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قـــــــــــــد يرـــــــــــــن الكـــــــــــــن  ال شـــــــــــــري  نـــــــــــــ  يفـــــــــــــو  فـــــــــــــي معركتـــــــــــــ  مـــــــــــــع الطبيعـــــــــــــة، ل ـــــــــــــن ،، 

إذا اســـــــــــــتمر الةـــــــــــــنا  مـــــــــــــدة طو لـــــــــــــة، فمـــــــــــــن امل كـــــــــــــد  نـــــــــــــ  ســـــــــــــوف يخ ـــــــــــــر الحـــــــــــــر ، 

ــ   شـــــــــــــــاركنا  ـــــــــــــــ ا  ــا  ع ـــــــــــــــى األنـــــــــــــــوا  األ ـــــــــــــــرى ال ـــــــــــــ وقبـــــــــــــــل  ن نـــــــــــــــنال فـــــــــــــــي الق ـــــــــــــ

ــا ال وكــــــــــــــــــب، ســــــــــــــــــي دي دمــــــــــــــــــار  الــــــــــــــــــنرم الطبيعيــــــــــــــــــة ال شــــــــــــــــــة الداعمــــــــــــــــــة لحياتنــــــــــــــــ

 ،،.إلى  وال كل ما نعتبره اليوم ح ارة

)م س  ورئي     شوك   وسال                                                                                  

 مجموعة بدائل التنمية( 

رئي  سابق االتحاد الدولي                                                                                                 

 لحماية الطبيعة ورئي  نادي روما 
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 فـــ رة ال ـــتـا  

 

 عبد بن محمد بعده نب  ال من ع ى وال الم والصالة وحده هلل الحمد 

 الطيبين وصحبة آل  وع ى  جمعين للناس ومعلما رحمة هللا املبعوث

 ،،،وبعد الطا ر ن

األساسية   الحقوق  عن  امل لف  بين  يدي م   ا  لي  ن  ضع  يطيب 

ضمانها، وطرق  تقع    للحيوان  وال    ي تحق ا  ال    علينا  واملعاملة 

ل ، تحقيق ا  ممتلكات .   م  ولية  كأحد  لإلن ان  تبعيت   من  بتحر ره 

ال   يحرى بها وال   تأ ل  إلمتالك حقوق تحمي    األدبية مبر ة املكانة

 . العنف ضده  من ي تخدم قب كلبل ويعا

الصدد       مع  تفاعال  الل يندينية  و   ةيفل ف   مناقشة  ستعرض   وبه ا 

ل ا   ككائنات الحيوانات  طبيعة حول  املفا يم   ش يل  في العلم حية 

ونرام النفعي    األ الق  فل فة   القي،  اصةاأل    اكينونتها  وامل  ب 

ثناياه   وتطورات ، ال ي في  األس  واملرجعيات اإلعتراف بحقوق    حمل 

للحيوان، ف اد    األساسية  إال  ما  و  بق وة  التعامل  يعتبرون  حيث 

التحول إلى ال لوك ال ليم و و الطرح ال ي    القي مما يفرض سرعة 

الوسطى بالعصور  مرورا  القديمة  الح ارات  فالسفة  غالبية    حاول 

 تأكيده.  والحديثة

 ب يادة نو  من الوعي واإلدراك في كون   ه الكائنات تح  و شعر، و 
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في   الواعية  ال  نية  بالتجربة  علم  حيا   ما  ثبتت     امتالك ا  اصة 

، و ي ا  قدرات عقلية معقدة، والبعض منها ل ا سمات إن انية فر دة

املنافع املادية واملعنو ة ال   تقدم ا الثروة الحيوانية للبيئة واإلن ان)  

تلحق   يم ن  ن  ال    الخ ائر  و ي ا  اإلي ولوجي(  التوا ن   اصة 

ح ب  باال مدروس  غير  بفعل  التوا ن  إ تل  حالة  في  والنمو  قتصاد 

 ، فح ب  حدث النرر ات العلمية في املكال )نرر ة الطاقة الحاملة(

األبعاد،   جداول  جعلت  كل   ه  ضمن  تدرج  الحيوان  ق ية 

وظ ور  العالم  جميع  نحا   في  والبرملانية  ال ياسية    األعمال 

انات  حزا  من  جل  و   حركات عاملية   . الحيو

البعد الدين ،  اصة التأصيل    كما تم االستعراض في   ا امل لف  ي ا 

الفق  كتب  في  وردت  كما  الحيوان  لرعاية  الديانات    -اإلسالمي  و ي ا 

األ رى  الحيوانات    . ال ماو ة  وضعية  عن  قرا ة  تقديم  إلى  إضافة 

وال ي يفتقر فعال ألي حماية قانونية وغيا  تام    ضمن املكتمع املغربي،

جعلن   ن   مما  بالحيوان.  الرفق  اإلطار  قترح   لثقافة  قانون  مشرو  

شريعتنا   في  عليها  منصوص  هي  كما  للحيوانات  األساسية  للحقوق 

اقعنا املح ي والدولي. و  ال محة  وفقا لو
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 مـقـــدمة عـــــــامة  

 

نظامه   في  الشديد  واإلحكام  الدقة  منتهى  في  فهو  واتساعه،  بكبره  املعروف   الكون 

األرض  خلق  عندما  سبحانه  مخلوقاته.  في  الخالق  إبداع  من  جزء  البيئي.  باالتزان 

واألرض مددنا ا و لقينا فيها رواس   و نبتنا فيها من كل  جعل فيها كل ش يء موزونا ) 

أودع فيها أنظمة وقوانين تحكمها مثل قانون النمو  قدر فيها أقواتها و   1( ش    مو ون 

 وقانون التمثيل الضوئي وقانون دورة الحياة....

والنظام البيئي هو عبارة عن أية مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حية، نباتية  

بعضها   مع  مستمر  تفاعل  في  متبادلة  عالقات  في  تكون  حية،  غير  ومواد  وحيوانية 

 البعض.

العلماء   من  العديد  جعلت  الوظيفية،  الخاصيات  من  بمجموعة  يمتاز  النظام  وهذا 

يقارنون بينه وبين جسم حي، تعمل أعضاؤه في تكامل وتفاعل مستمر فيما بينها. ومن 

هي "نظام   بأن األرض   2جم  لفلوكالعلمية في هذا اإلطار ما قال به    أحدث النظريات 

ث التوازن التلقائي في الكون رغم بعض  د طاقة حاملة تحمتفاعل داخليا ككائن حي له  

الظواهر الطبيعية كالبراكين والزالزل والعواصف... وباعتبار األرض جسما حيا فإن لها  

حية  لنظم  كاملة  وحدة  من  يتألف  الحيوي  فاملحيط  واضحة،  محددة  حاملة  طاقة 

والهواء واملحيطات    لالضطالع بوظائف ضرورية خاصة بالتحكم والبقاء. فاملادة الحية

 
 19االية ، الحجر سورة   1
 صادر  (، هذا الكتاب")جايا هي اسم إلهة األرض عند اإلغريق  املتالش ي غايا وجه "كتاب صاحب انجليزي   عالمجميس لفلوك:      2

 ، ص  2012سنة333 العدد خرفان، الدين سعد الدكتور  ترجمة  مايو شهر  في الكويتية املعرفة عالم سلسلة عن
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وسطح األرض هي أجزاء من نظام عمالق قادر على التحكم في الحرارة وفي تكوين الهواء... 

 من أجل الوصول إلى الوضع األمثل لبقاء املحيط الحيوي".

 

كل هذا يعني أن األرض )جايا( هي نظام محدود تحكمه طاقة حاملة ال يمكن تجاوزها  

 ة.دون التسبب في اختالالت خطير 

ومن املعروف بيولوجيا أن هناك امليزان الطبيعي أو الناموس اإللهي وضع وفق قوانين 

الحياة التي نعيشها تقوم على أربعة كونية األزلية السرمدية لألشياء والكائنات. لهذا نجد  

 موجودات مادية مرتبة حسب صفات الحياة فيها إلى كل من:

اس أو الشااااااعور والنمو والتوالد  اإلنسااااااان: وتتوافر فيه صاااااافات العقل واإلحساااااا  -

 والفناء.

 الحيوان: وتتوافر فيه صفات اإلحساس أو الشعور والنمو والتوالد والفناء. -

 النبات: وتتوافر فيه صفات النمو والفناء. -

 الجماد: ويخلو عن صفات الحياة من إحساس ونمو وتوالد. -

ووجود هذه العناصر األربع ضروري للحياة، وأي اختالل في هذا التوازن يؤدى إلى اختالل 

الكون والحياة، فلكل منها وظيفته األساسية في قيام الحياة على وجه األرض وتماسكها، 

 وفق العالقات ال يطغى عنصر أو موجود منها على آخر. 

تعتبر جزء من هذا النظام الكبير املعقد فاملجتمعات اإلنسانية التي نعيش فيها وبالتالي 

التأثيرات اجتماعية،ومتداخل  وأخرى  اقتصادية  أبعاد  ذات  أنواع   ،  منه  نأخذ  فنحن 

لهذه  استغاللنا  خالل  من  نقوم  أننا  غير  رفاهيتنا،  مستوى  وتطور  تدعم  التي  املوارد 

ات مصاحبة املوارد بنشاط إنتاجي وداخل نظامنا االجتماعي واالقتصادي، بإنتاج ملوث
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ومخلفات ال يمكن إعادة إستخدامها)تدويرها(، مما يشكل ضغطا على النظام البيئي، 

 كما هو موضح في الرسم أسفله.

 

 
 التفاعل التدا  ي للنرام االقتصادي واالجتماعي مع النرام البيئ  

 

اإليكولوجي النظام  خدمات  في  تحدث  أن  يمكن  التغيرات  النطاق،   هذه  واسعة  آثار 

 في و 
ً
بصورة غير مباشرة على سبل العيش والدخل والهجرة املحلية، وقد تتسبب أحيانا

األم على  ينعكس  األمر  وبالتالي  السياس ي،  الحرية الصراع  وفي  واملادي  االقتصادي  ن 

  1.االختيار والعالقات االجتماعية

البيولوجي  وأن   خاصة الوراثي   التنوع  الكوكب  ،  2والتنوع  النسيج الحي لهذا  الذي يمثل 

املستويات؛   كافة  كبير  يساهم  على  توبشكل  ثمينة   ر يوففي  موارد  من  البشر  رفاهية 

 
 .  50، ص2007حمد بن محمد آل الشيخ: إقتصاديات املوارد الطبيعية والبيئة، النشر والتوزيع العبيكان الطبيعة األولى   1
 30املحيط الحيوي: مجال يحدث فيه نشاط مركز للكائنات حية مختلفة في طبقة رقيقة من الكرة األرضية، يمتد حدوده من   2

مترا في البحار   400مترا في باطن التربة، كما يشمل كامل عمق البحيرات وإلى عمق يفوق    12-10مترا فوق سطح األرض وإلى    50إلى  

واملحيطات، املحيط الحيوي هو جزء من سطح األرض صالح للحياة وهو ليس غالفا مستقال وإنما يتداخل مع األغلفة األخرى... 
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إلى وصوال  تنظيمية  والصناعة   .آمنة عمل بيئة  وخدمات  والطب  للزراعة  يقدم  إذ 

 ة ومجمعات املياه لتخزينكإعادة تأهيل الغابات وبناء السدود الصغير   ،مساهمات قيمة

فإذا ما تسنى   توفر مئات آالف من الوظائف الجديدة للمجتمعات املحرومة...املياه، التي  

أغذية  توفير  إلى  يتطلع  أن  العالم  بمقدور  فإن  الحية،  األنواع  بقاء  تؤمن  أن  للبلدان 

 جديدة ومحسنة وعقاقير وأدوية جديدة.

يعتمد على مراقبة النظم اإليكولوجية وضمان إطعام    ،لذلك فإن إدارة النظام البيئي

هذه املعلومات باستمرار؛ وهو ما يسعى إليه برنامج األمم املتحدة للبيئة عبر إدراج قيمة 

وذلك بالترويج للمنتجات واألدوات املعرفية بشأن   .النظم اإليكولوجية في صنع القرار

وحسا اإليكولوجي  النظام  وخدمات  سلع  تقييم  لبناء  كيفية  البلدان  مع  ويعمل  بها؛ 

الوطنية  اإلحصائيات  في  وإدراجه  الطبيعي  املال  رأس  تقدير  كيفية  حول  الخبرات 

 .وكمعايير أساسية في صنع السياسات

ضمنها من  اتفاقية   األحياء ألنواع السليمة اإلدارة  ونجد  خالل  من  التنوع البرية، 

التنمية   كندا.بمونتريال_البيولوجي   خطة  في  عليه  التنصيص  تم  ما  ننس ى  أن  دون 

لا   فمن   .الذي يعتبر برنامج عمل ألجل الناس واألرض وألجل اإلزدهار  2030املستدامة 

ست من خالله  إطار  في  تنفيذها  على  املصلحة  صاحبة  والجهات  البلدان  جميع  عمل 

والتعاون  في ؛ مواصلة ملسيرة األهداف اإلنمائية لأللفة وإنج الشراكة  يتحقق  لم  ما  از 

 
ستيفن ج.دفي: -ت الحالي... للمزيد أنظر، غاري و.فان لون واملحيط الحيوي بأجزائه هو الذي يعاني من التدهور والتلوث في الوق 

 2000املنظمة العربية للترجمة    -كيمياء البيئة نظرة شاملة،)ترجمة حاتم النجدي( مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 .43ص
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األبعاد   بين  التوازن  لتحقق  للتجزئة  قابلة  غير  متكاملة  وغايات  أهداف  وهي  إطارها. 

 ئيي(.يالبعد الب-البعد االجتماعي-الثالثة للتنمية املستدامة)البعد اإلقتصادي 

على حماية كوكب األرض من التدهور، وإدارة   شديدا  انجد تركيز   بالنسبة للبعد البيئي،

الهدف  موارده الطبيعية بصورة تراعي األجيال الحالية واملقبلة من   15. وهو ما شكله 

اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور املوائل الطبيعية، بهذه الخطة، خاصة  

نواع املهددة ومنع  بحماية األ   2020ووقف فقدان التنوع البيولوجي، والقيام بحلول عام  

  1إنقراضها بمنع صيدها واإلتجار فيها...

من  و  الرغم  اإلجراءاتعلى  فيها  حمايةل  هذه  بما  الحية  كل   ومع  ،اتالحيوان   الكائنات 

 أن  ؛أبسط حقوق لها ضمن بيئة سليمةالجهود املبذولة لتوفير  
ّ
  ه مازالت العديد منإال

تعيش  الحيوانات   التي  يوميا بطرق وحشية، خاصة  الجماعية  للقتل ولإلبادة  تتعرض 

 معنا.  

وما توفره   القائمة مرتبطة كثيًرا بفكرة مصالح اإلنسان  البيئية  أن التشريعاتإضافة  

منافع، حماية حقوق    من  أو  القسوة  ر 
ْ
حظ اإلنسان من خالل  بحماية مشاعر  سواء 

 
، الدورة 2015الجمعية العامة لألمم املتحدة: الوثيقة الختامية ملؤتمر قمة األمم املتحدة إلعتماد خطة التنمية ملا بعد عام     1

الوثيقة الختامية ملؤتمر قمة األمم املتحدة إلعتماد  األول  للمزيد من التفاصيل أنظر ملحق  . 7-6.ص 2015السبعون . سبتمبر 

بعد عام  ملا  التنمية  املستدامة2015خطة  التنمية  تحويل عاملنا: خطة  نيويورك2030،"  للحيوان  2014"،  قائمة من  وأيضا   .

في امللحق   جينيةاملعرضة لإلنقراض حسب تصنيف اإلتحاد العاملي لحماية الطبيعة وأيضا طرق املعمول بها لحفظ املوروثات ال 

 .الثاني
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بالتأكد تك  امللكية  لم  الحيوانات  أن  باإلستغالل من  املخزونات  فقدان  أو  فه 
َ
ُمتل ن 

 املفرط... 

الخاطئ  راجع  ،كله  وهذا الثقافية  لمعتقدات ل  للفهم  واملوروثات   على املؤثرة  والقيم 

الطبيعة؛ تعاملهم وطريقة بالكون  البشر  عالقة  البيئة إلى نظرتهم في وتتحكم مع 

 في السماوية وما منحته لإلنسان من ترخيص خاصة ما جاءت به األديان  .بهم  املحيطة

 مقارنة استثنائية أو متمّيزة مكانته وأعطته  سيئة والحيوان، معاملة للطبيعة معاملته

جهة  الكائنات، ببقية من  نجد    ،هذا  أخرى  جهة  والعلمي  ومن  التكنولوجي  التطور 

 .املعطوبة أوصلنا إلى ما يعرف بأزمة البيئة والنظام االستهالكي أال متناهي. وهذا ما 

املفكرين   من  العديد  قبل  من  مطلقا،  ورفضا  كبير  جذال  املبررات  هذه  أثارت  فقد 

الدين، ورجال  تجاه  حيث    والفالسفة  الشديد  والتعسف  الغلو  ضد  للدفاع  بادروا 

 ونظريات  وأفكار رؤى  تطوير عبر  الديانات السماوية، بما فيهم علماء وفقهاء املسلمون 

كما    ...1واإلحسان إليها عليها   واملحافظة التي تدعو إلى حماية البيئة اإلسالم من مستوحاة

تطالب  ظهرت   االجتماعيةبحركات  للعالقات  جذرية  تشكيل  األساسية -إعادة  البيئية 

في هذا املجتمع املبطنة  التي   ،والقيم  إلى كيفية  التي تشير  الترابطات  أنماط  من خالل 

 . عامل بها املرء البشري واملجموعات البشرية مع محيطه غير البشري يت

خالل  الترابطات   فمن  علم   هذه  فيها  بما  العلمية،  النظريات  به  توصلت  ما  خاصة 

وأرضية اإلنطالق لبناء األسس واملرجعيات    بنظرة إجمالية  زودتنا   فقد  السلوك اإلدراكي.

 
في هذا اإلطار يمكن الرجوع عن موقف الدين من حماية البيئة والتشريعات املخصصة لرعيتها بكل تفصيل، إلى كتاب " فقه    1

 )د. جميلة مرابط(.  2017البيئة والوجه الحضاري في رعايتها"، الصادر عن دار النشر نور 
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البشري   غير  املحيط  منها  يستمد  بالحماية التي  التمتع  في  الوجودي  وحقه  كينونته 

وهي القضية األساسية واإلشكالية املثارة في هذا   .الكوني  كجزء من هذا النظام  والرعاية

  أال وهي: املؤلف

 ؟؟؟.يةـــاســ األسحـــــقوقــــ ا ية  ـــنات الحـــات والكائـــمد الحيوانـــن   تـمن  ي

في قانون  تشير كلمة   إلى حق منصوص عليه  قواعد سلوك اجتماعية، تفرض حقوق 

االمتناع عن بعض األعمال أو التصرفات أو تأمر بالقيام ببعض األعمال بغية الحفاظ  

 بحقوق  يحظى  ما كائًنا إن لذلك فعندما ُيقال  .1على حياة املجتمع واستمراره وتطوره 

باألخالق،   ا له  كلمة حقوق ف  وبالتالي  ،أدبية بمكانة يحظى الكائن هذا أن يعني ارتباط 

البشر وغير البشر  يستحقون   واألخالق تتضمن أفكارا تبدو ملعظمنا بديهية، ومنها أن 

 املصالح هذه أن ما يعني وهو قتلها، أو معاناتها في كائن أي  يتسبب أالو معاملة أخالقية،  

ة  مهمة تعتبر ّ
 . شاملة بصورة  تجاوزها يجري  أال ويجب ذاتها حد فيأخالقي 

بقدرة   مرتبطة  األخالقية  املفاهيم  من  مفهوم  هو  الحيوان  حقوق  أن  القول  يمكن 

من   والرعب وغيرها  والبهجة  وامللل  باإلحباط  أو  املنفعة  أو  باأللم  والشعور  اإلحساس 

بالقيم لدى    املشاعر... إيقاظ اإلحساس  في  القيام به  وهذا ما حاولت فلسفة األخالق 

ق    أن  الذي يعتبر  النفعية  ذهبممن خالل  ،  اإلنسان ّ
أفضل األعمال هي تلك التي تحق 

؛ وهذا ال يخرج عن تعاليم أكبر قدر من السعادة والفائدة للمجتمع بما فيه الحيوانات

في   الناسأل   تمييزهديننا الحنيف  في   في كونهم  فضل  للناس وأن خدمة املجتمع  أنفعهم 

 صميمها عبادة هللا تعالى. 

