
 

 

ثُها بنا يحيط ما كل هي البيئة  المتهم هو اإلنسان أن بحيث الحية، الكائنات على َضَرر   تَلَوُّ
ثها في الّرئيس التلوث؟ ظواهر مختلف هي فما. مباشرة غير أو مباشرة بطريقة إّما تلوُّ  

 
 

النفطي التسرب(1  
 

 و كاملة بيئية أنظمة تدمير إلى تؤدي التي الكارثية الحوادث أكثر من النفطي التسرب
 و. الميتة البحرية الكائنات مستوى على فادحة خسائر للنفط المالكة الدول باقتصاد تلحق
.بري الثاني و بحري األول صنفين إلى حدوثه مكان حيث من النفطي التسرب ينقسم  

 أن كما أكبر بسرعة تنتشر ألنها البرية من تأثيرا أكثر البحرية التسربات تعتبر و 
بكثير أكبر عنها الناجمة الخسائر  

 

الجائر الرعي (2 
 

 معظم إن. انتشارا األكثر األراضي من واسعة مساحات تعطي التي الخضراء المراعي تعد
 من. طبيعية كصيدلية مزارعنا في وجودها من بد ال غنية قائمة تهددها واألزهار األعشاب

 زال ما لكنه. انجرافها و تضجرها منع و التربة تماسك على الحفاظ  النباتي الغطاء فوائد
 المراعي إلى بأخذها  المواشي قطيع تجول هو و الجائر، الرعي مشكلة من يعاني

 من غيرها و األزهار و األعشاب بأكل الماشية فتقوم للرعي المخصصة غير الخضراء
 دالة إشارات و الفتات وضع: التالية الخطوات نتبع المشاكل هذه لحل و. النباتي الغطاء
 بتقديم البيئة  وزارة تقوم أن و حولها سياج وضع و المراعي بعض في الرعي منع على

النباتي الغطاء أهمية تبين محاضرات  
 

الغازية اإلنبعاثات ( 3 
 

 تلوث إلى تؤدي حيث الطاقة محطات في الوقود احتراق الناتجة الغازية اإلنبعاثات تعتبر
 على الغازية اإلنبعاثات ارتفاع تأثير من العلماء حذر الضارة، المركبات من بخليط الهواء

األكاسيد تراكم أن البعض يعتقد إذ البعيد، المدى على المناخ CO  األكاسيد و ،



NOالنيتروجينية  حرارة درجة في الزيادة إلى الحراري االحتباس بغازات المعروفة و ،

 األطراف لمؤتمر 21 الدورة تشكل. الحراري االنحباس الظاهرة هذه على يطلق و الكون

المناخية التغيرات حول المتحدة لألمم اإلطار اتفاقية في  (cop21). الحد إلى تهدف بحيث 

 لألرض المهددة االختالالت مواجهة بغية 2100 أفق في األرض حرارة درجة ارتفاع من

الحية الكائنات انقراض و الجليد وذوبان البحر مستوى بارتفاع اإلنسان و  

 

 4)الحرائق

ال زالت عمليات الحرق منتشرة في العالم، فمثال حرق الفضالت يؤدي إلى انبعاث غازات 

مركبات الديوكسيد المسرطن و مركبات الكادميوم السامة. أما رمي السجائر في الغابات 

الشاسعة و الطبيعة الخضراء يشوه المناظر الخالّبة و يحولها إلى رماد. كما أن احتراق 

الطائرة تساهم بشكل كبير في تلوث البيئة-في وسائل النقل مثل السيارةالوقود   

 

 خاتمة

 و عليها المحافظة علينا فوجب الحياة الستمرارية أساسي وسط البيئة فإن عليه و

مدمريها على سلبا ستنعكس إال و معقلن بشكل معاملتها   



 

      

ع نسيج نالتي تص األخالقمجموعة هي  اإلنسانيةلقيم ا

الشخصية و تجعلها متكاملة قادرة على التفاعل الحي مع 

فما أهمية هذه  .العنفدور كبير في محاربة  االمجتمع و له

  ها للعنف ؟ تالقيم و محارب

ع المواطنين باالعتماد تلبي حاجيات جمي اإلنسانيةالقيم      

ال تفرق بين الرجل و المرأة و بين أبيض و : المساواة ىعل

أسود وال تعم الكراهية و الخصام ، و أيضا الحرية التي 

وتحسين العالقات  تساهم في توفير الحقوق األساسية للعيش

القمع  إلىبدون تسامح معرض  مجتمع  أنكما  ، بين الناس

و القيم  األخرىالقيم االجتماعية  أن إلى إضافة، والشتم 

 االقتصادية و الدينية و الشخصية أسس بناء مجتمع ديمقراطي
. 

