحرك من أجل اتخاذ الحلول المناسبة لها.
لذا وإيمانا منا بأهمية التوعية البيئية في زيادة الوعي البيئي وحل المشكالت
البيئية الحادثة ،وكذلك أهمية اإلعالم البيئي في إلقاء الضوء على هذه المشكالت،
فضال عن دور اإلدارة البيئية في حلها ودور الوسائل األخرى في التعامل
مضن
معها ،فقد آثرت أن أقدم هذا الكتاب  -الذي هو في األصل نتاج بحث
ٍ
ودراسة مستفيضة – للخاصة والعامة ،على أمل أن يسهم ولو بقدر ضئيل في
زيادة الوعي البيئي بالمشكالت الحادثة في المنطقة البحرية للمنظمة وتحسين
الظروف البيئية المحيطة والحفاظ على موارد هذه المنطقة البيئية لألجيال
ا لمستقبلية .
2

ولقد شجعنا على إعداد هذا الكتاب خلو أو ندرة هذه النوعية من الكتب في
المكتبة العربية ،فضال عن حاجة أفراد المجتمع والجماعات المعنية بشكل عام
إلى التنوير البيئي والتعرف على طبيعة المشكالت البيئية الحادثة والتعرف
كذلك على مسبباتها وسبل حلها.
من هنا فإننا نأمل أن يمثل هذا الكتاب إضافة في مجاله للمكتبة العربية ،وأن
يسهم – بما يحتويه من مادة علمية جادة ومبسطة في نفس الوقت – في تحقيق
غايته وهي زيادة التوعية البيئية في دول المنطقة البحرية للمنظمة والتعرف
على الطرق والوسائل التي يمكن بها التقليل من الضغوط الواقعة عليها وحل
المشكالت البيئية المتفاقمة.
وفي هذا السياق ينبغي القول بأننا حرصنا منذ البداية على أن يأتي أسلوب هذا
الكتاب مبسطا ً وبعيد اً قدر اإلمكان عن التعقيد العلمي واستخدام المصطلحات
الغريبة أو المعقدة ،كما حرصنا على أن يظهر الكتاب في قالب متميز وجذاب
من حيث الطرح وجودة اإلخراج بغرض التسهيل على القارئ العزيز وزيادة
المنفعة .وعلى هذا نتمنى أن يحقق الكتاب غايته ،وأن يجد فيه القراء ما ينفع
ويفيد ،وهللا ولي التوفيق.
د .على عبد هللا الهوش
الكويت  -يناير 2019
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