 
 21،ص2009ي النظرية العامة، جامعة دمشق الطبعة األولى حسن مصطفى البحري: القانون الدستور   1
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التي أهم النتائج من و .)علمية(هي مسألة بيولوجية مسألة اإلحساس والشعور،  كما أن

إليه من   خلصت  أجناسها  بجميع  الفقريات  أن  املجال،  هذا  في  البيولوجية  البحوث 

لى قادرة ع   الثدييات والطيور والبرمائيات، والزواحف واألسماك وربما غيرها من األحياء،

يتميز   متفاوتة.  بدرجات  اآلخر  الشعور  البعض  والشعور  بالبساطة  بعضها  شعور 

 ر.بالتعقيد، ولكنها قادرة على اإلحساس باملشاع 

يجب اإلعتراف    مكانة  دبية  عطيها حقوقا  ساسيةقول أن للحيوانات  وهذا يوصلنا إلى  

 أنه  إلىالبد من اإلشارة  في هذا اإلطار  وبها وإقرارها ضمن التشريعات الوطنية لكل بلد.  

في    تم الحقوق  الحيوان سنة  تدويل هذه  العاملي لحقوق  هذا   ،1976اإلعالن  وليس 

قانون الحيوانات اآلن على نطاق واسع في كليات القانون في   ُيدرسفحسب، بل أصبح  

عدة دول مناصرة لهذه كانت هناك تجارب دولية مرت بها    وقبل ذاك   أمريكا الشمالية.

في و ورجاالت الدين،  راء الفالسفة  باآل الحقوق مستنيرة   بما توصل إليه التطور العلمي 

  .صصات العلميةوغيرها من التخ مجال البيولوجي وعلم األحياء...

وبالتالي فطبيعة هذا املوضوع ومن خالل النقاط التي أشرنا إليها في هذه املقدمة، فقد 

  تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثالثة فصول على الشكل التالي:

 املصادر الرئي ية للمكانة األدبية للحيوانات   األول:  الفصل         

 اإلسالمي لرعاية حيوانات   التأصيل   الثاني:  الفصل         

 االعتراف الدولي بمنرومة حقوق الحيوانات. :  الفصل الثالث   
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  األول: املصادر الرئي ية للمكانة األدبية الفصل

 للحيوانات 
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لت العالم، أرجاء جميع في   
َّ
 األدبية املكانة  حول  التقليدي للتفكير  الرئيسية املصادر  تمث

 طبيعة حول  املفاهيم تشكيل في العلم مع تفاعال اللذين والفلسفة، الدين في للحيوانات

 حية.  ككائنات الحيوانات

الفلسفي  عتبروي  أل  الفكر  الخصب،  املؤطراملجال  النظريات  وعناصرها.    هم  للطبيعة 

 داخلها من ال خارجها من  األرضية الكرة  إلى حيث ينطلق من منظور شامل كلي، وينظر 

 التي  الروابط ويحدد ظواهرها ويرصد عناصرها يدرس ثم األفق، محدود بمنظور ضيق

 الكون  هذا في اإلنسان مركزية ال فكرة على قائم حيادي  نحو على بينها؛ فيما تقوم

 الطبيعة.   على وسطوته

 Intrinsicالذاتية   القيمة   احترام لفكرة  النظري  التأسيس  ،البيئة فلسفة ويعتبر فرع

Value  اإلنسان  حاجيات  نع معزل  في الحياة في وحقها ،1املختلفة الطبيعة لعناصر 

 واللغة واملنطق   األخالق  كعلم املعاصرة، العلوم باستخدام وذلك  الالمتناهية  ورغباته

 .ذلك إلى وما  التبيؤ وعلم البيولوجيا وعلم

 فالسفة  تعريف  إلى ،األخرى  الكائنات إلى نسبة للبشر  النوعي بالتفوق  االعتقاد يعود ربما

  بوصفه  لإلنسان؛ اليونان
ً
  حيوانيا

ً
  عاقال

ً
 دالسياس ي. فق  التنظيم على بالطبيعة مفطورا

  وحيرة  دهشة من  بها  يرتبط وما  العقالنية  هذه  أعطتنا 
ً
  املخلوقات إليها  تفتقر  وقيمة  نبال

 على البشر تفوق  على ليدلنا واإلسالم واملسيحية اليهودية الديانة  جاءت ثم .األخرى 

 .  The Great Chain of Beings 2الكبرى  الوجود سلسلة في والنباتيات  الحيوانات

 

 127،ص  2009أيوب أبوديه: علم البيئة وفلسفتها، دار الفرابي_بيروت 1

 

االعتقاد   كان فقد الكون؛ تكون  كيف أو الوجود أصل تفسر التي النظريات أهم من   Big Bangالعظيم االنفجار نظرية   2 

 الدارسات  طول  بعد لكن الكون، أزلية بنظرية يعرف كان ما هذا نهاية  ال ما إلى وسيبقى األزل  منذ موجد الكون  أن السائد
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من   بجملة  مقيد  بل  مطلقا  ليس  لإلنسان  فيه  بما  الكون  وتسخير  التفوق  هذا  لكن 

  األحكام والقوانين يعطي لباقي الكائنات حقها في الرعاية والحماية.

  نستعرض بالتفصيل املذاهب والنظريات الفلسفيةالفصل،  فيما يلي ومن خالل هذا  

البيئة،التعامل مع الحيوان    في التي وعلم األخالق ونظرياته اإللزامية    1في ضل فلسفة 

النفعي وتطوراته   املذهبتتحكم بضبط الفعل من خالل العواقب املترتبة عليه بما فيه  

 الحديثة.

كثيرا لحيوان، ال يخرج  ا  التي يحظى بها  ته للمكانة األدبيةأثبتتوصلت به الفلسفة و   ماو 

الدينية األحكام  ب  عن  اإلسالمي  ضماناتوالتشريع  من  فرضته  خاصة   وضوابط،  ما 

الذي صاغه الفقيه اإلسالمي عز الدين ابن عبد السالم الذي اشتهر في القرن البيان  

 ب يان عن حقوق الحيوان  الثالث عشر

 للحيوانات  األدبية مكانةلل التأصيل الفل فياملبحث األول:  

 

 
 من االنفجار كانت الخلق بداية أن وعرفوا مليار، 13,5با   الكون  عمر وقدروا وعمرا، بداية للكون  أن للعلماء  اتضح  والتجارب،

 شبه فيه  وهذا سنة، مليار 4,5 بحدود األرض عمر أن أيضا العلم أكده  واملجرات، ومما والكواكب النجوم كون  الذي الكبير 

 للمزيد )للنقاش مجاال تعد ولم مؤكدة  اليوم أصبحت الحقائق وهذه  ....البيئة وعلماء األرضية الجيولوجيا  علماء بين إجماع

 الجزء األول وتضم الفلكية الدارسات أحدث وفق الكونية العلوم آيات( الكبرى  الكونية املوسوعة :الصوفي أحمد ماهر أنظر،

 91-90ص 2007 بيروت -العصرية املكتبة املوسوعة، هذه  في بآرائهم شاركوا وباحثا عاملا269
لإلشارة في هذا اإلطار أن الحركة النسوية على ترابط زمني مع الحركة اإليكولوجية خاصة حقوق الحيوان، حيث ثمة ترابطات    1

للنسوية  املركزي  املشروع  والطبيعة...  والنباتات  حيوانات  من  البشر  غير  وعلى  النساء  على  املبررة  غير  الهيمنات  على  دالة 

ب استبدال  في  يتمثل  زيمرمان:  اإليكولوجية  مايكل  إنظر  للمزيد  عادلة.  وممارسات  بنيات  وإحالل  املبررة  غير  املهيمنة  نيات 

الفلسفة البيئية من حقوق الحيوان إلى اإلكولوجية الجذرية الجزء الثاني )ترجمة معين شفيق رومية( مجلة عالم املعرفة العدد  

  12,ص2006، نوفمبر 333
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له إرتباطإلى مظلة تغطي تنوعا من املواقف  املكانة األدبيةيشير مصطلح     بالحس    ، 

األخالقي بالنسبة للكثير. إذ هناك إدراك تام أن الحيوانات تشعر باأللم وأن التسبب في 

ة والدليل الحج  وهي،  ويتم اإلحساس بهم والشعور بآالمهم  ؛األلم دون سبب أمر س يء

عندما نشعر وتخرج الشفقة اتجاه الحيوانات، ومن هنا فإن  املنطقي الذي يقدمونه،  

 الحيوانات والناس على حد سواء تفتح آفاق كبيرة في الحياة االجتماعية. آالم 

هذا،و  الفلسفي  واملنطلق  وممارسات  يمتد جذور  نظريات   القديمةلعصور  ل  ترجع  إلى 

امليالدنس  300 قبل  أفالطون   ،ة  ق.م(  22)وأرسطو  1وفيثاغورس   مع  نجده   الذي   ط 

الحيوانات املتعلقة  املفي    صنف  الطبيعي، ؤلفات  اليوناني   2بالتاريخ  الطبيب  وقبله 

حوالي مليونين من إلى    "األجواء واملياه واألماكن ه املعنون "ق.م( في كتاب   377قراط )و أب

 3األنواع الحية من الحشرات والنبات والكائنات الدقيقة.  

الوسطى العصور  و   ،واألمر نفسه نحده مع فالسفة  الوعي  نوع من  في   اإلدراكبسيادة 

يعتبر فساد  و   أن التعامل معهم بقسوة غير ضروري ن هذه الكائنات تحس وتشعر، و كو 

كما أن التعرض لألذى من قبل الحيوانات املتوحشة ال يعطي الحق في القسوة     4. أخالقي

 .إنسان يتضرر بسببهم عليهم سواء كانوا مالكي الحيوانات أو أي 

 
 تفسير  ُيستطاع بها  و،  األعداد هو املادة  أصل أن يزعم كان امليالد، قبل السادس القرن  في عاش القدماء، اإلغريق فالسفة أحد 1

 املوجودات  كل
2 Frank de roose et Philippe Van parijs: la pensée écologique. 1er Édition tirage 1994 p79. 

 يونيو . 222 العدد املعرفة، عالم مجلة ،)عثمان أحمد السيد :ترجمة (العصور  عبر  واإلنسان البيئة :سيمونز .ج .إيان  3

 47ص ، 1997

 
 232يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية، ص   4
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القديس    نجد  األفكار  هذه  مؤيدي  أهم  ومناصريه توماس  كو ن ومن  أمثال    ، 

البريطاني كتابه   لوك  جون  الفيلسوف  بالتربية"في  املتعلقة  األفكار  أن "،  بعض 

عارض فكرة أن ، حيث  إيمانو ل كانت  الفيلسوف األملانيضا  يوأ  1، للحيوانات مشاعر

للبشر مسئوليات مباشرة تجاه الحيوانات، فبالنسبة له القسوة على الحيوانات كانت  

 للجنس البشري وقد احتج بكالمه في العام 
ً
حيث قال   1785خطأ فقط ألنها تعتبر سيئا

لإل  ال ليمة  الفطرة  تخالف  الحيوانات  ع ى  في  "الق وة  تميت  ألنها  ن ان 

  
ً
اإلح اس بالشفقة تجا  م وبالتالي فإن االتجاه الطبيعي و و ال ي يعتبر مفيد جدا

"
ً
 2. في بنا  العالقة األ القية للكائنات ال شر ة األ رى سي ون ضعيفا

اإلطار هذا  في  اإلشارة  من  االعتراف    ،والبد  في  الفلسفي  املنطلق  في  اختالف  هناك  أن 

سواء النفعية  )النفعية  ية للحيوانات حيث نجد منهم من ينطلق من مذهب باملكانة األدب

الناعمة أو النفعية القاسية( والذي يؤكد بأن القيمة األخالقية للفعل يمكن تحديده 

على حسب املنفعة التي ستعود على الشخص أو األشخاص، هذا املنهج بدأ مع جيرمي  

السابع عشر،  ليمتد إلى  مفكرين جدد مع بداية بينتام، وجون ستيوارت ميل في القرن  

 القرن العشرين إلى اليوم. 

مبدأ القدرات، حيث تم التأكيد أن هناك عدٌد من الحاالت   خالل  من  أما املنطلق الثاني

التي يمكن الدفاع عنها من خالل علم األخالق أو من منظور علم الواجبات األخالقية 

 
املطبعة األدبية، بيروت،    م(،1887، ترجمة خوري بولس عواد )(م1274-1265الخالصة الال وتية ) :األكويني    توما 1

   636الطبعة األولى، ص
 338ص  دار القلم_بيروت .  املوسوعة الفلسفية املختصرة كانط ،فؤاد كامل وآخرين:   2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%84%D9%88%D9%83
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الحياة. مواضيع  ضمن  تدخل  على   1  وهي  مبنية  لإلنسان  األخالقية  الحقوق  أن  وبما 

هذه  مثل  يملك  الحيوانات  من  هناك  فإن  محددة،  عقلية  قدرات  إمتالكهم  أساس 

  االتجاه القدرات وبالتالي يجب أن يكون لديها نفس الحقوق األخالقية كالبشر...  في هذا  

الح حقوق  في  املساواة  ملبدأ  املؤيدة  الحركة  تشبه  إلى  ذهب  من  بحركة هناك  يوان 

املطالبة بحقوق املرأة؛ ذلك لكون كل من النساء والحيوان يؤدوا نفس الوظيفة الرمزية 

في املجتمع البطريكي، حيث أن كالهما "املستهلك" املسيطر عليه واملنقاد "لآلخر، فقد 

 في الدفاع عن
ً
 أساسيا

ً
  حقوق الحيوان منذ القرن التاسع عشر   قضية  لعبت النساء دورا

 .من أجل الحيوانات   بمسيرات

رغم الدفاع الذي حض ي به الحيوان في فلسفة القديمة وأيضا في القرن السابع عشر  

ما توصلت به العلوم الطبيعية عن األهمية ببداية القرن العشرين  ، و مع مذهب النفعية

وللوجود؛ إال  الحيوانات ودورها اإليكولوجي ومنافعها املادية واملعنوية للبشر وللطبيعة  

  أن هذه الفلسفة لم تقف 
ً
واألمر يتعلق بعصر    ،العاملية البيئة تدمير من محايد  موقفا

 التي إعتبرت نقمة على البيئة.  األن نة فل فة وظهور النهضة 

 امتداد مجرد إلى العالم وهبط اإلنسانية  والذات األنا صعدت  مثال،  ديكارت فمع

 آلة بمثابة  الطبيعة  وأصبحت  املمتدة،  غير  والروح املمتدة املادة  ؛ )الديكارتية  الثنائية (

 لقوانين تخضع األجزاء وهذه فهمها، بغية صغيرة أجزاء إلى تفكيكها  يمكن ضخمة

 2الصارمة.  امليكانيكا

 
  115صمرجع سابق،   ، الطبيعة احترام أخالقيات: تايلور  بول  1
 129-128أيوب أبوديه: علم البيئة وفلسفتها، مرجع سابق، ص 2
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 وسيلة العلم وغدا  عليها، للسيطرة الطبيعة قوانين فهم اإلنسان  هدف  غدا  لقد 

ولم  لخدمة   وتطويعها  الطبيعة على للسيطرة اإلنسان  مذاك للطبيعة  تعد اإلنسان. 

 االيكولوجية الحقا.  املعرفة أفادتنا كما جوهرية خصائص ذات مميزة كلية

ضمن لهذا، نرى ضرورة تحديد فلسفة األخالق وموضوعاتها من حيث تحديد األخالق  

لتأكيد   أخالقيات الحيوان  ، ثم إستجالء  كعلم  تحديد مفهوم األخالق  مبحث القيم، ثم

لحفاظ على النوع ، وأيضا النفع الذي يعود على ذلك الكائن كامكانته وحقوقه األساسية

 فائدة األخالق للحيوانات؟  متسلحين بالعلم في الرد على سؤال ما من اإلنقراض

 : األ الق وموضوعاتهافل فة   .1

 السند املرجعي وهو  ( أحد مباحث الثالث للفلسفة،  )إكسيولوجيا  يعتبر مبحث القيم   

واملفكرين الفالسفة  منه  انطلق  للحيوانات.في    الذي  األدبية  املكانة  على   تحديد  يقوم 

ا العامة.املثل  األخالق  واملبادئ  املرتبة  لعليا  من  العالم  تحويل  في  تتلخص  رسالته 

 1الطبيعية الصرفة إلى املرتبة االكسيولوجية الحقيقية. 

هذا لدى    ؛ومعنى  بالقيم  اإلحساس  إيقاظ  في  املساهمة  بمهمة  تضطلع  األخالق  أن 

تماما كمهمة الفنون في استيقاظ النفوس لترى الجمال الذي هو فينا ومن   ،اإلنسان

إال    ،حولنا البشر  يحس  فال  التيار،  في  معنا  يسير  وألنه  والعادة  باأللفة  نراه  ال  ولكننا 

واملعاكس هو القبيح فال يرى إال قبحا وال يفعل إال القبح حتى   ،باملعاكس لهم في الطريق

األخالق   وكذلك  الجمال،  ترى  النفوس  استيقاظ  الفنون  فمهمة  وهكذا  قبيحا.  يصير 

 
 .24( ص1322عفيفي: املدخل إلى الفلسفة،  )مقتبس من املقدمة طبع مصر عام ابي العال  1
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اإلحساس   إيقاظ  نمهمتها  لتنداح  العليا  اإلنسانية  تحقيق  بالقيم  في  العليا  املثل  حو 

 1إنسانيتها.

ه الذات مرة واحدة، بل هو يشير إلى سبيل طويل هدفا معينا تبلغوليس للمثل العليا  

عبر معاناة ترتاده الذات في سعيها املتواصل نحو ضرب من الكمال الخلقي وذلك بمزج 

 2الواقع باملثل األعلى ويجمع بين مستوى الغريزة ومستوى الضمير.

ق سطوح مهمة الفيلسوف األخالقي، في األخذ بيد ذلك اإلنسان املنزلق فو ومن هنا تتجلى  

أو  أية وحشة  يلهمه وال ش يء يحرك كرامته، فال يستشعر  األشياء، غير مبالي ال ش يء 

تعجب أو حماسة أو أي إجالل؛ لكي يسترد حاسته الخلقية ليرى القيم ويدرك املعنى 

 ويحس بالجمال. 