بالتالي جميع هذه القيم تشترك في نقطة واحدة و هي و      

: قوله تعالى ل امحاربة العنف و نشر السالم و المحبة مصداق
و  اإلثمى لوتعاونوا على البر و التقوى وال تعاونوا ع "

                                    2 أيةسورة المائدة "العدوان 

واجب على كل مواطن التحلي بهذه القيم ألنها  هأن ييأر    

  العنفظاهرة في الطريق الصحيح و تبعدنا عن  نسير تجعلنا
 

سعد األفلج -إسماعيل حجي -مهدي الفراتي -بسمة بن الدقيق -سارة فاتح  



 

دور القيم 

 اإلنسانية
في محاربة العنف   

ته االعنف و محاربته ''القيم اإلنسانية'' فإذا توفرت لنا ه ذمن العوامل األساسية لنب      

ه القيم متوفرة لكل ذ، و ه ا اإلنسان تشغل بالنادالقيم لن تبقى نزعة العنف الطبيعية ل

؟ العنف. فما وظيفتها في محاربة  إنسان على هذه األرض  

،  وي، إذا اتبعت اإلنسانية الطريق الس القيم اإلنسانية أساس محاربة العنف و نبذه     

.  ، فستشكل قوة عظيمة ضد العنف تحدت القيم اإلنسانية كلهاا، فإن  فالعنف سيندثر

، و  عند إحقاقها يتمتع الجميع بكرامته ، إذ تشمل القيم اإلنسانية جميع معاني الحياة

للها الديموقراطية خالكل بالمساواة و الحرية و يعيش المجتمع في بيئة عادلة تتيحظى 

 بعيداً عن مظاهر االستغالل و االحتقار و التمييز و العنف ضد البشرية

، مما يؤدي           نشهد في عدة دول مظاهر تمييز و احتقار اآلخر جّراء اختالفاته     

مظاهر ظل   عيش حياة صعبة في تؤدي به إلى التعرض لعدة مشاكل حقوقه و لسلبه 

 .   ، مما يزيد من مرارة العيش االعتداء واالستغالل

ختاماً، أنصح الجميع بالتحلي بهذه القيم الشريفة التي تؤدي إلى الطريق الصحيح و     

 نبذ ظاهرة العنف 

 



 
إن العصر الحالي قد هزم الحواجز و كسر كافة المقاييس و خرج عن معظم المعايير المعتمدة ، فقد       

 غدت التكنلوجيا الحديثة سهما ثاقبا بتارا يمحو عراقيل المسافات و يوقف أبعاد الزمن .

ي المخاطر المحدقة ؟ فما مدى خدمة هذه التكنولوجيا للبشرية ؟ و ما هي إمكانية تقليل االستعمال و تفاد

 و ما هي األضرار الجسيمة لهذا التقدم على نفسية و تصرفات المستعمل ؟

إن المجتماعات الحاضرة قد عرفت تطورا بارزا و أجرت قفزة نوعية في مجال التسهيل و السيطرة       

لزحف المهيب لهذا على الحياة اليومية لإلنسان ، ففي العصور الحالية باتت المسافات عاجزة عن إيقاف ا

 التقدم الجامح ، و ما لبثت أن التزمت و استسلمت أمام هذا الصرح العالي الممتنع الذي هو التكنولوجيا .

فقد بلغت هذه األخيرة حدا وطأت فيه عادات الشعوب و القبائل بحيث أصبحت ال غنى عنها في حياة       

إلى أضرار صحية و نفسية جسيمة يستعصى في  لى ظهور أعراض جانبية عليه تؤول‘االنسان مما أدى 

 بعض األحيان على العلم فهمها .

فإن االستعمال المفرط و التعاطي المدمن لهاته الوسائل ينشأ عنه خلل في نفسية المستعمل و تأثيرا      

 جسديا و عقليا و عاطفيا و خيما مما يؤدي إلى تضرر الفرد و المجتمع .

 

الهواتف و الحواسب و إلى ما ذلك من وسائل تقنية حديثة تسمح للفرد باالتصال بشبكة عالمية واسعة    

أكبر و تفيده في اإلطالع على المعلومات و اكتساب الخبرات ، و لكن رغم منافعها العديدة فإن مضارها 

 تخدم بين الناس .أخطر ، بحيث إنها مجال إلعالن العنف و التحريض عليه و ترسيخه في عقول المس

وخضوعا لجميع هذه المشاكل و العوائق و المبيقات على العالم بأسره النهوض ضد هذه الحملة العنيفة 

الصارخة ، فمثلما نستعمل الوسائل المتطورة لنشر العنف و الدعوة إليه ، إننا نوجه دعوة الستعمال هذه 

يما يخلو من العنف و الجريمة و يعمه الهدوء ا سلعاألجهزة رغبة في محاربته واضعين بين أعيننا مجتم

و يسود فيه السكون و تسيطر عليه الطمأنينة ، و بهذا فعلينا التقليل من هذا االستعمال و تنفيعه و تهديفه 

     بحثا عن حياة و مجتمع أفضل و أرغد .
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 عالقة التقدم و ازدهار البشرية