في هذا اإلطار ال يجب إغفال عنصر اإللزام والتكليف، فاألخالق ليس مجرد بحث عن 

لسارة أو الغايات النافعة. لذا نجد إتجاهات أخالقية جديدة تعتبر الواجب أو النتائج ا

اإللزام دعامة من دعامات األخالق فكان أن إهتم الكثير بدراسة طبيعة التكليف بدال  

من التوفق عند دراسة النتائج السارة أو الغايات الخيرية. وبالتالي نكون أمام ما يعرف  

ض على األفراد بعض القواعد السلوكية رهنا بما لديها من  بالقانون الخلقي الذي يفر 

إحساس باإللزام على اعتبار أن اإللزام يقوم على بعض العالقات الباطنة املتضمنة في 

وأعلى   نفسه،  الخلقي  الفعل  اإللزاميةصميم  األ الق  في   صور  كانط  عند  نجدها 

العملي.  للعقل  النقدية  الضروري    3فلسفته  الشرط  هي  الخيرية  اإلرادة  يعتبر  حيث 

 
 16، ص 2017: مباحث في فلسفة األخالق، مؤسسة هنداوي س ي آي س ي اطبعة  محمد يوسف موس ى 1
 7كتاب األخالق ألرسطو، ترجمة لطفي السيد باشا، الجزء األول،ص  2

 211-200القاهرة ص -رزكريا إبراهيم: املشكلة الخلقية، مكتبة مص  3
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الكامن لكل أخالقية إلزامية، تستمد خيرتها من صميم نيتها والنية هي العنصر الجوهري  

في األخالقية ما دامت اإلرادة الطيبة خيرة بذاتها ال بعواقبها، فأخالقية الفعل عند كانط 

ن اإلرادة الخيرة في ذاتها هي تلك  ال تقاس إال بأخالقية صاحب هذا الفعل. ومن هنا فإ

التي ال يكون لها قانون آخر سوى قانون الواجب؛ ويرى كانط أن الواجب قاعدة غير  

مشروطة بالفعل، بمعنى أنه قانون سابق على تصور تجريبي فهو حكم أولي تأليفي يمثل 

كان اإلنسان عقال مح لو  أنه  إلى  كانط  للعقل، ومع ذلك يذهب  الوحيدة  ضا  الواقعة 

إلتجه بطبيعته نحو الخير لتحقيق التطابق بين عقله وإرادته، ولكنه مزيج من الحس  

والعقل؛ بمعنى أن اإلرادة البشرية خاضعة لدوافع حسية متعارضة مع العقل فمن هنا  

كانت حاجة اإلرادة إلى أوامر ملزمة تكرهها على أداء ما إعتبره العقل خيرا حتى تحقق  

 األخل  التصرفات وفقا للقانون 

 املقصد والباعث:  :علم األ الق .2

 

 مراعاتها تحمل التي القواعد "علم نقول إنه أن لنا األخالق، لعلم دقيًقا تعريًفا أردنا إذا  

 أو "علم للحياة" األعلى للمثل بها  بالعمل ويصل الشر، وتجنب الخير فعل على املرء

 1.األعلى" للمثل ليصل أعماله في الكامل املرء إرادة عليها تسير التي القواعد

، نظري  علم األخالق القول أن بصفة عامة، يمكن
ً

 في كما  تبحث  ثانًيا، عملي فن ثم أوال

 واملقاييس  والواجب، والحق والشر، الخير مثل النظرية، العامة الكلية املعاني

 وتلك املثل  هذه لتحقيق  يدعو فيما أيًضا وتبحث .العليا واملثل والغايات والبواعث،

 
إيالف1    أخالق،  منظومة  ال  أخالقيات  النشر  - منظومة  محفوظة 2009-أكتوبر  30 تاريخ  على   2017ديسمبر    31 نسخة 

 . واي باك مشين موقع

http://www.elaph.com/Web/NewsPapers/2009/10/498317.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/30_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
http://web.archive.org/web/20171231084900/http:/elaph.com:80/Web/NewsPapers/2009/10/498317.htm
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 نفسه،  نحو اإلنسان واجب  :املختلفة الواجبات وتدرس أي األخالق العملية  الغايات،

 تعالى...   هلل نحو  الحيوان، نحو اإلنسانية، نحو  والدولة، الوطن نحو العائلة، حون

تعرض أخرى   العملية الحياة ظروف على بالتطبيق النظرية األخالق ملباحث وبعبارة 

  .والواجب والحق  والشر الخير معاني  مع يتفق ما ببيان كلمتها، فيها  تقول ل  املختلفة

 نظرية  علمية تكون  ونحوهما الصحة وعلم كالهندسة املعارف بقية شأن ذلك في شأنها

 
ً

 1.  ثانًيا بالتطبيق عملية  وفنية أوال

 لذلك نجد أن:   .السبيل سواء إلى الناس هداية من وخطرها  قيمتها  لألخالق يكون  بهذا

  والتهذيب؛  التربية وسائل من ناجحة وسيلة : كونهااأل القية الدراسة غايات ✓

 كل  ،عاقبتها وسوء الرذائل وتعرف عاقبتها حسن وتبين الفضائل في البحث ألن

  إضافة   .الرذيلة عن والتخلي بالفضيلة بالتحلي ويغريه  الدارس يستهوي  ذلك

 عليها الحكم في واإلصابة األخالقية األعمال تقدير في الدقة الدارس تكسب أنها

قاس التي املقاييس وعرف إليها، والشر وما الخير معاني على وقف  أن بعد
ُ
 بها  ت

 املختلفة.  األعمال

 حسًنا  السلوك  كان فإذا باملدلول، الدال  عالقة : هيعالقة ال لوك باأل الق ✓

  التالزم  هذا  ومن  قبيح، خلق على دل سيًئا كان وإن حسن، خلق على  ذلك دل

 أن نستطيع كما خلقه، علمنا متى املرء بأعمال غالًبا نتنبأ أن نستطيع بينهما

السلوك من أخالقه  نعرف أن  كما   الظروف  على أيًضا يتوقف أعماله، 

  وصيت  ضعة، أو وجاه مرض، أو صحة  من باإلنسان، تحيط  التي واملالبسات

 
1  paul  ،richard  ؛elder  ،linda the miniature guide to understanding the foundations of ethical 

reasoning   .united states: foundation for critical thinking free press. (2006 . ( np . isbn  0-944583-17-2  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-944583-17-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-944583-17-2
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إرتباط   األحوال  من  ذلك  ونحو فقر، أو وغنى خمول، أو له  األمر  املختلفة... 

 بالباعث األخالق. 

األ القي ✓ والباعث  املقصداملقصد   والباعث  لتحصيله، اإلرادة تتجه ما هو : 

يكون  فكل املعنى بهذا معين؛ لعمل املرء تجذب التي الغاية هو الغائي   باعث 

 ُيراد شيًئا  دائًما يكون  خاص لعمل اإلنسان جذب ما  كل ألن مقصوًدا؛

 البرد من ينتفض لطفل املساعدة يد  مّد   إلى الشفقة حركتك تحصيله، فإذا

 الباعث هو عنه البرد ودفع   الدافع، الباعث  هي الشفقة كانت ثوًبا، فكسوته

 .األول  دون  الثاني ببحث ُيْعَنى إنما واألخالقي الغائي،

  األخالق  علماء اختلف فقد األخالق، علم دارس عناية محل هو ي:الغائ الباعث ✓

ا، يكون  فيما
ً
 الغايات جميع  على تسيطر  التي الغاية في  آخر بتعبير  أو باعث

 أم ،مجموعة من املفكرين بذلك  قال  كما اللذة أهي  للعمل؛  اإلنسان وتبعث

 . الوجدانية املشاعر

 وهو باعثه له عمل كل، ترى أن  الباعث الوجدانبالنسبة للفالسفة التي تنطلق من   

  يثير  الذي الوجداني الشعور 
ً

ا  أو لذة يكون  قد  الشعور  وهذا  إليه، ميال
ً
 أو  حقًدا أو  أمل

 ما يرى أن كان فقد   David Humهيوم   دافيد هو بذلك القائلين أشهرمن  و .  حسًدا

 في أثر للعقل وليس 1املختلفة، الوجدانية والعواطف أو املشاعر هو العمل إلى يبعث

 يتجه فاملرء تريد، ملا  بهذا تصل التي الوجهة إلى املشاعر هذه توجيه هو أثره وكل ذلك،

يشتهيه... وهو   ملا يصل الذي  الطريق له ينير والعقل فقط، وجدانه من ببواعث للعمل

 
م. 1984عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، الجزء الثاني، مادة ديفيد هيوم. املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،   1

 .614-613ص
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السوفسطائيين من سابقا  أكده   التي للمعلومات  الوحيد السبيل هي الحواس أن ما 

 املعلومات  أساس هو الحواس عن الناش ئ أي  الحس ي اإلدراك هذا أن وبما للذهن،  تصل

 عن تجيئنا التي املعلومات كانت األشخاص؛ باختالف يختلف وهو رأيهم في  جميًعا

 .ثابتة وغير كذلك مختلفة بوساطته األشياء حقائق

 

  نعمل ال أننا أي  الل ة الباعث  ومن يرى أن   الفريق الثاني،  دفي حين نج
ً

 لنيل إال عمال

 القصوى  الغاية هو  األلم من والفرار  اللذة على فالحصول    ألم، من للتخلص أو لذة

  1Benthamبنتام أحدهما :اثنان املحدثين من  بذلك القائلين أشهر  ومن؛  تقودنا التي

اللذة  حكم تحت اإلنسانية الفطرة  ُوضعت قد أنه يرى  الذي  اإلنجليزي  الفيلسوف

 في  مقاصدنا وجميع أحكامنا جميع  ترجع وإليهما بأفكارنا، لهما مدينون  فنحن واأللم،

عي ومن الحياة،  الوحيد  غرضه فإن يقول، ما يدري  ال حكمها من نفسه أخرج  أنه يدَّ

 أشد  ويقبل اللذائذ أعظم فيها يرفض التي اللحظة في األلم من والهرب اللذة  طلب

قاوم ال  التي األبدية املشاعر  وهذه  اآلالم،
ُ
 لدراسة  املهم املوضوع تكون  أن  ينبغي ت

ن، األخالقي
َّ
 ستيوارت هو واآلخر  .الباعثين لهذين ش يء كل يخضع املنفعة ومبدأ واملقن

ا  كان ما  إال لذاته لش يء   يميل ال  اإلنساني النوع بأن يقرر  الذي    Stuart Mill  2مل
ً
 لذيذ

ا، فقده كان ما أو عنده
ً
 ورؤيته ش يء إلى امليل أن املجربة  الواقعة املسائل من وأن مؤمل

 
م ويعد زعيم القائلين بمذهب املنفعة، ولد في لندن، وقدم نظريته في املنفعة في كتابه مقدمة 1832  –  1748جيرمي بنتام   1

 .ألصول األخالق والتشريع
 ( م وهو فيلسوف إنكليزي، ألف كتاب )مذهب املنفعة ونادى بالحرية الفردية1873 -1806جون ستيوارت ميل  2
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ا،
ً
ا، واعتباره ش يء من والنفور  لذيذ

ً
 من جزءان بالحري  أو متالزمتان،  ظاهرتان مؤمل

 1  .)وهو ما يدخل في إطار الضمير(.واحدة ظاهرة 

 الحواس ألن ؛وحده العقل  و املعرفة س يل سقراط  ن الباعثوهناك رأي آخر مع  

 2الخاصة...  صفاتها منها لكل جزئية مدركات إال إلينا توصل ال

 قد الغاية هذه  فيه، تظهر الذي  العالم مع تتفق التي هو الغاية الباعث إن والخالصة،

 من كثير على يبعثان اللذين والحقد كالكره  أخرى، وجدانية عاطفة أو لذة   تكون 

ا أمًرا  تكون  قد  كما األعمال،  كالوصول  فيه، نعيش الذي  العالم مع يتناسب عقلي ّ

  والرياضيات املنطق في عقلية لقوانين
ً

 .مثال

تلك املنظومة من القيم التي تبحث فيما ينبغي أن يكون، يرتكز على وبما أن األخالق هي 

هدف  بحرية اإلرادة اإلنسانية والحرية الفردية بشرط عدم اإلضرار بمصالح املجتمع،  

الواقع   املاض يبتلقيح  ليتجاوز  العليا  املثل  من  الحاضر   مصل  على  واالنتصار  األليم 

الذي يفرض نفسه،  ف  3مستقبل.  البغيض إلستشراق  ل تمتلك الحيوانات السؤال 

     القا؟؟

عن   يعيشون بموجبها ويتقيدون بها. إيجابة  تحكمهم  قواعد أخالقيةهل هناك  بمعنى  

التطرق للحس  هذا السؤال سيقودنا حتما للدراسات السلوكية للحيوان، وقبل ذلك  

 
 31، ص1999الق، مكتبة مدبولي، القاهرة الطبعة الثانية مصطفى عبده:  فلسفة األخ  1
 سقراط   فلسفة 2

    -http://www.saqya.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9

%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/ 
أفالطون يأخذ منه العلم حتى ماتا وأسس بأثينا مذهبا ( رحل إلى أثينا،الزم  322-384األقدمين) اليونان  فالسفة أرسطو من 3

يسمى أتباعه باملشائين، ألنه كان يعلم وهو ماش أو في مماش مظللة)كتاب األخالق ألرسطو، ترجمة لطفي السيد باشا، الجزء  

 ( 1األول،ص

http://www.saqya.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
http://www.saqya.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7/
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كر وجود حس  وفي األخير اإلنتقادات التي تن  األخالقي لذا الحيوان مع مذهب النفعية. 

 .وسلوك أخالقي للحيوان والذلة العلمية للرد عليهم

 النفعيامل  ب :  تجاه الحيوان علم الواجبات األ القية .3

ال  بر  تيع
َ
ك
ْ
أش ن  م  كل 

َ
ش ها  أنَّ على  تَصنف  القية 

ْ
خ
َ
أ ر ية 

َ
نظ املنفعة  العواقبية    مذهب 

ت َدور ها  ب  كر ية، والتي  أن  الف  الَوحيد "نص على  امِلعيار  َصرف  و 
َ
ت ِتيَجة  ي 

َ
ن عاِقَبة  و 

أ 
َ
ط

َ
والخ الصوا   حديد 

َ
الذي  "ِلت الُسلوك  هو  صرف 

َ
ت أو  ُسلوك  ضل 

ْ
ف
َ
أ تعتبر  حيث   .

ْنَفَعة قق الز ياَدة القصَوى فيُيَح 
َ
ْن َحيث الرفاه  امل يانات     م 

َ
ك سان حساسية، م  ال 

ْ
ثل اإلن

رى. الَحَيوانات األ ري و الَبش 
ْ
  1خ

سوف
َ
الَفْيل بنثاماإلنجليزي    ويعتبر  مؤسجيريم   ية،    مذهب قواعد    س ،   ليخلفهالنفع 

أن ،  وبيتر سنجر ر،وهنري سيدجويك، وريتشارد ميرفن هي ،جون ستيوارت ِميل رغم 

ي تعود للفيلسوفين أريستبوس وإبيقور   بذور النظرية را على أن الَسَعاَدة ه 
َ
ظ

َ
، اللذان ن

يد.   ح الَوح   الَصال 

ر ية  
َ
طبيق النظ

َ
ْزَمة الَفق و ،  االجتماعي  الرفاه  اقتصادعلى  فقد تم ت

َ
ر في العالم، أخالقيات  أ

ر 
َ
الَحَيواناتت الغذ  بية  ْجل 

َ
أ ن  و م  ياء  َهم 

َ
َجنأ

َ
ت وج  بة  تهدد  كارثية  ر  اط 

َ
 البشرية.   ودَمخ

 الشروط الضرورية لفهم الفلسفة األخالقية املعاصرة.  بر دراستها منلذلك يعت

 
 /https://ar.islamway.net/article/77802الفلسفة النفعية: التعريف ومعتقدات.    1 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1
https://ar.islamway.net/article/77802/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 :1جيريم  بنثام  ❖

"سيأ ي اليوم ال ي سيغطي وشاح  الذي عرف بمقولة أنه     الفيلسوف اإلنجليزي  

يتنف  ش     كل  كتابه    إذ  ."اإلن انية  في  األخالق  "نجده  مبادئ  عن  مقدمة 

الحيوانات  بقوله  يتساءل   " والتشريعات بإمكان  كان  إن  ليس  املطروح  "السؤال   :

كانت هذه  التفكير أم ال، أو هل بإمكانهم الكالم أو ال، ولكن هل الحيوانات تعاني؟  

هي التي من املفترض أن تكون  ف  ،القدرة على املعاناة  ا فيمن خالله  جادل    نقطة التي

األخرى.   املخلوقات  مع  التعامل  كانو مقياس  إذا  جداله،  هي حسب  العقالنية  ت 

فإن األطفال الرضع واملعوقين يجب  على هذا األساس  البشر،  العديد من    املعيار

 معاملتهم على أنهم أشياء.  

بالتحليل الفلسفي للدافع األخالقي، من  يصنف هذا املفكر من الفالسفة املهتمين  

للفرد املعقلنة  األنانية  تحول  التي  الطريقة  عن  البحث  الع  ،خالل  معنى  دالة إلى 

والتشريع األخالق  معايير  خالل  من  العامة  التوجه واملصلحة  هذا  عن  عبر  فقد   .  

اكتشف الفرنسيون بالفعل  " بقوله: قام الفرنسيون بتحرير العبيد األفارقة عندما

سواد البشرة ليس سبب لنبذ اإلنسان دون اإلنصاف لنزوة املعذب. قد يأتي يوم    أن

جلدهم   وتزغب  الحيوانات،  سيقان  عدد  بأن  االعتراف  من  تشريح    أوالبد  إنهاء 

العجز هي أسباب غير كافية بشكل متساوي لترك كائن حساس لنفس املصير. ما  

 
1 Jeremy Bentham: An Introduction to the Principals of Morals and Legislation, 1789 ("printed" in 1780, "first 

published" in 1789, "corrected by the Author" in 1823.) See Chapter I: Of the Principle of Utility. For Bentham 

on animals, see Ch. XVII Note 122. 
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يذلل؟ هل هي قدرة التفكير أو  يتبع الخط الذي ال    أنهو الش يء اآلخر الذي ينبغي  

ربما قدرة الخطاب؟ لكن الحصان مكتمل النمو أو الكلب أبعد من املقارنة، وأكثر  

من   يبلغ  رضيع  حيوان  من  للحديث  قابلية  أكثر  حيوان  لكونه  باإلضافة  عقالنية 

العمر يوم أو أسبوع أو حتى شهر. لكن لنفترض أن القضية كانت على خالف ذلك،  

؟ السؤال ليس هل هم يستطيعون التفكير؟ وال هل هم يستطيعون ما كانت لتفيد

 " الكالم؟ لكن هل يستطيعون املعاناة؟

 1: جون ستيوارت ميل  ❖

للفعل  ❖ الجيدة  النواتج  ر عن  تعب ّ التي  هي  النفعية  أنَّ    ، وجهة نظر ميل 

الذين   ة االجتماعية لوصف األشخاص  النفعيَّ وهكذا يمكن استخدام تعبير 

للمجتمع وتحقيق رفاهية ألكبر عدد من   نتائج جيدة  ق  ّ
تحق  بأفعال  يقومون 

 .الناس

فبما أنَّ كل فرد يرغب في   . بشكل عام  "مف وم النفعية"شرح ميل في كتابه    فقد

في تحقيق السعادة   سعادته الخاصة فإنَّ ذلك يستلزم أنَّ جميع األفراد يرغبون 

ق أكبر قدر   ّ
الجماعية واملساهمة فيها، ولذلك فإنَّ أفضل األعمال هي تلك التي تحق 

 من السعادة والفائدة للمجتمع

 
م(، الطبعة األولى، مركز دراسات الوحدة 2006ترجمة سعاد شاهرلي حرار ) ( م 1863النفعية )  :ستيوارتميل جون  1

 127العربية، بيروت، الصفحة،
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لنفعي، عرفت إستمرارية مع بداية هذه األفكار واملبادئ التي دافع عنها فالسفة املنهج ا

، خاصة النفعية التفضيلية مع  للنظرية ظهور تفرعات مهمة القرن العشرين من خالل  

ريغون  توم  و  فراي  جيه.  ريموند.  و  سينغر  القيمة   .بيتر  بأن  بدورهم  يؤكدون  فهم 

أو  الشخص  على  ستعود  التي  املنفعة  حسب  على  تحديده  يمكن  للفعل  األخالقية 

  1األشخاص.

له فأنت ستستفيد إذا كان عندك كعك وستأكواملثال الذي يسوقنه في هذا اإلطار، فيما  

كة أصدقائك فاملنفعة ستعود على من فعل أكلك للكعك، أما إذا شاركت بتلك الكع

مل معان أخالقية أكثر  كة تحر الفلسفة النفعية املشاركة بالكع من وجهة نظ. فالجميع

 انفراديا. كة من أكل الكع

نفعية التفضيل هي فلسفة منحدرة من الفلسفة النفعية والتي ترى أن األشخاص الو 

يحددون منافعهم على حسب ما يفضلون. ومن هذا املنطلق ال يمكن الحكم على أي  

فعل يقوم به الشخص بأنه أخالقي أو غير ذلك طاملا أن القيمة األخالقية للفعل تتحدد 

 .  الذاتية على حسب تفضيالت األشخاص

 ومن هؤالء الفالسفة واملفكرين الذين ساهموا في تطوير املنهج النفعي نجد:

 
فعية في الفكر الفلسفي الحديث واملعاصر، مجلة كلية الدراسات اإلسالمية، نالبدوي سالم محمد سالم: مذهب ال  أحمد 1

 86ص2016، 35العدد 
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ناقش كيفية التي يتعين علينا بها التعامل مع األفراد. وهو يفضل    :1بيتر سينغر  ❖

  النفعية بمعنى أنه يحكم بصحة األفعال بناًء على مدى إفادة مصالح املتأثرين. 

ال تعطى اعتبارات مساوية إلهتمامات البشر    وموقفه أنه ال يوجد سبب حتى

معاملة   تتطلب  ال  باملساواة  املتعلقة  مبادئه  أن  من  الرغم  على  البشر،  وغير 

أن   يمكن  لذا ال  تأكيدا لحقيقة،  في نظره هي وصفة، وليس  مماثلة. املساواة 

يعانون.   كانوا  إذا  ما  هو  يهم  ما  كل  العلمية،  البحوث  نتائج  على  ترتكز 

معاناة الحيوانات وآالمها واحساسها بشكل عام قابلة للظهور ألن    واإلشكالية 

 تعبر بها. غةال تملك ل الحيوانات

عبر من  "  :بقوله  حيث   
ً
غالبا لكان  األلم  عن  للتعبير  لغة  إلى  نحتاج  أننا  لو 

االستحالة معرفة ما إذا كان اإلنسان يشعر باأللم، رغم أننا نستطيع مراقبة  

سلوك االلم وتقييم حجمه من خالل ما نراه. وقال ال يوجد سب ألن نعتقد أن  

 غير ما يعنيه اإلنسان سلوك االلم للمخلوقات غير 
ً
 2".البشرية قد تعني شيئا

 

 
سينجر: أستاذ األخالقيات البيولوجية في جامعة برينستون. له العديد من املؤلفات من أشهرها كتاب »تحرير الحيوان«، بيتر   1

نعيش؟«  أن  لنا  و»كيف  العملية«  »األخالقيات  وأيًضا  الحديثة«،  الحيوان  حقوق  حركة  »مرجع  أحياًنا  عليه  ُيطلق  الذي 

 /https://www.hindawi.org/contributors/24257136...)و»تفعيل األخالقيات

   2014نوفمبر  13أحمد الشافعي: على البشرية أن تحذر من الحذر، مجلة ذي يوربيان، الخميس 2 

      post.html-http://readingtuesday.blogspot.com/2014/11/blog      كتا على  اإلطالع  أيضا  يمكن  تحرير كما  به" 

 1975نيويورك عام الحيوان"

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.hindawi.org/contributors/24257136/
http://readingtuesday.blogspot.com/2014/11/blog-post.html


 ساسية األحقوق الإلى  األدبية من المكانةحقوق الحيوانات   
 

35 

 

ريغا ❖ )1نتوم  الحيوان  لحقوق  القضية  كتابه  في  الحيوانات  1983جادل  أن   )

م أصحاب حقوق.  الغير البشرية هي ما يطلق عليه “مواضيع حياة” وبذلك ه

فإ لريغان  وال  وبالنسبة  حياة،  كمواضيع  فطرية"  "قيم  تمتلك  الحيوانات  ن 

 اعتبارهم كوسائل لتحقيق غاية.مكن ي

أساس    على  مبنية  لإلنسان  األخالقية  الحقوق  أن  بسبب  أنه  وكتب 

البشر يمثلون أنهم وكالء أخالق قادرون    أن و محددة،   قدرات عقلية امتالكهم

والن  ،  على االنخراط في أحداث أخالقية قادرون على فعل الصحيح أو الخطأ

بعض الحيوانات الغير البشرية تمتلك هذه القدرات، هذه الحيوانات يجب أن  

كالبشر، األخالقية  الحقوق  نفس  لديها  نعامل    يكون  أن  يجب  أننا  ويعتقد 

ى بالحيوانات  ما نعامل البشر، أنه يجب أن ال يضّح بشرية كالحيوانات الغير ال

يطبق   وهو  ذاتهم  بحد  كغايات  يعاملوا  أن  يجب  بل  غاية،  لتحقيق  كوسيلة 

)تفكير؟(   هذا،    .نظرية  التفكير  ماضينا  يومبدأ  عن  إنفصالنا  نقطة  عتبر 

   2 الحيواني.

، إن  (ارفاردجامعة ه )كرستين كورسكاردمؤخرا، الفيلسوفة    وهذا ما عبرت عنه 

وإصدار   النوايا  وتبني  تقييم  على  القدرة  في  الحيوانات  باقي  عن  يختلف  اإلنسان 

الجدلي"،   التفكير  أخالقيا"  مبرر  األفعال  من  سلسلة  كانت  إذا  ما  بشأن  األحكام 

 
كان متخصص في نظرية حقوق الحيوان وألف في فلسفة  حقوق   ،فة في جامعة والية شمال كارولينامحاضر فخري للفلس  1

والذي أثر بشكل كبير على حركة حقوق الحيوان  1983الحيوان العديد من الكتب منها كتاب قضية حقوق الحيوان 

 ( https://ar.m.wikipedia.org الحديثة.)

2 Tom Regan & Cal Cohen,The animal right debate.Rowman & Littlefield, 2001pp:191-203 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.m.wikipedia.org/
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فقشرة الجبهة البشرية، والتي تعتبر املنطقة املسؤولة عن إصدار األحكام والتفكير  

أ البشر  لدى  ال    كثرالعقالني  فلماذا  الحيوانات،  باقي  مع  مقارنة  يعامل  تطورا 

  1. الضعفاء واألجنة معاملة الحيوانات

ودراساتها. وأدى هذا   الحيوانية  قدرات اإلدراكية فهذا الحديث يجرنا إلى موضوع ال

إلى فهم أفضل لعالم   نتائجها  التي تقدم  العديد من الدراسات  إلى ظهور  املوضوع 

البشري. فقد أظهرت التجارب   الذكاءوأيضا للمسارات التي تؤدي لدراسة   الحيوان

العلمية على سبيل املثال بأن أطفال البشر على قدم املساواة، مع الحيوانات عندما  

بعمليات   األمر  األضواء   بسيطة  حسابيةيتعلق  املدهش سلطت  اإلكتشاف  بهذا   :

في   . والتي أكدت كما سنرى الحقاالبحوث املختصة بال كا  الحيوانيعلى أهمية  

نات قدرات اإلدراكية  مجموعة مختلفة من الحيوا  إمتالك،  علم السلوك اإلدراكي

 مختلفة.  

األخالق ليست حكرا على البشر فقط،   ،)الفالسفة واملفكرين والباحثين...(بالنسبة لهم

اإلنسان،اش  اللفظ  ألن غير  أخرى  كائنات  آخرون "    كالتالي:وحجتهم    مل  يوجد  ربما 

إعطاء الحيوانات صفة أخالقية خوفا من فقدان اإلنسان كرامته، نرد على من  يعترض  

ض األجنة ا توجد ارتباط بين أخالقيات الحيوانات واعر هؤالء وإعتراضهم بالقول إنه ال 

إن  فعند القول أن الحيوانات ال نهبط من شأن اإلنسان.  والضعفاء واملعوقين للخطر،

 " كرامة اإلن ان ال تحمل بين طياتها إنعدام ال رامة لدى الحيوانات.

 
 ... للمزيد أنظرترجمة: حسن الحجيلي ،كريستن كورسجارد: هل الحياة تستحق العيش؟!   1

http://hekmah.org/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8/… 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%86%D9%81%D8%B3)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://hekmah.org/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d8%9f-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%b1/
http://hekmah.org/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d8%9f-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%b1/
http://hekmah.org/%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d8%b4%d8%9f-%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%86-%d9%83%d9%88%d8%b1%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%b1/
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األخال السلوكيات  علم  تناول  الفصل  هذا  ضمن  علينا  تفرض  التطورات  قية  هذه 

ثبتة لصالح للحيوان، من حيث تعريفه وطرق املعمول بها في األبحاث، وأهم النتائج امل

 لحيوانات. ا

 ... دليل قاطعال : ال لوكيات األ القية للحيواناتعلم  املبحث الثاني: 

 حيوان، عملوا على إثبات أخالق للاملركزي لهذا الكتاب وبالنسبة لكل من    السؤال  إن 

بالقول:    منعمدوا   الحيوانات   القا"اإلنطالق  تمتلك  اإلطار   ل  هذا  في  وعن ؟؟. 

ال لوكق  يطر  و   علم  بموجبها تأثبت  يعيشون  أخالقية  قواعد  للحيوانات  أن  كد 

   ويتقيدون بها أفضل من تقيد البشر بها.

عند  موجودة  أنها  سبق  ما  في  نعتقد  التي  املشاعر  من  بمجموعة  الحيوانات  تتمتع 

تتمتع   فهي  فقط.  والغفران اإلنسان  التعاطف  العدالة،  واملعاملة   بإحساس  والثقة 

 ثر من ذلك.  أكباملثل... و 

األخالق، فالحيوانات لديها حس أخالقي قد يختلف عن بمكن تسميتها  يوهذه املشاعر  

في   هو  ما داروين، وهو مصيب  النوع، حسب رأي  في  الدرجة ال  في  البشر  موجود عند 

عليه"   نطلق  قد  اإلنسان  لسلوكيات  مخالف  بشكل  يتصرف  الذي  فالطفل  ذلك. 

يع  ال  الحيوان  عالم  في  لكن  ش يء.  لكل  وصفا  يعتبر  أنه  رغم  فالحيوان  تبر حيوان"، 
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سيئة.   تلك  تتناول    تصرفاته  أن  الذئاب  من  من مجموعة  نطلب  أن  العدل  غير  فمن 

 1طعامهم بالشوكة والسكين، لكي نقول أنها تملك أخالق. 

على أنظمة متطورة تحظر فيها بعض    ، أن الحيوانات تعيش بناءاالتجارب  وهذا ما أكدته

داخل  األفراد  سلوك  املعايير  هذه  وتحكم  أخرى،  سلوكيات  وتحرم  السلوكيات 

 2املجموعات، وقد ترتبط هذه املعايير باألذى والرفاهية واإلنصاف 

أن لديها أحاسيس  ،  علماء السلوك الحيوانيحدثت أمام  و   للفضول   األشياء املثيرة ومن  

اب والتعاون والعدالة... بل وأكثر من ذلك، يقول العلماء نلحظ التضامن والعقك   عدة

 سلوك   القي بحت.  ... و و 3التعاون واملعاملة باملثل  نوعا من 

توجد   األبحاث واإلختباراتحيث  من  عن   ،كثير  األخيرة كشفت  الفترة  في  أجريت  التي 

وجود تعاون داخل مجتمع الحيوانات، وكلما تعمقنا أكثر في البحث عن هذه الصفة في 

الصفة هذه  وجود  على  الشواهد  كثرت  الحيوانات،  وسلوكيات  فالتعاون   . تصرفات 

 
،  1809)- (1882تشارلز داروينويعبر     .1960وبلغت ذروتها في عام   القرن التاسع عشرتشكلت املدرسة السلوكية في أواخر   1

الذي أثرت كتابته على مؤسس ي علم النفس الحديث ، وأعاد صياغة السؤال املتعلق بالذكاء الحيواني، ومن بين أمور أخرى في 

 كتابه أصل األنواع ... للمزيد أنظر: 

 Darwin, C. The expression of the emotions in man and animals. Chicago: University of Chicago Press. (Original 

work published 1872)  
2 William Hodos, « The evolution of the brain and the nature of animal intelligence », dans R.J. Hoag et Lary 

Goldman Animal Intelligence : Insights  into the Animal Mind, Washington, Smithsonian Institution Press, 1986, 

p. 77-88 
3  Dawkins, M. (2000). Animal minds and animal emotions. American Zoologist, 40, 883-888. doi: EBSCOhost. 

Retrieved from,http://web.ebscohost.com.ezproxy.library.wisc.edu/ehost/detail?sid=2b9b11e6-d41d-4a82-

9f23-ac4c6c1657d@sessionmgr115&vid=1&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ 

%3%3d#db=aph&AN=4385376  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%86
http://web.ebscohost.com.ezproxy.library.wisc.edu/ehost/detail?sid=2b9b11e6-d41d-4a82-9f23-ac4c6c1657d@sessionmgr115&vid=1&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ
http://web.ebscohost.com.ezproxy.library.wisc.edu/ehost/detail?sid=2b9b11e6-d41d-4a82-9f23-ac4c6c1657d@sessionmgr115&vid=1&hid=112&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ
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ات  ، وهو أبرز من كل الصف يعتبر املادة الرابطة للت و ن اإلجتماعي عند الحيوانات

واألمر ال يقتصر على التعاون فقط، فسلوك املعاملة العدوانية التي تمتلكها الحيوانات.  

 باملثل أيضا حاضر في مجتمع الحيوانات. 

 ال لوك اإلدراكي للحيوان مف وم  .1

يوصف جزء كبير من مجال الذكاء الحيواني تحت مسمى إدراك الحيوان، ويدعى أيضا  

اإلدراكي.   السلوك  لدى    بعلم  الحديثة  العقلية  القدرات  بدراسة  يقوم  املجال  وهذا 

علم النف  املعروف بإسم  الحيوانات فقط؛ وتم تطوير املسمى إلى علم النفس املقارن،  

املتأ  1التمايزي  الحيوانات  البيئة لدى  وعلم  الحيوان  سلوك  علم  نهج  من  بقوة  ثرة 

  2السلوكية وعلم النفس التطوري. 

في هذا اإلطار يجب التمييز بين الذكاء كمفهوم مجرد، والسلوك الذكي. وهما ظاهرتان 

يمكن مالحظتهما وقياسهما، فالذكاء ليس ذو خاصية حيوية مثل حجم الدماغ، ولكنه 

أحكام   على  مبنية  مجردة  التجارب  فكرة  نتائج  وتحدد  الكائن.  سلوك  حول  تقديرية 

رأى املراقب بأن   فمثال إذابطريقة أو بأخرى درجة الذكاء إذا كانت مرتفعة أو منخفضة.  

 
 2019يوليوز  25مؤرشف في   universalis.frمعلومات عن علم النفس التمايزي على    1

2 Jay Ingram, La Vitesse du miel et autres mystères de la science au quotidien, Sainte-Foy, Multimondes, 2005, 

p 238( .ISBN 2-89544-071-9 . 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/2895440719
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غيره بحسب فهمه،  تميزها عن  التي  السلوكية  الصفات  كافي من  لديه كم  الذي  النوع 

   1فسيتم تصنيف هذا النوع بأنه ذكي إلى حد ما.

فهم آثارها على إختيار البيئة  يمكننا من محاولة    أنه  ي،ك الحيوانمزايا دراسة اإلدرامن  

أو الحيوي،  والغزو  اإلدراكو   التنوع  من  مختلفة  مظاهر  على  اإلستكشاف   أمثلة   :

والتبادل   الخوفو  األدوات  واستخدام  جماعي  أو  ذاتي  بشكل  والتعلم  واإلبتكار 

و   التحالفات،و  اإلجتماعية  العالقات  أو االستجابة على تأثير على  الغذاء  اختيار  أيضا 

 اإلضطرابات البيئية التي يتسبب بها البشر 

تناسب مع  شر، أنه يجب أن يكون م ميز السلوك الذكي، كما تم تعريفه من قبل البما ي

ردة فعل الفرد أمام التحديات الجديدة للبقاء على قيد الحياة، وربما عن كيفية نقل 

 معلوماته أو معارفه إلى بني جنسه. 

هل   : على دراسة املسائل التالية  تظل تركز دراسة اإلدراك الحيواني في جزء منه،  بيد أنه

من املمكن أن يتكيف هذا الحيوان بأساليبه بناء أعشاش معقدة، على سبيل املثال، 

استخدام مواد جديدة لتعويض غياب املواد املعتادة؟ هل يستطيع العثور على مصدر 

جديد للمواد الغذائية التي يمكن الوصول إليها نسبيا، عندما تجف املصادر التقليدية؟ 

 
1 William Hodos, « The evolution of the brain and the nature of animal intelligence », dans R.J. Hoag et Lary 

Goldman (dir.), Animal Intelligence : Insights  into the Animal Mind, Washington, Smithsonian Institution Press, 

1986, p. 77-88. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
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املفرسة، أو الرد  ة أساليب جديدة لتتجنب الحيوانات  سرعهل من املمكن أن تتعلم ب

 1على اإلفتراس بشكل مبتكر؟ 

املوالية ألهم ما وصلت إليه األبحاث    هذه التساؤالت، نستعرض في النقط  إيجابة على

 العلمية مؤخرا عن عمل أدمغة الحيوانات. 

 : املختبري و امليداني  الحيوان ع ى  األبحاث .2

وينقسم يتسع       للحيوانات،  العلمية  اإلستخدامات  كل  ليشمل  أبحاث   هذا معنى 

 جديدة معرفة تحقيق إلى تسعى التي الدراسات أولهما: نوَعْين، إلى األبحاث  من النوع

 إلى تسعى التي والدراسات األساسية(، )األبحاث البيولوجية والوظائف بالعمليات

 أو البشر، صحة بغرض تعزيز  جديدة بيولوجية  أو بيطرية، أو طبية، معرفة  تحقيق

 املنتجات ألغراض  قيةالتطبي األبحاث  ثم  .) البيئة  أو طبيعة االختبارات الحيوانات) 

ستخدم قد أخيًرا،و    سالمتها  من للتحقق وغيرها الكيميائية
ُ
 مشروعات في  الحيوانات  ت

  2...الجراحة وممارسة  التشريح،ك  العلمية

اإلط  هذا  وأحدثها  وفي  العلمية  األبحاث  أهم  إلى  نشير  نشرته ار،  تقرير  في 

ومن ؛  حدث فيه عن طريقة عمل أدمغة الحيواناتتت،  3البريطانية Economist"مجلة

 
1 Science Reference Animal Cognition [archive] », sur le site ScienceDaily (page consultée le 6 mars 2008 

 

 . 110مرجع سابق صحقوق الحيوان، -مقدم قصيرة جدا ديفيد ديجراتسيا:   2 

   يمكن اإلطالع على هذا التقرير كامال على املوقع التالي:3  

https://arabi21.com/story/1153092/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D

9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-

https://arabi21.com/story/1153092/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1
https://arabi21.com/story/1153092/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1
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ما يلي: " إن دراسة حديثة أثبتت أن حياة الحيوانات  أهم النقاط التي جاءت في التقرير  

العالم الشهير تشارلز داروين أن الحيوانات تملك  أكثر ثراء مما يعرفه العلم. وقد أكد  

قدرات عقلية تماما مثل اإلنسان، ولكنها تختلف فقط من حيث الدرجة وليس النوع. 

ويبدو أن هذا االعتقاد راسخ في تعامل اإلنسان اليومي مع الحيوانات، على غرار الكالب  

  .والخيول والفئران

ال األوروبي  الفكر  مع  يتعارض  ذلك  على ولكن  عقوال  تملك  ال  الحيوانات  أن  يرى  ذي 

عشر   السابع  القرن  فيلسوف  حجة  على  الفرضية  هذه  وتستند  ر ني  اإلطالق؛ 

آالت     ،ديكارت مجرد  الحيوانات  أن  حين  في  عاقل،  كائن  اإلنسان  أن  يعتقد  الذي 

، وهو أحد أتباع ديكارت، فإن  ني وال مالبرانش     مصنوعة من اللحم. وعلى حد تعبير

تأكل دون اإلح اس باملتعة، وتبكي دون اإلح اس ""روبوتات حية" ألنها  انات  الحيو 

 1 ."باأللم، وت بر دون  ن تدرك ذلك

كانت أقرب إلى ديكارت من   20كما جاء في التقرير أن الكثير من علوم أحياء القرن الا  

داروين. أما دارسوا سلوك الحيوانات فكانوا ال يستبعدون إمكانية إمتالك الحيوانات  

اإلجابة   املستحيل  كان من  ألنه  تقريًبا  غير ذي صلة  السؤال  أن  إعتقدوا  ولكن   
ً

عقوال

 عليه.  

 
%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1  %D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-

%D9%83%D9%8A%D9%81   

 
1 statut juridique de l’animal : vers la reconnaissance du caractére d’etre sensible des animaux domestique et 

sauvage… ( 2017يونيو  17نسخة محفوظة على املوقع واي باك ميش  ) 

https://arabi21.com/story/1153092/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1
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أو   فقط  يمكنحيث   البيئة(  أو  الغذاء  )مثل  الحي  الكائن  مدخالت  يدرس  أن  للمرء 

ا أسوًدا
ً
كانت األمور غير   . فقدمخرجاته )سلوكه(. ولكن يبقى الكائن الحي نفسه صندوق

القابلة للرصد مثل العواطف أو األفكار خارج نطاق تحقيق موضوعي. كما كتب احد 

للحيوانات ينبغي تجنبه بشدة في أي  “إن الفكر الواعي    1992“دارس ي السلوك” في عام  

 …”. كونه فارغ هم سلوكهم، ألنه ال يمكن فحصهمحاولة جادة لف

من    طوال عقود من الزمن، أجمع العلماء  رتالتي أج  خبرية وميدانيةاملتجارب  ال  إال أن

على أن بعض الحيوانات تقوم بمعالجة املعلومات وتعبر عن مشاعرها بطرق    خاللها،

ب تملك قدرات عقلية معقدة؛ واعيةالذهنية  ال  تجربة ال مثبتة  أكثر من ذلك فهي  بل   ،

لها سمات إنسانية فريدة، على غرار القدرة على تسمية األشياء بأسمائها    والبعض منها

 واستخدام األدوات.  

، ك الرئيسيات والغربان والحيتانوفي الواقع، إن عددا قليال من الحيوانات، بما في ذل

البشر   عند  اعتباره  يمكن  ملا  مشابهة  صفة  مميزة  .  "ة ــــــقافـــ"ثتملك  طرقا  تطور  حيث 

  1للقيام باألشياء عن طريق التقليد واملثال. 

ب كشفت  البيئةعلحوث  وكما  الطيور  م  بعض  على  تذكر  ال  ملحوظة  بإستطاعتها  تي 

لديه القدرة على تذكر أماكن األطعمة التي يخفيها بحيث   الطائر املقلد  فمثال.  املاض ي

يقولون علماء النفس اإلدراكي رى في وقت معين حتى ال تتعفن . و يعود ألخذها مرة أخ

 
1 James L. Gould, et Carol Grant Gould, Animal Architects : Building and the Evolution of Intelligence, Basic 

Books, 2007, p 324  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Geai_buissonnier
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اإلدراك من نوع يختلف    .1الذين يهتمون للبشر بأن هذه قدرة تسمى بالذاكرة العرضية

: النحل  تعقيدا مثلإلى أشكال أكثر   كالالفقارياتح من بسيطة التعلم  إلى آخر ، و تتراو 

و  والغربان  األخطبوط  و و  املسننةالقرود  لتفعند  . الحيتان  الحيوانات  تختبر  حديد ما 

، و على ل على أفضل النتائج من قبل البشر، يتم الحصو قدرتهم على تعلم قاعدة عامة

 2. حد أقل من قبل أبناء عمومتهم الرئيسيات

من جامعة دالهوزي في   وايت وايتهيدعالم الحيتان والدالفين"، بين كل من  "وفي كتاب   

و ر نديل  نوفا سكوتيا،  أنواع من  لوك  جميع  أن  إسكتلندا،  في  أندروز  سانت  جامعة 

خاصة تقنية  سمات  بخمس  تتميز  األخالقي، :  الحيوانات  والجانب  والتعلم،  التعليم 

والقدرة املكتسبة على التمييز بين املنتمين والخارجين عن املجموعة، وطباع تتطور مع  

 .3مرور الوقت 

سلوكيات    فمثال تعلم  والدالفين  الحيتان  بعضها  بإمكان  من  أساس ي  بشكل  جديدة 

البعض، حيث بدأت بعض الحيتان ألول مرة اتباع طريقة الصيد بالفقاعات من أجل 

سنة   طعامها  سنة  1980إخافة  وبحلول  في 1989،  األحدب  الحوت  نصف  أصبح   ،

 
1Olivier Morisset :   La fabrication d'outil est documentée chez les primates supérieurs mais aussi chez des 

oiseaux comme le corbeau. dans Bulletin électronique de la Faculté des sciences de l'UQAM, Montréal, 11 

février 2008. 

 
2 Olivier Morisset : La fabrication d'outil est documentée chez les primates supérieurs mais aussi chez des 

oiseaux comme le corbeau ; [archive] », dans Bulletin électronique de la Faculté des sciences de l'UQAM, 

Montréal, 11 février 2008, vol. 7, n° 6 (page consultée le 4 mars 2008 
3 R.J. Herrnstein, « Acquisition, generalization, and discrimination reversal of a natural concept », dans Journal 

of Experimental Psychology : Animal Behavior Processes, 1979, n°7, p. 150-164 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%A9
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الطريق  يتبع  تقريبا  تحبذاملنطقة  الحيوانات  أن  ذاتها. ويبدو  نزيهة   ة  املعاملة  تكون  أن 

بينها. فعلى سبيل املثال، أثبتت إحدى الدراسات أن الكالب التي تلقت االهتمام البشري  

 .1الكافي أبدت تجاوبا باملقارنة مع الكالب األخرى التي تم تجاهلها

أن معظم أنواع الحيوانات تستطيع التفريق بين الحيوانات التي   التقرير،  كما أضاف

ملجموعتها والدخيلة منها. ولعل أكثر السمات التي تميز الثقافات البشرية هو أنها  تنتمي  

الحظ لدى الحيوانات. ومهما كانت  
ُ
تتطور بمرور الوقت، إال أن مثل هذه الصفة لم ت

الصدمات التي تتعرض لها الحيوانات، فإن املجتمعات الحيوانية لم تظهر بعد أي تغير 

 .ثابت

د الكثير مما يمكننا معرفته عن عقول الحيوانات، إذ أن الحيوانات  أنه يوج  ،أوردوأيضا  

قدرات   بين  املقارنة  نستطيع  ال  أننا  من  الرغم  وعلى  البشر.  مع  تتعاطف  أن  تستطيع 

إال أن بعض الحيوانات مثل الكالب، بمقدورها أن تتعلم  البشر،  الحيوانات وقدرات 

 .الكلمات دون معرفة معانيها

 د الحيوانالوعي ال ا ي عن.3

فقد تم التأكد من خالل ما سبق، بأن هناك صلة بين عقل الحيوانات واملجتمع الذي    

األنواع  من  هي  اإلدراك  من  مستويات  أعلى  لديها  التي  البرية  فالحيوانات  فيه،  تعيش 

 
1 Jacques Vauclair, La Cognition animale, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 1996, 

p. 52-54. 
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طويلة العمر التي عاشت في مجتمعات معقدة، حيث توجد املعرفة والتفاعل االجتماعي  

والتواصل. وقد تكون عقولها قد تطورت مثل اإلنسان استجابة لبيئتها االجتماعية. وفي 

هذه الحالة، وجب على كال املجموعتين من الثدييات تعلم املهارات الالزمة للتعايش مع  

بعضها البعض، وهي مهارات تنقل من األب إلى االبن عند البشر وعند الحيوانات على 

 .حد السواء

ج إلى  عن يوجد  التعبير  في  دورا  تلعب  مغزلية  خاليا  املرآتية،  العصبية  الخاليا  انب 

قردة   أدمغة  أن  الدراسات  أثبتت  وقد  االجتماعية.  املعلومات  ومعالجة  التعاطف 

عند  ترتبط  التي  فيرنيك  ومنطقة  بروكا  ملنطقة  مماثلة  أجزاء  على  تحتوي  الشمبانزي 

املسح   ويكشف  والتواصل.  اللغة  بوظائف  العصبية اإلنسان  العمليات  بأن  الدماغي 

 .الكامنة وراء ما يشبه العواطف عند الفئران يشبه بشكل واضح العواطف عند البشر

اآلخرين  على  التعرف  يستطيع  بذاته؟ هل  وعيا  الحيوان  يملك  هل  املطروح:  والسؤال 

 كأفراد؟ هل يمكنه ضبط سلوكه وإظهار العواطف؟ 

حيوانات سعدان القرد(تتميز  من  تحذيرات  ب  )نوع  تصدر  حيث  االستثنائية،  أصواتها 

مختلفة بشأن املفترسين، وتكون بذلك استجاباتها مختلفة أيضا. في املقابل، تستطيع  

الحيوانات التي ترعرعت مع البشر أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. ومن بين الحيوانات  

ن قبل باحثين في األكثر إثارة لإلعجاب "واشو"، وهي أنثى شمبانزي تعلمت لغة اإلشارة م 

 .جامعة نيفادا، مما مكنها من التخاطب واملطالبة باألشياء التي تريدها مثل الطعام
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العديد من الحيوانات يمكنها أن تنقل أفكارها بطريقة مختلفة عند تربيتها مع البشر. 

فعلى سبيل املثال، تستطيع الدالفين التي عاشت في األسر أن تميز بين "وضع الكرة في 

قة" و"إحضار الحلقة إلى الكرة"، بينما يستطيع الببغاء األفريقي الرمادي "أليكس"  الحل

هذه حاالت استثنائية وناتجة عن  أن يجمع بين الحروف لتكوين كلمات جديدة. ولكن

التعامل املكثف مع البشر، إذ ال يمكن للحيوانات أن تتخاطب مثلما يتخاطب البشر  

 .1مع بعضهم البعض 

، وخبيرة في علم الحيوان ديانا ري قاد البحث طبيبة في علم النفس تدعى    ،2010في عام  

هي الثانية   الدالفين لحضور مؤتمر في سان دييغو، حيث أشارا إلى أن   لوري مار نوتدعى  

وخلصت إلى أنه ينبغي أن يعتبر الدالفين أشخاص من ناحية الذكاء واألقرب إلى البشر،  

فحوصات مارينو  استخدمت  بشريين.  املغناطيس ي غير  الدلفين  الرنين  دماغ  ملقارنة 

ونتائج األبحاث األولية، حيث أشار املسح إلى أن هناك "استمرارية نفسية" بين الدالفين 

 
تلك التي تم فيها أخذ حيوانات من مجتمعاتهم   والكثيرة،  وان اجتماعي، أنظر للقصص املؤسفةملعرفة أهمية املجتمع لحي 1

اليابانية( عن عمر يناهز السنتين  ب  محظوظ”تم أسر حوت من نوع “اركا” )حوت قاتل( يدعى كيكو ) أي “  1979في عام   الطبيعية.

أفراد آخرين   عند أيسلندا. وقد نقل من حوض مائي إلى آخر قبل أن ينتهي به املطاف في خزان في مكسيكو سيتي من دون أي من

”، عن اعتقال وإطالق سراح سعيد في نهاية Free Willyمن جنسه لصحبته. هناك قام ببطولة الفيلم املعروف، “حّرروا ويلي” “

كيكو”. نقل كيكو إلى أيسلندا وتم وضعه ضمن محمية بحرية -املطاف لحوت آركا.... أدى الفيلم لتأسيس مؤسسة “تحرير ويلي 

َرب ليحصل على شعور كونه ج
َ
امًحا مرة أخرى. لكنه لم يتعلم املطاردة أو التفاعل مع الحيتان، سيسبح الى أقرب قارب إذا ما أقت

ا حتى املضيق البحري النرويجي وبقيَّ هناك. في نهاية املطاف بنت املؤسسة له محمية 
ً
طلق سراحه أخيًرا لحق زورق

ُ
منه. وعندما أ

ح فيها  وعاش  البحري،  املضيق  في  أخرى  إطعامه بحرية  في  الناس  على  يعتمد  الفيلم،  قبل  عاشها  كما  ياته 

 https://www.albayan.ae)ورعايته.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%B3%D9%8A
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والبشر. أوضحت ريس في بحثها أن الدالفين قادرة على حل املشاكل املعقدة، واستخدام 

  1لتفقد أجزاء من أجسادهم. باستخدام مرآة رآة، وذلكأدوات، واجتياز اختبار امل

يعترض على فكرة وجود األخالق عند   ورغم كل هذه اإلثباتات العلمية، مازال هناك من

الحيوانات، وتختلف اعتراضاتهم بين عدة جوانب، سنبدأ بمن يقول أن إمكانية  وجود 

األخالق عند الحيوانات مستبعدة، بسبب بعض التصرفات التي تحدث بصورة نادرة، 

  بناء أل   لعب القط مع الفأر، وقتل األسد  مثل لعب الحوت القاتل مع الفقمة قبل أكلها، و 

نقول   اإلدعاء  هذا  الرد على  وفي  الجنس ي.  النشاط  لتشجيعها على  هذه   أوال اللبؤة  إن 

األحداث تحدث في مجتمعات اإلنسان، فهناك من قام بتربية الدجاج واللعب معها قبل 

أن يقوم بتناولها... كما أن الحروب دليل على قتل اإلنسان ألبناء جنسه، لكن اإلعالم  

 تجلب عدد كبير من املشاهدة واإلهتمام. يركز عليها لكونها 

ببعض     للقيام  املعقدة  الطرق  اعتماد  أن  تبن  توضيحه،  تم  ما  خالل  ومن  وبالتالي 

فقد  فقط،  بالبشر  وترتبط  والتقليد  التعلم  خالل  من  نكتسبها  خاصية  هي  األعمال 

السمة أصبحت ميزة لذا بعض أنواع الحيوانات طريقتها الخاصة للتعلم، هذا يقودنا أن  

 الثانية لتعريف اإلنسانية تكمن في حضارته. 

 

 
يناير   12روزي مكال:الدالفين تظهر عالمات إدراك الذات أسرع من أطفال البشر، ترجمة ميس أبوشامة، مجلة بلوس ون،     1

2018    shows signs of self….     https://www.ifscience.com.dolphins      

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A2%D8%A9
https://www.ifscience.com.dolphins/
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   التأصيل اإلسالمي لرعاية حيوانات    الثاني: الفصل
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من املعروف واملقرر أن املصدر الرئيس ي للمعرفة اإلسالمية هو القرآن الكريم والسنة      

عد القرآن الكريم تفسر  ب، التي تعتبر املصدر الثاني من مصادر املعرفة  النبوية الشريفة

تفاصيل أحكام وتوجيهات القرآن الكريم وترسم الجانب العملي لهذه   ضحو وتما جاء به،  

ين موقف اإلسالم من أية قضية فالبد أن نبدأ بالبحث عن ما ورد  بنتولكي    .التوجيهات

 .يل موقف اإلسالم من هذه القضيةهذين املصدرين وذلك لتأص فيبشأنها 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة   لرعاية الحيوانات في  التأصيل اإلسالميألن هذا  

أساس   من  نا نكمسي املسلمين    وضع  سلوك  وبما    في لترشيد  الحيوانات  مع  معاملتهم 

طريقها   أخذت  النصوص  هذه  فإن  وحياة  دين  اإلسالم  أن  وحيث  التطبيق،  يساند 

اإلسالميةللتط الحضارة  فى  تمثل    . بيق  الحيو حيث  موضوعاترعاية  إحدى    انات 

املوكولة   كما أن الرقابة على الرفق بالحيوان كانت أحد مهام،  الفق  اإلسالمي  املقننة في

فضالللم هذا  اإلسالميحتسب  التاريخ  به  يحفل  ما  عن  للرفق      عملية  مظاهر  من 

 .بالحيوانات

ات  تقديم رؤية كلية موجزة ملوقف اإلسالم من رعاية الحيوانب  أجل ذلك، سنقوم  منو 

العملي الواقع  عليه  بما  ب  مقارنة  املسلمين  امللتبصير  توفير  وقفهذا  في  أهمية    ومدى 

 . لحيوانات وحماية الثروة الحيوانيةرعاية ل 

يلزمنا   ذلك،  وقبل  الفهم لكن  قضية  النصوص   توضيح  تأويل  في  واإلساءة  الخاطئ 

الجذرية)الراديكالية(. وعمدت على تحميل  التيارات االيكولوجية  االذي أثارته الدينية،  

 والحيوان للطبيعة معاملته في جماعًيا  أو كان فردًيا املسؤولية املباشرة للسلوك البشري 
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 أو تمّيزةمكانة مالسماوية وما منحته من ترخيص و  األديان و ما أعطته   سيئة معاملة 

 .الغربية  في نسخته  الخطاب املسيحي  الكائنات خاصة ما جاء به  ببقية  مقارنة  استثنائية 

  Lynn White   وايت  ليناألمريكي   واملؤرخ تو نب     رنولدونجد على رأس هؤالء اإليكولوجي  

 Sallie سالي ماك فاغبأطروحته التي حمل عنوان" الجذور التاريخية لألزمة البيئية"، و  

MacFaque نزع بسبب  البيئية  األزمة  إحداث  في  الدينية  األفكار  بعض  يتهمون  فهم   ...

التيار   هذا  نجد  لذا  غطرسة،  زاده  مما  لإلنسان  تمركزا  ومنح  الطبيعة  عن  القداسة 

 زمة في صياغة أخالق بيئية جديدة وذلك عبر االنفتاح علىيلتمس عالج للخروج من األ 

م أخرى التي ثقافات   
ّ
 1الطبيعي.  املحيط تعظ

قبل رجال الدين، الذين بادروا  فقد أثارت هذه املبررات جذال كبير ورفضا مطلقا من

للدفاع ضد الغلو والتعسف الشديد تجاه الديانات السماوية، بما فيهم علماء وفقهاء  

التي تدعو إلى حماية  اإلسالم من  مستوحاة ونظريات وأفكار رؤى  تطوير عبر ن املسلمو 

 2...  واإلحسان لكل نظمها عليها   واملحافظة البيئة

بداية   نستعرض  النقاشلذلك  التي ب  هذا  الظاهرة  بتعقب  التاريخية  الوقائع  استقراء 

العجز  وكشف  تحليل  مع  نظريتها  صحة  تثبيت  في  الجذرية  التيارات  منها  انطلقت 

تحليلي  وبمنهج  ننس ى عرض  أن  املقترح من طرفها، دون  البديل  الذي شاب  والقصور 

 
يمكن   2014جمال مفرج: األزمة البيئية بين األديان السماوية وأخالق املستقبل، مجلة التشريع اإلسالمي واألخالق، نوفمبر   1

 …bioethics.agrocampus-ouest.eu/…/52_41479FR_ethique_et_environnemeحميل املقال على الرابط   ت
مجلة آفاق البيئة   (،2و1الاابياائاة باين السالااوك )الديناميكية االستهالكية( والاماوروثاات الثاقااافاايااة)الجزئين"جميلة مرابط:   2

  ctr.org/magazine/article/1464/-http://www.maan.2017أبريل،  93العدد  والتنمية،

 

 

http://www.maan-ctr.org/magazine/article/1464/
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اج لحماية دفاعات التي ساقها رجال الدين في اعتبار الديانات السماوية ما هي إال سي

 الطبيعة والعناصر املكون لها.

ضمن   القيات   املبحث األول: موقف الديانات ال ماو ة من ق ية الحيوان

 البيئة 

تحت وطأة تصاعد حّدة األزمة البيئية التي تجتاح الكوكب األزرق من أدناه إلى أقصاه،    

له هذه األزمة من تهديد حقيقي للبشرية وملظاهر الحياة املختلفة على األرض، 
ّ
وما تشك

تطورت نقاشات حول ضرورة صياغة أخالق بيئية تراعي حقوق الكائنات األخرى. فهذه 

ا أخذت شكل  املسيحية،  النقاشات  خاصة  الدينية  للخطابات  موجهة  ويعتبر  تهامات 

الراديكالي  اإليكولوجي  الطرح،  التيار  هذا  تزعم  مسمى    من  اإلن ان تحت  غطرسة 

املتضمنة فكار الفلسفية التي تعزز من مكانة اإلنسان  إضافة لأل   .وتمركزه في الطبيعة

الغاية القصوى للطبيعة، وأن جاء في تعاليمها أن اإلنسان هو  ، و 1في الفلسفة الرواقية 

 جميع املوجودات مخلوقة لخدمته...

املبررات جدال كبير  أثارت هذه  الدين ورفض    افي الحقيقية قد   ، ا مطلقا من قبل رجال 

عبر نظريته  فيرميرش إتيان من قبل من يتبنى العوامل املادية واالقتصادية أمثالوأيضا  

ب
َّ
"، حيث يرون أن الترخيص لإلنسان في معاملة الطبيعة والحيوان STC املسماة "مرك

معاملة سيئة ومنح اإلنسان مكانة متمّيزة أو استثنائية مقارنة ببقية الكائنات، ال تعني 

 
قانونية      1 استشارات   ، الثقافي  واملوروث  اإلسالمي  التشريع  في  البيئة  مرابط     2018يوليوز    27جميلة 

 https://www.mohamah.net 

https://www.mohamah.net/
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بأي حال من األحوال، أنه ترخيًصا من هللا لإلنسان ليفعل ما يريد، بل هو استثناء يجب  

 .1النظر إليه بمثابة تكليف باملسؤولية 

سنعمل على استقصاء الصالت املحتملة بينها وبين األديان وتعاليمها  وعلى ذلك فنحن  

البديل الذي قدمه هؤالء االيكولوجيين الراديكاليين كحل  للخروج عرض  ثم  ونظراتها.  

 . من األزمة البيئية

 ف رة سيادة اإلن ان ع ى الطبيعة ومخلوقاتها  -1

ظهرت دراسات وبحوث أوجدت ترابط وصلة بين الدين واملعتقدات وبما تعانيه األنظمة 

 اإليكولوجية. ومن أهم هذه الدراسات: ما نشره املؤرخ األمريكي  
 
  Lynn White لين وايت

املشهور   اإلي ولوجية"لنصه  أل متنا  التار خية  املؤتمر    "الك ور  إلى  به  تقدم  الذي 

( العلوم  لتقدم  األميركية  للجمعية   American Association for theالسنوي 

Advancement of Science  يوم ذلك  وكان  هذه 1966ديسمبر    26(.  عن  نشأ  وقد   .

 2األطروحة جدال مثير وطويل ال يزال مستمًرا إلى يومنا هذا.

يرى  للنصوص،  تأويله  األ  وايت فحسب   أن 
ً
خاصة املسؤولة  هي  السماوية  ديان 

املسيحية التي ورثت عن اليهودية فكرة سيادة اإلنسان على الطبيعة ومخلوقاتها، كما  

 
1 Lewis Mumford, Technics and Civilization, New York: Harcourt Brace Jovanovich,  
2 Jacques Grinevald, foreword for Claudia Cappa, «Dominor, ergo sum : Aux racines religieuses du concept 

occidentalde « développement  retrieved on October 13, 2013, 

fromgraduateinstitutr.ch/webdav/sit/…/shared/…/ IUED_INT65_Cappa.pdf 
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ورد في قصة التكوين التوراتية التي اعتمدتها املسيحية، حيث قضت إرادة هللا أن يستغل 

 1اإلنسان الطبيعة ملنفعته ألنه مخلوق أسمى من املخلوقات األخرى. 

من فه مأخوذة  دينية  من نصوص  االتهام  هذا  في  ينطلقون  اإليكولوجيين  من  وغيره  و 

مثل والتوراة،  )اإلنجيل  األرض، :  و  مل وا  و كثروا  ل م:  ثمروا  وقال  هللا  وبارك م 

البحر، وع ى طير ال ما ، وع ى كل حيوان يد   و   عو ا و  لطوا ع ى سمك 

اإلن ان ع ى صورتنا كشبهنا، فيت لطون ع ى وقال هللا نعمل  )، وأيضا    2( ع ى األرض

سمك البحر وطير ال ما ، وع ى البهائم، وع ى كل األرض وع ى جميع الدبابات ال   

  3(تد  ع ى األرض

لكل شكرة ومنبع ما  وجبل حارس من الكن"  :  وايت يقول  القديم كان  وقبل  ...في 

ة، كان ال بد من إرضا   قطع  ي شكرة  و فتح معبر  الل جبل،  و  غيير مجرى ساقي

أو 4.    "ذلك الحارس إلهي  وعلى خالف هذا أفرغت املسيحية الطبيعة من كل حضور 

إلى  تنظر  كانت  التي  القديمة،  النظرة  بذلك  فعّوضت  معنى،  أو  قوة  يمنحها  شيطاني 

األرض كمكان مقدس، بنظرة جديدة تنظر إلى الطبيعة كمورد إلشباع حاجات البشر، 

 5سان محل تمجيد الطبيعة، وأصبح بإمكان اإلنسان أن يحكم العالم.وحّل تمجيد اإلن

 
1 Stéphane François, « Antichristianisme et écologie radicale »,Revue d’éthique et de théologiemorale ,n°272, 

(4 :2012) : 87, retrieved on Jun 14, 2013, from http://www.cairn.info/revue-d-ethique-et-de-theologie-morale-

2012-4-page-79.htm 

 28:1سفر التكوين  2 

 26:1سفر التكوين   3 

4 Lynn White, « The historical roots of our Ecologie crisis», in François, Antichristianisme, Ibid. 
5 Cappa, « Dominor, ergo sum », Ibid. 
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الشرقية،  وايت وبالتالي وحسب  الغربية ال  تأثير املسيحية  الغرب وحده، وتحت  فإن 

التي  والصناعية"  العلمية  الطبيعة، حّددت مسار"الثورة  مهيمنة على  تكنولوجيا  أنتج 

أّدت إلى تدمير الطبيعة، فقد دفعت بالتطور العلمي والتقني إلى نتائجه القصوى حين 

 بالهيمنة على الطبيعة.   منحت اإلنسان مكانة متميزة وسط الكون، ورخصت له

"... وفحوى  :يطرح املسألة على النحو التالي تو نب   رنولد وفي نفس االتجاه نجد أيضا

ال برى  اليوم  عالم  بعض  مراض  املقالة  ن  كنو   -  ه  واستهالك  ال ف   مثل 

منها يتبدد  لم  ما  وتلو ث  ال  عوض  ال    إلى  -الطبيعة  املطاف  في  اتمة  يرجع  إنما 

 1و  ا ال  ب  و ظ ور التوحيد..." س ب دين  

لم ت ن  " :إلى اإلنسان السابق على التوحيد فقال إن الطبيعة بالنسبة له تو نب  وأشار

آل ة األرض األم، وكل النباتات  الثروات الطبيعية وإنما كانت  مجرد كةن نفي  من 

نف  اإِلن ان  مثل  مناكبها  في  تمش    ال    والحيوانات  األرض  من  ان ثقت    ،  ال   

في األرض كل ا  شارك في  لو ية الطبيعة "... فاإلنجيل لم يسلب  واملعادن املطمورة 

قا أسمى، بل إنه نصح  
َ
الطبيعة قداستها ورهبتها القديمة فحسب لكي ينصب إلها خال

 2البشر بصفة خاصة أن يقهروا العالم الطبيعي.

، العديد من لين وايتفقد انخرط في هذا الخطاب املضاد للمسيحية الذي رفع لواءه  

إلى ما يسمى"اإليكولوجيا ينتمون  الذين  أمثال:  الراديكالية اإليكولوجيين  الجذرية"،  أو 

 
1 Arnold Toynbee : The Religious Backgroud of the Present Environmental Crisis, International Journal of 

Environmental Studies 3 (1972) : 141-146. Reprinted in David and Eileen Spring, eds., Ecology and Religion in 

History (New York: Harper & Row, 1974) 
2 Arnold Toynbee : The Religious Backgroud … ibid 
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مافيسولي سميث Michel Maffesoli ميشال  غولد  وإدوارد   ، Edward Goldsmith ،

 Michel Serres  ...1 وأيضا املفكر الرياض ي واإليكولوجي املعروف ميشال سار

بهذا صّرح  السماوية    كما  واألديان  للمسيحية  املضاد  إليتشالخطاب   Ivan إيفان 

Illich وهو قس سابق، وسانده أوجان دريورمان Eugen Drewermann  الذي سعى في

اإلله " و "التطور املميت" و "في خلود الحيوان" إلى الكشف عن الجذور    ا كتبه" موظفو 

جاء  -اليهودية ما  وملخص  البيئية؛  لألزمة  في املسيحية  بالعالم  عالقة هللا  أن  كتبه  في 

و ن الكائن الوحيد املحبو  من هللا  و اإلن ان، الديانة املسيحية هي عالقة تسلط،  

خلق إال لخدمة اإلن ان، ويعن   ن املركز ة 
ُ
و و ما يعن ، في ر ي ،  ن الطبيعة لم ت

 2ال شر ة ذات  صل م يحي هي ال    عاقت تطور الوعي اإلي ولوجي...

التي   لكن الحلول  في  تكمن  اإليكولوجيين،  هؤالء  ونقاش  جدال  في  العجيبة  املفارقة 

يقدموها عبر سعيهم في صياغة أخالق بيئية في اعتناق ثقافات الشرق األقص ى واألديان 

تمييزا   تميز  لم  ألنها  والطاوية،  والبوذية  كالهندوسية  اآللهة،  بتعدد  املؤمنة  القديمة 

والطبي  نسان  اإل  بين  ش يء حتى شديدا  كل  في  ترى  وكانت  والجماد،  الحيوان  بين  أو  عة 

الصخور واألحجار تسري فيه الحياة، وكانت الكائنات الحيوانية والنباتية تعدُّ على وجه 

جديدة" أو "أخالق   "كوسمولوجيا  اااااما يعرف با  وهو   التأكيد "حية" كالبشر سواء بسواء.

 ". جديدة" للبيئة املعطوبة

 
1 François, « Antichristianisme , »83. 

ــقــافــيــة )الكز  2 ــبيــئــة بـيـن الدينامي ية االستهالكية والـمــوروثــات الثـ  مرجع سابق.(،  2و 1جميلة مرابط:الـ
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 األديان اآلسيو ةبمركز ة الحيوان  -2

وايت   يعرف حسب  ما  أو  اآلسيوية  األديان  خاصة  أخرى  ثقافات  على  االنفتاح  يعتبر 

  التوّجه الثيولوجي، سيشكل  
ّ
 حيط الطبيعي.ا للمميتعظ

والعالم ن  حيث  اإلنساني  العالم  أن  علَى  يصرون  األقص ى  الشرق  ثقافات  واقع  جد 

الطبيعي واحد، ففي إحدى الروايات من كتاب الهندوس ي املقدس يعود إلى حوالي عام 

ق.م، أن بعض كهنة الهندوس كانوا ينطلقون للعيش في الغابة وال يرافقون سوى    700

يبحثون  فهم  والنباتات،  والحشرات  ألوهية   الحيوانات  مع  املستمر  التواصل  عن 

حوالي   ضازطا  سد  كجواناما  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  من  ومنهم  ق.م،   500الطبيعة؛ 

 املسمى ببوذا )املستنير(. 

واألكثر غرابة أن هذه ثقافات لم تفقد ولم تتغير رغم تطور املجتمع، ال يزال البعض ال   

نهم يشعرون بوجود عالقة قوية، يأكل البقر والبعض اآلخر ال يأكل الخنازير وذلك أل

كما أن كهنة الهندوس كثيرا ما يحثون الناس على أن يعاملوا كل األشياء الحية بالطريقة 

النباتات   كل  بأن  تنادي  الهندوسية  إن   ..." املقدسة  "أبقارهم  بها  يعاملون  التي  نفسها 

في   والحيوانات الحية جزء من حلقة تناسخ األرواح فالثعبان الخير قد يصبح  فراشة 

 ....الحياة القادمة، والجحش الخير قد يصبح إنسانا

وفي نفس االتجاه نجد الفالسفة الصينيين يرددون أقواال مماثلة، فقد كانت "الطاوية"  

من أكثر أديان الطبيعة الصينية القديمة تأثيرا، فقد اشتقت اسمها من الطاو "الطريق  

 إلى إتباعه.  .م .ق 600لناس حوالي ا Laotzu الطبيعي" الذي دعا الشاعر الوتسو
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"الدب"   اسم  نفسها  تطلق على  الصيد  قبائل  بعض  كانت  أيضا،  اإلفريقية  القارة  وفي 

أو"الجاموسة" شعورا منها بأن ما يربطها بحيوانها الطوطم أقوى مما يربطها باألغراب، 

ن أو  كالدب  الشتاء  في  ينامون  حال  كل  على  قومنا  إن  يقولون:"...  كانوا  حن حيث 

هو  الطوطمي  حيوانهم  بأن  إيمانهم  ن  فإ  ذلك  على  زيادة   "... لغوا  نقول  ال  كالجاموس 

سلفهم أو عصبهم جعلهم يعمدون إلى محاكاة عاداته أو حركاته وال سيما في املناسبات  

الدينية فيصبحون حقا مثل الدب أو الجاموسة أو طوطمهم كائنا ما كان... وأيضا في  

الفال  يزال  فال  وابنتهم اليونان،  األرض  ألمهم  يغنون  هذا  يومنا  إلى  اليونانيون  حون 

 1الزيتونة...

األمان  صمام  شكلت  الثقافات  هذه  فعال  هل  األذهان  إلى  يتبادر  الذي  السؤال  لكن 

؟؟؟ تلبية    للطبيعة  إلى  والحاجة  النمو،  عن   
ُ
تكف ال  املجتمع  متطلبات  ألن  ال،  طبعا 

بأقل وقت وإنتاجية عالية بتكلفة مناسبة كلها    الرغبات وكذلك الوصول إلى نتائج باهرة

 . أسباب دافعة للتغيير والتحول 

  

 البيئة موقف النصوص املقدسة من   وضيحت -3

أهم الدفاعات التي وجهت ضد الغلو والتعسف الشديد تجاه الديانات السماوية    من 

البابا البيئة، نجد في مقدمة هؤالء الكتاب الذي نشره    جعلها املسؤولة عن معانات   في

بنديكت    بول  خليفته  وإطالق  اإليكولوجيا،  عن  الكاثوليكية  املواقف  فيه  عرض 

لنداء من أجل إيقاف التدهور البيئي الذي كان يهدد في رأيه وجود  2006 السادس سنة 

 
 ، ص  2012مكتبة جرير  للنشر والتوزيع، الطبعة األولى    ستيفن آر. كوفي: البديل الثالث، 1
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دعا فيه إلى احترام الطبيعة  2006 الفقراء في العالم، تبعه نداء ثان  في األول من سبتمبر

َبة الرّب، وهو اليوم أصبح رمًزا للدفاع عن الطبيعة....   باعتبارها ه 

أيضا بادر علماء وفقهاء املسلمون كغيرهم، إلى تطوير رؤى وأفكار ونظريات مستوحاة  و  

جميع   تعني  أصبحت  البيئية  األزمة  ألن  عليها،  واملحافظة  البيئة  لحماية  اإلسالم  من 

فقهي،  ش منظار  من  البيئية  األزمة  إلى  املسلمين  املفكرين  أغلب  ونظر  األرض،  عوب 

 وتحديًدا من منظار نظرية املقاصد....

مقصود و :  "حيث يقول   1اإلمام الغزاليأول من ذكر املقاصد العامة للشريعة كاملة  و  

فكل الشر  من الخلق  و  ن يحفظ عليم دينهم و نف  م و عقل م ون ل م و مال م،  

ما يت من حفظ   ه األصول الخم ة ف و مصلحة، وكل ما يفوت   ه األصول 

األصول  البعض  سما ا  املصالل  املقاصد  و  ف  ه  مصلحة”.  ودفعة  مف دة  ف و 

الكل واالخم ة  و  باإلتقان  تتصف  وهي  الخم ،  تراعي يات  و  ال مال،  و  إلحكام 

 " .حاجات اإلن ان و غرائزه ال   جبل عليها

نظار نجد العديد من املحاوالت القّيمة التي ساهم بها املسلمين للرد والدفاع املومن هذا  

محاولة   نجد  املحاوالت  هذه  أهم  ومن  البيئة،  لرعاية  املخصصة  املكانة  عبد وتبيان 

النجار مقصًدا   املكيد  البيئة  جْعل  إلى  سعى  حيث  بالتجديدية،  وصفها  يمكن  التي 

 بذاته ضمن املقاصد الضرورية
ً
، وفي كتابه ” مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ” مستقال

يقول:” … وبناء على ما يمكن أن ُيحدث اإلنسان من خلل في النظام البيئي، وما يكون 

 
 251الغزالي املستصفى من علم األصول، طبعة الجندي ص  1
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لق، بل ما يكون له من أثر على مسيرة 
ُ
لذلك من أثر على أدائه لوظيفته التي من أجلها خ

د الضرورية هو مقصد الحياة بأكملها، فقد جاءت الشريعة تبتغي مقصدا من املقاص

حفظ البيئة. وإذا كنا ال نجد عند علماء إبرازا لهذا املقصد مقصًدا مستقال قائًما بذاته 

يكونوا   لم  أنهم  إلى  راجًعا  يكون  ذلك  فلعل  الضرورية،  املقاصد  من  قّرروه  ما  ضمن 

يتصورون أن هذا اإلنسان الصغير قادر على أن يحدث الخلل في هذا العالم الكبير بما  

يعود على الحياة فيه بالضرر العظيم…. وملا تبّن أن اإلنسان قادر على ذلك، بل هو قد 

البيئة مقصًدا ضرورًيا من  بالفعل فإنه من الحق أن يدرج مقصد حفظ  اقترف ذلك 

مقاصد الشريعة ليكون مع مقصد حفظ املال مندرًجا ضمن مقصد أعلى، هو مقصد 

 نسان” حفظ املحيط املادي الذي يعيش فيه اإل

ضمن كتابه “رعاية البيئة في شريعة   الدكتور يوسف القرضاوي وفي نفس االتجاه نجد  

ي جوهر الّدين، “ اإلسالم ، أدخل حفظ البيئة ضمن الدين، ألن الجناية على البيئة ُيَناف 

وأدخله ضمن املحافظة على النفس، ألن صحة البشر وسالمتهم مرتبطة ببيئتهم، كما  

على النسل، ألن الجناية على البيئة تهدد األجيال املستقبلة بما    أدخله ضمن املحافظة 

تحمله في طياتها من أسباب الهالك والدمار، وأدرجه أيًضا ضمن املحافظة على العقل 

يقتض ي املحافظة على اإلنسان بكيانه كله الجسدي    -بمعناه العام  – ألن حفظ البيئة  

ملال، ألن املال له معنى أشمل من النقود، والعقلي، وأدخله أخيًرا ضمن املحافظة على ا

 ومن معانيه الشجر والزرع واألنعام واملاء…  

إن تعاليم اإلسالم و توجيهاته تعمل في مجموعها على تنظيم عالقة اإلنسان مع خالقه 

ثم مع بني جنسه من الناس، ومع محيطه الذي يحيا فيه، يقول الرسول هللا صلى هللا 
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حيثما كنت، و تبع ال يئة الح نة تمح ا و الق الناس بخلق    إتق هللا  "عليه وسلم: 

أ  ،1" ح ن ومراعاة  كونه،  ونواميس  هللا  سنن  مع  وظيفة فالتناغم  في  األمانة  داء 

 االستخالف. 

في اعتبار املحافظة على البيئة وصيانتها شعبة من شعب   نجد قمة هذه العناية املتميزة،

رض ي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا   اإليمان، روى مسلم بسنده عن أبي هريرة

ْضٌع َوَسْبُعوَن  " عليه وسلم يَماُن ب   
ْ

تون َمن شعب  -اإل ْضٌع َوس  ْو ب 
َ
ْوُل    – أ

َ
َها ق

ُ
َضل

ْ
ف
َ
أ
َ
، ف

ً
ْعَبة

ُ
ش

يَمان    
ْ

َن اإل  م 
ٌ
ْعَبة

ُ
، َوالَحَياُء ش ى َعن  الطر يق 

َ
ذ
َ ْ
 األ

ُ
ة
َ
َماط اَها إ 

َ
ْدن

َ
ال هللُا، َوأ َه إ 

َ
ل  إ 

َ
 2" ال

كل  مع  تعاطف  و  اإلحسان  و  بالرفق  والسالم  الصالة  أفضل  عليه  دعوته  في  وأيضا 

مكونات الطبيعة من نبات وحيوانات ومياه…. فقد روي أنس بن مالك في موطأ أن صلى 

فالنبي عليه   ،3" نعم الكار البحر:  و الط ور ماؤه، الحل ميت  " هللا عليه وسلم قال 

الطبيعية وحسن   املوارد  في ترشيد استخدام  أول معلم  يعتبر  والسالم  الصالة  أفضل 

 تدبيرها ، كما أعطى نماذج عملية في الرعاية بالبيئة من التلف 

روعتها  اإلسالمية،  الشريعة  في  عليها  الحفاظ  و  البيئة  حماية  مبادئ  أن  القول  يمكن 

وعباد الرحمان ال ين يمشون ع ى "  قال تعالى  …رحمةيكمن في الرفق و اإلحسان و ال

 4" األرض  ونا وإذا  اطبهم الكا لون قالوا سالما

 
رابط املوضوع       (12/90(تهذيب التهذيب)5862رقم6/99(و)800رقم1/357(أسد الغابة)1/156حلية األولياء)1

100129/#ixzz6FVl6mu4xhttps://www.alukah.net/sharia/0/ : 
 2015القاهرة، الطبعة األولى،   – ( ملطبعة السلفية ومكتبتها 1أحمد بن علي بن حجر:  فتح الباري شرح صحيح البخاري )ط.  2

 . 58،رقم 63،ص1. وأخرجه مسلم في صحيحه،ج61 / 1رقم  
 15، ص23ابن عبد البر: التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد،ج   3

 63اآلية سورة الفرقان،  4
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ا من مكونات، ويدل على (؛ إلى التعامل الرفيق مع األرض و ما فيه ون ويشير التعبير ب)

التواضع واللين عند ممارسة النشاطات املختلفة، فالسير على األرض يكون السهولة و 

ستفادة منها تكون هونا، والتعامل معها يكون هونا؛ دون جور لها في أي صورة هونا، واال 

 .1من صور التعامل 

اني: و 
ّ
والث واإلتقان.  اإلحكام  معنى  األّول:  معنيين:  تتضّمن  نبوّية  قرآنّية  كلمة  اإلحسان 

ا بما فيه  معنى اإلشفاق والحنان واإلكرام. واملعنيان مطلوبان هنا في الّتعامل مع البيئة

حية)الحيوانات( كائنات  وغفلة من  بإهمال  ال  وإتقان،  بإحكام  تعاملها  أن  فيجب   ،

ل هذا الّرفق مع كّل  عناصر  
َّ
وإضاعة، كما يجب أن تعاملها برفق وإشفاق وحنان. ويتمث

اإلنسان،  الّرفق  هذا  فيشمل  عاقلة،  غير  أم  عاقلة  حّية،  أم  كانت  جامدة  البيئة، 

 2والحيوان، والنبات، والجماد.

أن بين القواعد الكلية والجزئية في الفقه اإلسالمي تجد البيئة  وفي األخير يمكن القول، 

نفسها محتضنة في أروع حصون االجتهاد الفقهي، املستوعب ألي تطور مادي أو معنوي  

ألنواع الضرر الالحق بها، وفي أي عصر تكنولوجي, وبالتالي يأتي الفقه اإلسالمي وأصوله 

ما يتصوره اإلسالم، علما وخلقا وعبادة في في مقاصد الشريعة لبناء اإلنسان البيئي ك

“الدين كل  تقواه مع هللا وفي إحسانه مع خلقه وممارسته لدينه أو كما قال ابن القيم:  

 .”3 لق فمن  اد عليك في الخلق فقد  اد عليك في الدين 

 
   65ص  ،2017الطبعة األولى –جميلة مرابط: فقه البيئة والوجه الحضاري في رعايتها، دار النشر نور   1
 65 املرجع نفسه، ص   2

 227علي أمين: البيئة ومشكالتها الراهنة من منظور إسالمي، مجلة املناهج، العدد الثالث عشر،ص  3
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البيئة    والرعاية على أحد أهم أجزاء  الحماية  دائرة  إلى تضييق  وهذا سيجرنا مباشرة 

يعتبر العنصر الثاني بعد اإلنسان في تعمير الكون، وأقصد هنا الحيوانات. فما    والذي 

هي املكانة التي تحتلها هذه الكائنات في التشريع اإلسالمي؟ وما املقصد من سياج الحماية 

 الذي أخصته به؟ 

 واملقصد من حمايت   موقع اإلسالم_ة الحيوان في  مكان: يالثان املبحث  

 

تدل   التي  القرائن  من  الكثير  على  العثور  يمكنه  االسالمية  الشريعة  املتتبع ألحكام  إن 

جمعت    لو  وهي  عناصرها،  كل  على  واملحافظة  البيئة  حماية  على  والتصريح  بالتلميح 

كباب   الفقه،  علم  أبواب  كسائر  فقهيا  بابا  ألصبحت  و ونظمت  العبادات  الطهارة 

 وأمثالها….  

وعالقة  بربه  اإلنسان  عالقة  ينظم  الذي  العلم  ذلك  هو  الفقه  أن  القول،  يمكن  لذا 

اإلنسان بنفسه وأسرته ومجتمعه وأخيه اإلنسان أينما كان، وعالقته بالكون كله في ظل 

فإن   1األحكام الشرعية املوزعة بين الوجوب و االستحباب والحرمة والكراهة واإلباحة، 

الذي  املسرح  تشكل  وحاجاتها    البيئة  طاقتها  تستمد  ومنه  املكلفين  أفعال  تجري فوقه 

 املادية والروحية. 

مكانةلهذا    فلسفية وتجليات  أمنيات  مجرد ليست اإلسالمي الفقه في  الحيوان نجد 

 والرعاية،  الحرمة من بسياج محاطة ومقررة، ثابتة حقوق   هي وإنما لها، الضمان

 بها.    واإلخالل هدرها تمنع كثيرة، بوسائل

 
 251الجندي، ص  :املستصفى من علم األصول، طبعة الغزالي  1



 ساسية األحقوق الإلى  األدبية من المكانةحقوق الحيوانات   
 

64 

 

 وإيجاده، خلقه  من الشرعية املقاصد تحقق  التي الحقوق  من جملة للحيوان أثبتتفقد  

  به اإلنسان  عالقة وتحدد
ً
. انتفاعا

ً
 الحياة في الحق هي إجماال  الحقوق  وهذه واستغالال

 .نوعه على املحافظة في والحق األلم منع في والحق الغذاء في والحق

. معتبرة ملصلحة إال وإهدارها  بها املساس يجوز  ال  الحقوق  هذه أن  وبينت 
ً
  كما   شرعا

 حقوق  هي وإنما اختيارية، وإرشادات خلقية توجيهات مجرد ليس الحقوق  هذه أن بينت

جاءت    عليها. واالعتداء انتهاكها وتمنع تكفلها  التي  الضمانات من بجملة محمية  كما 

 راجحة، ملصلحة إال به األضرار ومنع  الحيوان، على املحافظة من املقاصد موضحة

 .1شرعية  ولغاية

وعن  البهائم  بين  التحريش  عن  والنهي  بها  والرفق  الرحمة  بين  الحقوق  هذه  وتراوحت 

أو  تعذيبها  أو  وشمها  وعدم  الذبح  عند  إليها  اإلحسان   وكذا  وفرخها  األم  بين  التفريق 

اتخاذها أغراضا للرماية؛ بل أكثر من هذا الحق في الوقاية من املرض وعالجه.... ونجد 

 يات عدة من القرآن وفي السنة النبوية. هذه الحقوق مذكورة في آ

القرآن بين    ،بالعودة لنصوص  تأمر نميز   في واإلحسان،  بالرفق  املسلم  نصوصا عامة 

إن هللا يأمر بالعدل واإلح ان وإليتا  ذي "   ذلك  الوجود، ومن هذا في ما كل مع  تعامله

 العز اعتبر وقد.  "القربى و نهى عن الفحشا  واملن ر والبغي يعر م لعل م ت كون 

 عن  والزجر  كلها، املصالح على للحث القرآن في آية أجمع  اآلية  هذه  ال الم  عبد  بن

  موضوعها وبين نصوص خاصة التي  بأسرها.  املفاسد 
ً
 الحيوان، حقوق   ببيان مختصا

 
أحمد القرالة: حقوق الحيوان وضماناتها في الفقه اإلسالمي،  املجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية، جامعة آل البيت،   1

 . 5-4، ص 2009املجلد الخامس العدد األول سنة 
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وهو ما جاء مؤكدا في السنة النبوية،   عليها. والخروج  انتهاكها  عن والنهي رعاياتها، ووجوب

  وفي كتب الفقه وفي الواقع املعاش.

إلى فاإلسالم  الحياة في أهميته على  ترتكز واقعية  نظرة إجماال الحيوان عالم ينظر 

الحيوانات تشريفا    يكفى الحياة، واستمرار  الكون  عمارة في معه وتعاونه لإلنسان، ونفعه

 من 
ً
ما أخبر القرآن عنها بأنها تسبح بحمد هللا عز وجل. بل هي في هذا املجال أكثر التزاما

ْرض  
َ
ي األ َماَوات  َوَمْن ف  ي السَّ ُه َمْن ف 

َ
َ َيْسُجُد ل

َّ
نَّ َّللا

َ
َر أ

َ
ْم ت

َ
ل
َ
اإلنسان كما جاء فى قوله تعالى: ﴿أ

ُجوُم  َمُر َوالنُّ
َ
ق
ْ
ْمُس َوال ﴾َوالشَّ اس  َن النَّ يٌر م  ث 

َ
ُوابُّ َوك َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ ج 

ْ
  1َوال

 

 الحيوان وموقع  في الحياة  عالم إلى نررت اإلسالم -1

 

الذي      " شؤون جميع في اإلسالم  يعتمداملبدأ   امنه فيجعل ،والرحمة"  الرفقالحياة 

  املؤمن، تميز  سمة
ً
 تروي  ذلك،  وفي    .العمل تزين وفضيلة  اإليمان،  يقوي  وعنصرا

 األمر في الرفق يحب رفيق هللا نقال)إ الكريم الرسول  أن عنها هللا رض ي عائشة السيدة

 ع ى ويعطي الرفق، يحب رفيق هللا  إنملسلم )  رواية وفي   -مسلم البخاري  رواه-  كل (

 أم عن بسنده مسلم وروى -  (.سواه ع ى يعطي ال وما العنف، ع ى يعطي ال ما الرفق

 -املؤمنين

 ع ى ليعطي  وجل عز هللا إنقال) النبي عليه الصالة والسالم أن هللا عبد بن جرير  وعن

  هللا   حب وإذا  الخرق، ع ى يعطي ال ما الرفق
ً
 بيت   ل من  ما  الرفق،  عطاه   عبدا

  داود وأبو مسلم ورواه الطبراني، رواه - (الخير حرموا  إال الرفق يحرمون 
ً
 - مختصرا

 
 من سورة الحج  18اآلية  1
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يعتبر   حين  الرحمةفي  أفضل    لق  عليه  به  إتصف  الذي  واألمان  واستقرار  أساس 

الصالة والسالم، وهذا الخلق شمل كل مخلوقات التي أوجدها هللا حتى تعدت البشر إلى 

والقيم  الصفات  كل  على  منازع  بال  مقدمة  الرحمة  فمفهوم  والجمادات،  الحيوانات 

الذي ال ينهار أبدا، وال يتداعى أمام غيره من األخرى، وأن التعامل بالرحمة هو األصل  

إن هللا كتب كتابا قبل  ن "  األصول. يروي أبو هريرة رض ي هللا عنه أن الرسول هللا قال

 يخلق الخلق، إن رحم   سبقت غ ب ، ف و م تو  عنده فوق العرش". 

 الكريم صدق هللا العظيم إذ يقول مخاطبا نبيه    ،هو رحمة للعاملين  عليه أفضل الصالةو 

يقول   .(فبما رحمة من هللا لنت ل م ولو كنت فرا غليظ القلب النف وا من حولك)

ما من سلم يغرس غرسا..  و يزر   رعا.. فيأكل من  طير.. عليه أفضل الصالة والسالم"  

 1  . و إن ان..  و بهيمة.. إال كان ل  ب  صدقة"

الحيوان األعجم من أن يجوع أو يحمل   رحم  والسالم  لذا نجده علية أفضل الصالة 

" إتقوا هللا في   ه  فوق طاقته... فقال في رحمة بالغة حين مر على بعير قد لحقه الهزال

وكلو ا صالحة" فاركبو ا صالحة  املعكمة،  في   .البهائم  حتى  الحيوان  يرحم  هو  بل 

إن هللا ل"  حالة ذبحه، فإن كان ال بد أن يذبح فلتكن عملية الذبح هذه رحيمة؛ فيقو 

فأح  ذبحتم  وإذا  القتلة،  فأح نوا  قتاتم  فإذا  ش   ،  كل  ع ى  اإلح ان  وا  ن كتب 

تجاوز إنه عليه أفضل الصالة والسالم   2.ال بح، وليحد  حدكم شفرت ، فليرح ذبيحت "

 
 (1552رواه مسلم ) 1
2 ( أحمد  داود  4/123رواه  وأبو  والنسائي)2815)(   )4411( ماجه  وابن   )3170( الغليل  إرواء  وانظر  الحاجة 2476(  )عند   )

 اإلضطرارّية( 
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أنظر إلى رحمته فع بها اإلنسان كنفعه بالبهائم،  البهائم إلى الطيور الصغيرة التي ال ينت

من قتل عصفورا عبثا، عج إلى هللا عز وجل يوم القيامة بعصفور يقول رسول هللا"  

 .1"   ملنفعةنيقول: يار ، إن فالنا قتلن  عبثا ولم يقتل

 العبادات من عبادة به   والرفق الحيوان إلى اإلحسان أن على تواترت النصوص  لهذا تجد

 ذلك ومن املغفرة، أسباب وأقوى  األجر درجات  أعلى إلى األحيان بعض في تصل قد التي

 فوجد الحر، علي  اشتد بطر ق يمش   رجل بينما"  هللا رسول  عن هريرة أبي حديث

 :الرجل  فقال العطش من الثرى  يأكل يل ث كلب فإذا  رج، ثم فشر ،  فيها فةنل  بئرا

 ما ،  ف  فمل   البئر فةنل  من ، بلغ كان ال ي مثل العطش من الكلب   ا بلغ لقد

 هللا رسول  يا:قالوا ل ، فغفر ل ، هللا   فش ر الكلب، ف قى  رقي، ح ى بفي   م     ثم

 ومسلم، والبخاري، مالك، رواه "  جر رطبة كبد كل  في :فقال ؟  جرا  البهائم في لنا إن

 .)"الجنة فأدخله له هللا فشكر  " :قال أنه إال صحيحه في حبان وابن داود، وأبو

 امر ة إن"قال  هللا رسول  أن  هريرة أبي إلى بسنده شيبة أبي بن  بكر أبي عن مسلم وأخرج

 بموق ا ل  فةنعت العطش من ل ان   دلع قد  ببئر  يطيف حار يوم في كلبا ر ت بغيا

 فعلته  ما بسبب ذنوبها البغي لهذه هللا غفر فقد " ل ا فغفر  _ بخف ا ل  استقت  ي_

 .الكلب هذا سقي  من

 إذا حتى حوض ي في أنزع إني فقال)   هللا رسول  إلى جاء رجل أن عمرو  بن هللا عبد وعن

 إن" :  هللا رسول  فقال أجر؟ من ذلك في فهل فسقيته،  لغيري  البعير  عليّ  ورد ألبلي مألته

 .مشهورون  ثقات ورواته أحمد رواه -(  أجرا  كبد ذات كل في

 
   Islam: Animals  -Religions  -BBC.2018يناير  19 واي باك مشين على موقع نسخة محفوظة   1

 

https://web.archive.org/web/20180119093744/http:/www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/islamethics/animals_1.shtml
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 إلى  به والرفق  الحيوان  إلى  اإلحسان اإلسالمية الشريعة به أوصلت  الذي القدر  وبنفس

 اإلثم دركات أعمق إلى وتعذيبه  للحيوان اإلساءة أوصلت العبادة، درجات  أعلى

 في امر ة ع بت ) ومسلم البخاري  أخرجه  ما  على هللا  رسول  يقول  ذلك  وفي واملعصية،

 البخاري  وروى   - (األرض  شاش من تأكل تترك ا ولم   ق ا،  ولم تطعم ا لم  رة

إلى قال) أن بكر أبي بنت أسماء بسنده   و نا ر   ي :قلت ح ى النار من   دنتالنبي 

 ح  تها :قالوا   ه؟  شأن ما قال  : _  رة تخدش ا   :قال  ن  ح  ت امر ة فإذا مع م،

 كانت املرأة  (إن 89/ 9 مسلم)  عن  الحديث  هذا شرح في النووي قال  " جوعا  ماتت ح ى

 بإصرارها  صارت  بل صغيرة ليست املعصية وهذه  بسببها، النار دخلت  وإنها مسلمة 

 ."1كبيرة

 

 القواعد امل تنبطة: نموذج عز الدين بن عبد ال الم  .2

فتحدث    الطهارة"،  "باب  ومنها:  قليلة،  غير  أبوابا  اإلسالمي  الفقه  في  الحيوان  شغل 

امليتة،  في:  الفقهاء  النجاسة"، فتحدث  "باب  ومنها:  لحمه،  يؤكل  ما  الفقهاء عن: سؤر 

الدم، لحم الخنزير.... باب الزكاة"، فتحدث الفقهاء في: زكاة الحيوان، وأفردوا لكل صنف 

با، وحددوا نصاب كل نوع منها، سواء في ذلك األنعام أم غيرها.  من أصناف الحيوان با

باب   و  اإلجارة  ،وباب  املسؤولية  ضمان  أي  الجنايات  باب  و  الحدود  باب  أيضا  ونجد 

 األطعمة وباب الصيد وباب األضحية....وغيرها من األبواب املتعلقة بحقوق الحيوان.

 
: نحفت   : بالكسر حشرات األرض، وقد تفتح، واختلفوا في األفصح. ماتت هزال ( خشاش2242( ومسلم )3295رواه البخاري )   1

 بسبب الجوع وضعفت فماتت. 
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تستطيع  فقد   ولن  ال  درجة  إلى  ورعايته  بالحيوان  الرفق  في  املسلمين  الفقهاء  ذهب 

بالحيوان،   الرفق  جمعيات  أو  الحيوان،  حقوق  وضعوا منظمات  فقد  تبلغه...  أن 

وقرروا القواعد، وفاّرعوا املسائل الدقيقة بما  –املستنبطة من القرآن والسّنة –األحكام

 .يفوق العّد ويزيد على الحصر

البيان ال ي صاغ  الفقي  اإلسالمي عزا لدين ابن عبد ال الم ال ي هنا    وأستحضر  

 :  اشتهر في القرن الثالث عشر ب يان عن حقوق الحيوان

توفير  "   اإلنسان:  على  والحيوانات  املواش ي  حقوق  تشمل 

كانت   وإن  حتى  نوعها  بحسب  الحيوانات  تتطلبها  التي  االحتياجات 

تعد   ولم  مريضة  أو  فوق  مسنة  تحميلها  وعدم  لصاحبها  مفيدة 

طاقتها وعدم وضعها مع غيرها من الحيوانات التي قد تؤذيها سواء  

كانت من نفس الفصيلة أو غيرها وعدم كسر عظامها أو ضربها على  

رأسها أو جرحها. كما يجب ذبحها برفق وعدم سلخ جلودها وكسر  

لها أمام  عظامها حتى يتم التأكد من أنها قد ماتت وعدم ذبح أطفا

ناظريها بل يجب عزلهم لهذا الغرض. كما يجب توفير مكان مالئم  

 في مواسم التزاوج وعدم إهمال  
ً
لراحتهم ووضع الذكور واإلناث معا

الحيوانات املخصصة لالنتفاع من لحومها. وعدم رميها بما يؤدي إلى  

 1كسر عظامها أو أي وسيلة تجعل لحومها غير شرعية لألكل".

 
1 Abd as-Salam ،'Izz ad-Din .Qawaa'id AlAhkaam fi Masaalih   AlAnaam  .Cairo: AlMaktaba AlTijaariya 

AlKubra . p 141.  
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في كتاب  " من روائع ح ارتناويذكر الدكتور/     " طرفا مما قرره مصطفى ال باعي 

 الفقهاء املسلمون في أحكام الرحمة بالحيوان، ما ال يخطر ببال، ومنها:

جبر على بيعه، أو اإلنفاق    "
ُ
وجوب النفقة على مالك الحيوان، فإن امتنع أ

وأنه إذا لجأت هّرة عمياء  عليه، أو تسييبه إلى مكان يجد فيه رزقه ومأمنه.  

ب  
ّ
إلى بيت شخص وجبت نفقتها عليه حيث لم تقدر على االنصراف... ورت

الركوب،   أو  للحمل  حيوانا  يستأجر  من  حق  في  حقوقية  نتائج  الفقهاء 

فحّمله أكثر مما يستطيع، وألزموه بضمان ثمنه ملالكه إذا نفق )أي مات(...  

وإنما عاقبوا صاحبه إذا فّرط في    ولم يعاقبوا الحيوان بما جنا على غيره،

على   بقسوته  ُعرف  لشخص  حيوان  يؤّجر  أن  ومنعوا  وربطه...  حفظه 

 " الحيوان، خشية أن يجور بقسوته وغلظته على هذا املخلوق...

كتابه   وفي  اإلطار  هذا  العالمة وفي  يوضل  والح ارة"،  للمعرفة  مصدرا  ة 
ّ
ال ن  "

قهاء املسلمين فّصلوا ما يجب على مالك أن الف  1الدكتور/ يوسف عبدهللا القرضاوي 

كما فّصلوا ما    –وهو من كتب الفقه    – الدابة من النفقة والرعاية، في كتاب "النفقات"  

يجب على اإلنسان نحو الكالب والطير ونحوها، تفصيال لم يخطر ببال أحد من البشر  

املصل أو  املادية  املنفعة  إليه  تدفع  لم  تفصيل  وهو  األعاصير،  تلك  االجتماعية  في  حة 

دافع   القي محض،  و رفع الرلم واألذى   –فوق ذلك كله    –فحسب، بل الدافع إليه  

 
، كما يوجد أيضا كتابه املدهش 50-4ص  2001يوسف القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة اإلسالم)القاهرة،دار الشروق(     1

 والرائع" السنة مصدرا للمعرفة والحضارة..."
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يحس ويشعر ويتألم، وإن لم يكن له لسان   وال رر عن كل كائن حي ذي كبد رطب،

 يتكلم به ويشكو... 

 ح م قتل الحيوان في اإلسالم  -3

ألنه يدخل في باب    وله كينونته، موجودالقتل بصفة عامة محرم  ومنهي عليه ألي كائن  

 اإلفساد في األرض، وغيرها من املقاصد الشرعية التي سبق أن حددها كل من الدكتور 

 ( والدكتور  اإلسالم شريعة في  البيئة  رعايةالخمس ) كتاب:   الضرورات ضمنالقرضاوي  

نهى  في   تم تأكيده، وهو ما 1جديدة الشريعة بأبعاد كتابه مقاصد في النجار  املجيد عبد

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن قتل أي حيوان دون سبب مشروع أو عذر مقبول، 

ما من إن ان يقتل   "هللا بن عمرو، عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال   فقد روى عن عبد

 ا    – عصفورا فما فوق ا  
ّ
 ي أل  هللا يوم القيامة  – بغير حق

ّ
: قيل: يا رسول هللا  ،"إال

 ا؟ قال
ّ
 ا  ن ت بح ا فتأكل ا، وال تقطع ر س ا فترمي ب "  وما حق

ّ
 2."حق

أما الحيوانات التي أمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بقتلها كان األمر لسبب إيذائها   

 ربع كل ن يقتلن    "  وخطورتها على اإلنسان، فحين قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

فإن   (أخرجه البخاري  ")في الحّل والَحَرم: الحد ة، والغرا ، والفأرة، والكلب العقور 

 
 209-208 ص 2008بيروت  -عبد املجيد النجار: مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، دار الغرب اإلسالمي  1
ط.املعرفة( من طريق صالح بن دينار، عن عمرو بن الشريد، -4458ط.الرسالة(، والنسائي )-32/220/19470أخرجه أحمد )  2

 .عن الشريد، به
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به مصلحة الناس، ألن الغالب في طباعها الضرر واألذى، فإذا لم يصدر   قتلها ملا يتحقق

 1منها ذلك فال داعي لقتلها أو إزهاق أرواحها. 

 2على قولين: الف العلماء في جواز قتل الحيوان بدافع الرحمة، فهم أما مسألة خ

الزمن  نّص     :األول   ✓ كالحمار  يؤكل،  ال  ما  ذبح  يجوز  ال  أنه  على    )الشافعية 

 ولو إلراحته عند تضرره من الحياة.   (العجوز 

وأجازه املالكية: قال الدردير في شرحه على مختصر خليل: كذكاة ما ال      : الثاني ✓

يؤكل لحمه، كحمار أو بغل إن أيس منه، فيجوز تذكيته، )أي أيس في االنتفاع  

 ض أو عمى(.به حاقيقة ملر 

رعاية    مراكز  أو  جمعيات  إلى  الحيوانات  هذه  رسل 
ُ
ت أن  يرى  الفقهاء  غالبية  ولكن 

قتل  يجوز  فإنه  ذلك  تعّسر  فإن  بها،  واالنتفاع  برعايتها  لتقوم  ُوجدت  إن  الحيوان 

الحيوان املأكول لحمه عند العجز من القيام بحقه، من إطعامه أو عالجه، أو يصبح  

إضاعة املال، أو انتقال املرض إلى غيره، أو إلى الناس كالطيور   اإلنفاق عليه ضربا من 

التي تصيب باألنفلونزا، أو صغار الدجاج املرض ى أو الضعيفة التي في تربيتها أو اإلبقاء  

على  وُيوزع  ُيذكى  هذا  فمثل  ُيجبر،  ال  كسر  إذا  الذي  الحيوان  أما  محض.  ضرر  عليها 

 
 (35/ 4فتح الباري: ) 1

الوعي اإلسالمي، صادرة عن وزارة األوقاف  -: حث اإلسالم على حماية الحيوانات جميلة مرابط   2 بيئي، مجلة  للتوازن  إرساء 

 .2016،  شتنبر  619والشؤون اإلسالمية الكويت، العدد 
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سرت رجله املحتاجين والفقراء، وينتفع بكل ش يء ف
ُ
يه يمكن االنتفاع منه، كحصان ك

 وال أمل في شفائه، فال ُيقتل عبثا، بل ُيذكى ويوزع لحمه على املحتاجين ألنه مأكول اللحم.

وأما الحيوانات التي ال يؤكل لحمها، فال حرج في قتلها عند عدم القدرة على املحافظة 

العالج، أو اإلنفاق عليها من غير    عليها أو عالجها أو إطعامها وإسقائها، أو رفضها تقّبل

طائل، فال بأس بقتلها وتوزيعها على الحيوانات التي في حديقة الحيوانات، مثال... كل هذا 

في  تلقى  وال  واألذى،  التعذيب  ألوان  من  لون  أي  وتجّنب  القتل  في  اإلحسان  بشرط 

هى حية، وبذل  الطرقات فيتأذى الناس برائحتها، وال تقدم طعاما للحيوانات املفترسة و 

الجهد في االنتفاع بها ما ُوجد إلى ذلك سبيال، كاالنتفاع بجلودها أو عظامها أو غيرها، 

ألن غير ذلك ُيعّد من تضييع املال الذي نهى عنه اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه 

البنات، وكره لكم قيل وقال، وكث وسلم: رة  ) إن هللا حّرم عليكم عقوق األمهات، ووأد 

 رواه البخاري.  السؤال، وإضاعة املال( 

عام الحيوانات  السؤال الذي يفرض نفسه ما حكم أوالئك الذين يضعون السم في ط 

يكون منظرها بين التي ماتت و التي تتلوى  املتشردة كالقطط وإبادتها بصفة جماعية و 

 عاملة لكل ذي طب كبده؟ م أرقى  هي من األلم ؟هل هذه

الرفق  " في كتابه  ( رحمه هللاار املصرية األسبق مخلوف )مفتي الدييقول الشيخ حسنين  

أن هناك العديد من األحاديث التي وردت وتدل على   " بالحيوان في الشريعة اإلسالمية

أنه ال فرق بين مأكول اللحم منها وبين غير مأكول اللحم، من حيث الرفق بها والتحذير  
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زير من يقسو على الحيوان، ألنه كما يقول ابن من تعذيبها. وقال: إن على والة األمر تع

 1خلدون )في مقدمته(، يدخل في باب وظيفة الحسبة في الدولة اإلسالمية. 

وإذا كان هللا سبحانه قد شّبه الذين ضلوا عن سبيل الحق، بالرغم من وضوحه لهم، 

ب    ..." وحادوا عنه عنادا من عند أنفسهم، فقال 
ْ
ل
َ
ك
ْ
ل  ال

َ
َمث

َ
ُه ك

ُ
ل
َ
َمث

َ
  ف

ْ
َهث

ْ
ْيه  َيل

َ
ْل َعل ْحم 

َ
ن ت  إ 

ُهْم 
َّ
َعل

َ
ل َصَص 

َ
ق
ْ
ال ُصص  

ْ
اق

َ
ف َنا  آَيات  ب   

ْ
ُبوا

َّ
ذ
َ
ك يَن  ذ 

َّ
ال ْوم  

َ
ق
ْ
ال ُل 

َ
َمث َك  ل 

َّ
ذ َهث 

ْ
َيل ُه 

ْ
ُرك

ْ
ت
َ
ت ْو 

َ
أ

ُروَن 
َّ
فإن هذا ليس ذّما للكلب، أو تحقيرا له، بل ذّم وتحقير ملن ضّل عن سبيل  ،2" َيَتَفك

ملنوط به، من الناس الذين عاشوا عيشة الحيوان الضال، ولم هللا، ولم يقم بالدور ا

هم... أدوارهم  كل     يعيشوا  يسأله  أن  يجب  تساؤل  هذا  ؟  هؤالء  من  نحن  هل  ترى  يا 

االهتمام بهذا الجانب  وليبحث داخل نفسه عن مبرر مقنع عن عدم     شخص لنفسه،

 من الحقوق 

 حفظ األجناس الحية من االنقراض اإلسالم و  -4

صحته   في  يلحق باإلنسان  ضررا  ،قتل الحيوانات بدون دراسة للموقف بعناية  يعتبر    

إلى اإلخالل بالتوازن يؤدي  سوء التعامل مع بعض الحيوانات    كما أن  وماله وممتلكاته،

إلى درجة انقراض بعض  البيئي،   البشرية عبر العصور  واألمثلة على دلك كثيرة عرفتها 

   أخرى في طريقها للزوال.لحيوانات و األصناف من ا

 
الرابط     1 على  والنسخ  لإلطالع 

http://www.sviva.gov.il/Arabic/YourEnv/Rahat/LocalProjects/Pages/AnimalPortectionIslam.aspx 

  176سورة األعراف اآلية   2

http://www.sviva.gov.il/Arabic/YourEnv/Rahat/LocalProjects/Pages/AnimalPortectionIslam.aspx
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وخير توضيح أقدمه في هذا   سنة.  1400مع العلم أن اإلسالم حظر من هذا الفعل قبل  

 كتابه "السّنة مصدرا للمعرفة والحضارة" للعالمة الدكتور يوسف عبد  اإلطار ما جاء في 

الح  األجناس  على  املحافظة  نحو  اإلسالم  دفع  كيف  يوضح  حيث  القرضاوي  ية  هللا 

ونجد ذلك صر حا في حديث رسول هللا ص ى هللا ..  : "للمخلوقات من االنقراض، ويقول 

علي  وسلم: )لوال  ن ال ال   مة من األمم ألمرت بقتل ا، فاقتلوا منها األسود البهيم(، 

الناس... وال    عّض  شرار ا  حقيقة   1"  ي  إلى  يشير  الشريف  النبوي  الحديث  فهذا 

ل ا كينونتها    _غير العاقلة  _ ن الكائنات الحية األ رى الكريم، وهى  قررها القرآن  أكونية  

 . البعضتمّيزها عن غيرها وتربط بعضها  ، التياالجتماعية الخاصة

 "  وبتعبير القرآن الكريم كل منها أمة مثلنا، يقول هللا تعالى 
َ
ِض َوال ر 

َ
ِفي األ ٍة  َدآبَّ َوَما ِمن 

َيِطيُر   اِئٍر 
َ
ِهم  ط َرّبِ ى 

َ
ِإل مَّ 

ُ
ث   ٍ   

َ
ش  ِمن  اِ  

َ
الِ ت ِفي  ا 

َ
ن
 
ط رَّ

َ
ف ا  مَّ م 

ُ
 
ُ
ال
َ
ث م 

َ
َمٌم  

ُ
  
َّ
ِإال   ِ اَحي 

َ
ِبَجن

 
َ
ُرون

َ
ش يشير الدكتور القرضاوي إلى أن املثلية التي ذكرها القرآن الكريم ال حيث    2" ُيح 

ع الوجوه، تقتض ي املشابهة في كل ش ئ، فاملشابه ال يقتض ي أن يكون كاملشبه به في جمي 

و  كيانها  لها  أمة  منها  فكل  )األممية(  هنا  وهو  املقام،  يقتضيه  معين  وجه  في  يجب  بل 

حكمة هللا تعالى في خلقها وتمييزها عما سواها من األجناس واألمم األخرى... و احترامها،  

فأمة النمل غير أمة النحل، غير أمة العنكبوت، وأمة الكالب غير أمة القطط، غير أمة 

 
( ، وصححه األلباني في " صحيح   3205( وابن ماجه )  4280( والنسائي )  2845وصححه ، وأبو داود ) (  1486رواه الترمذي )  1

 (1572الترمذي " مسلم )

 سورة األنعام 38اآلية   2 
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ومادامت أمة فال ينبغي أن تستأصل، ألن هذا ينافي حكمة هللا سبحانه في   وى...  أبناء آ

 1خلقها.

راض ولنا شواهد عدة تؤكد ما جاء به القرآن عن االختالل التوازن البيئي في حالة انق 

 ، بل ألحقت أضرارا مادية باإلنسان: أصناف أو أنواع من الحيوانات

األسود   ✓ سكان  ،  Black plaqueالطاعون  ثلث  إلى  ربع  من   
ً
نحوا حصد  الذي 

عام   من   
ً
بدءا املعنوية  1346أوروبا  ومجازرهم  السكان  إبادة  بسبب  كان  م، 

رمز   وأنها  اإلنجيل،  في  أبدا  تذكر  لم  أنها  في  يعتقدون  التي  للقطط  واملادية 

الكاثوليكية   الكنيستين  بين  )املتبادلة  والهرطقة  والسحر  والشر  للشيطان 

عند إعدام مجرمة ما    -على سبيل املثال    –، فكان في فرنسا  والبروتستانتية(  

قطة !!، ومن ثم اختل التوازن الطبيعي، فتزايدت الفئران زيادة    14تحرق معها  

 2رهيبة، حاملة البراغيث التي تنقل هذا املرض الفتاك إلى البشر...!! 

إلى تكاثر   - وفي كاليفورنيا أدى اإلفراط في اصطياد ثعالب البحر طمعا في فرائها  ✓

القنافذ   دمرت  ثم  ومن  الثعالب(،  عليها  تتغذى  كانت  )التي  البحرية  القنافذ 

ولقد   أحياء...!!  من  عليها  يعيش  وما  العشبية  والغابات  املرجانية  الشعاب 

" في  األرض  قمة  مؤتمر  املتحدة  الواليات  بموقفها  أجهضت  جينيرو"  دى  ريو 

 
 48 ص 2001يوسف القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة اإلسالم، القاهرة دار الشروق   1

2https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A

3%D8%B3%D9%88%D8%AF 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
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 على مصالح شركاتها  
ً
املتشدد ضد الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك حفاظا

 التكنولوجية وعمالقة صناعاتها الدوائية. 

إذ تقوم بدور    وحتى الحيوانات املفترسة لها دورها في النظام االيكولوجي البيئي ، ✓

الرقيب على أعداد الحيوانات العاشبة،فلوال وجود الثعالب و الذئاب و الطيور  

الكواسر التي تتغذى باألرانب و الفئران ،لتكاثرت األرانب و الفئران و ازداد ت  

نموها   معدالت  عن  تزيد  بمعدالت  النباتات  به  تتلف  حد  إلى  أعدادها 

باتي و تآكل التربة وانجرافها و زيادة السيل  وإنتاجها.مما يعني تدهور الغطاء الن

 السطحي للمياه. 

األرانب   ✓ على  يتغذى  الذي  الذئاب  على  القضاء  بمحاولة  الدول  بعض  قامت 

والحيوانات ذات الفراء، إال أنه تبين بعد ذلك أن األمراض السارية قد انتشرت  

أن الدراسات  منها، ودلت  الكثير  ومات  الحيوانات  بين  عالية  انخفاض    بوتيرة 

أعداد الذئاب كان املسؤول عن انتشار األمراض بين الحيوانات التي تفترسها  

الذئاب. ذلك أن الذئب ال يستطيع في الغالب اللحاق بطريدة صحيحة الجسم  

فيما يكتفي باملريضة والضعيفة، وبقضائه على الحيوانات املريضة كان يقض ي  

 بشكل غير مباشر على بؤرة املرض. 

كل نوع أو صنف من الحيوانات أو أي عنصر من عناصر البيئة جزءا من    عموما يعتبر

العامة  بل املصلحة  بها،  الذي يفرض االعتناء  الواجب فقط  وليس  الوراثية،  الذخيرة 

واملشتركة لدى كافة األفراد من ومسؤولين وصناع القرار وكل شرائح املجتمع  يجب أن 

 جزاء البيئة. يكون لديهم وعي ودراية تامة بكل جزء من أ



 ساسية األحقوق الإلى  األدبية من المكانةحقوق الحيوانات   
 

78 

 

إليه تسعى  ما  األنواع،املدولية  الجهود  ال   حاليا  وهو  على  للحفاظ  قدر بعدما    1بذولة 

ألف وم بين خمسين  يفقد ما  العالم  أن  نوع من املخلوقات كل عام االعلماء  ألف   ،ئة 

صرح أحد علماء الحياة أن معدل انقراض األنواع بلغ ضعف ما كانت تذهب إليه   حيث

بينما أشار أحد التقارير البيئية إلى أن معدل تناقص  .  تقديرات الخبراء قبل أربعة أعوام

انقرضت   حين  سنة،  مليون  وستين  خمس  منذ  األرض  في  يحصل  لم  هذا  األنواع 

كون نقترب من حالة انقراض جماعية مماثلة الديناصورات وبهذه الوتيرة فنحن ربما ن

ملا وقع من قبل وإذا لم يتم وقف التدهور الحالي الحاصل في البيئة، فإن العالم سيفقد 

ئة من الكائنات خالل فترة تتراوح ما بين خمسين اوإلى األبد نحو خمسة وخمسين في امل

اآلناوم من  عام  خسائر    ،ئة  وتيرة  املاض ي  في  حصلت  أن  سبق  التنوع وقد  في  مماثلة 

آثار وخيمة انعكست على األنواع التي أفلتت من و الحيوي، ونجمت عن تلك الكوارث  

 .االنقراض

آلالف  الوراثية  املواد  لتخز ن  للنسكة  بنك  إنشا   نجد:   اإلجرا ات  ومن   ه 

إيجاد   باالنقراض،  امل ددة  دولية الحيوانات  إتفاقيات  إبرام  الطبيعية،  املحميات 

 2....   (CITES)ال ايت    حفظ البقا  للنوا  الحية كإتفاقيةت تضمانات ع 

املتخ ة لحفظ األنوا  الحية من اإلنقراض وتد ل  وغير ا من اإلجرا ات واملبادرات  

البيئة.   في  عداد الحيواناتو و نقيض عملية    في إطار  علم حفظ  و و   ؛التح م 

 
 للمزيد أنظر امللحق الثاني من هذا املؤلف.   1

2https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
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بطر قة غير طبيعية، لتقليل  الحيوانات إجرا  يتخ  لتعديل   ادة  عداد  ي نو  من

  عداد الحيوانات ح ى ترل ال يطرة عليها مم نة. 

م  بيئية،  عوامل  إلى  باللجوء  الحيوانات  أعداد  زيادة  تقليل  الطعام  ويمكن  إمداد  ثل 

القدرة  االفتراس أو على  التأثير  أو  لألنواع  املتعمد  النقل  أو  االستنقاء  يتضمن  وقد   .

القتل اإلنجابية )عملية استئصال مبايض ورحم أنثى الحيوان(، وأحيانا يتم إستخدام  

 .الرحيم للحيوانات كملجأ أخير للتحكم في أعدادها

 

اقع العم ي  -5  رعاية الحيوانات  فيللتشريع اإلسالمي الو

أ  عليه(  )صلى هللا  عبد هللا  بن  محمد  الكريم  الرسول  الشفقة يعتبر  إلى  دعا  من  ول 

و  ومساعبالحيوان  به،  و الرفق  وفي صحته  مشربه  و  مطعمه  في  و دته  بل  أثناء  مرضه، 

 ذبحه، تماشيا مع ما جاء به القرآن وما أوصت به الشريعة اإلسالمية. 

للحيوان     والسالم(حفظ  الصالة  أفضل  )عليه  الرسول  به  أوص ى  ما  حقوق  فقمة 

فقد روى أبو داود   فقد نهى عن سب الحيوانات و الطير بمجرد سبه باللفظ .  ؛املعنو ة

ال   بوا    " وابن حبان عن زيد بن خالد الجنهي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال

كما   1).. فإنه يدعو للصالة(...  وعند ابن حبان في صحيحه: ." الديك، فإن  يوقظ للصالة 

أن هناك العديد من األحاديث النبوية التي تكّرم بعض الحيوانات، فقد روى البخاري  

ومسلم وغيرهما من حديث عبد هللا بن عمر رض ي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه  

 
 ( 5731( وابن حبان)945( والنسائي في )عمل اليوم والليلة()278( وعبد بن حميد )115/4)( وأحمد 5101)أبو داود  1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3
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. ووقع في رواية ابن إدريس  "م القيامةالخيل معقود بنواصيها الخير إلى يو   "  وسلم قال

واإلبل عّز أل ل ا،   "  عن حصين في هذا الحديث من الزيادة قوله صلى هللا عليه وسلم 

 1 ..."والغنم بركة

هذا الدين الحنيف هو الذي ضرب للعاملين املثل األعلى في الرحمة والرفق بالحيوان، 

إ فحّرم  النار،  لدخول  بابا  عليه  القسوة  جعل  الشاقة، حتى  واألعمال  باألثقال  رهاقه 

وحّرم التلهي بقتل الحيوان، كالصيد للتسلية ال للمنفعة، ونهى عن كي الحيوانات بالنار 

في وجوهها للوسم )لإلشارة والترقيم مثال(، أو تحريش بعضها على البعض بقصد اللهو 

 إلخ  أو الترّبح املالي، وأنكر العبث بأعشاش الطيور وإحراق قرى النمل....

 ، الجميل  رد  في  الرقي  و  اإلحساس  نبل  في  قمة  يعد  الذي  الحديث  هذا  معي  انظروا 

لكي  فقد الغفاري  ذر  أبي  لزوجة  ناقة  أعطى  عليه وسلم  أن رسول هللا صلى هللا  روى 

تنقلها من مكة إلى املدينة، فحلفت لتذبحّنها هلل إذا ما أوصلتها آمنة إلى املدينة، فقال لها  

عليه وسلمالنبي صلى هللا وفائها؟!"    قلت؟!    ا حّق  لك   ،"ماذا  ُصحبتها   ي  َبعد 

كما نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذبح الشاة    2.ي ون جزا  الناقة  و ال بح؟!

الحلوب، ملا فيه من إعدام االنتفاع بلبنها بال ضرورة، مادام غيرها ُيغني عنها، ولهذا قال  

 اك والحلوب(. صلى هللا عليه وسلم: ) إي 

 
  1418دمشق الطبعة األولى - أبي زكرياء النووي/ رياض الصالحين)تحقيق ماهر الفحل) دار النشر لبن الكثير   1
 210ص  7: فتح الباري شرح الصحيح البخاري، الجزء البخاري   2



 ساسية األحقوق الإلى  األدبية من المكانةحقوق الحيوانات   
 

81 

 

التي قننت للحيوان حقوقا، لم تعرفها غيرها من الشرائع، ولم  وهذه الشريعة الغّراء هي

يصل إلى بعضها البشر، على اختالف دياناتهم ومذاهبهم، الشريعة التي كانت أساسا في 

العالم، وتعلم منها   –تقريبا    –بناء حضارة عاملية ملع نجمها طوال ألف عام   أنحاء  في 

 لواجبات والعلم والتكنولوجيا...القاص ي والداني الفضائل والقيم والحقوق وا

كما اقتدى الصحابة والتابعين والبعض ممن تالهم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  

فاهتموا بالحيوان اهتماما ملحوظا، رحمة ورفقا ورعاية وعناية، واآلثار الواردة في هذا 

ك و أخد املوضوع كثيرة، سأقتصر على تلك التي تحرك املشاعر و تحرض النفس للتحر 

فقد روي عن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء رض ي هللا عنه قال لجمله "دمون"    املبادرة.

 ما  
ّ
عندما حضرته الوفاة، يا دمون: ال تخاصمني عند ربي، فإني لم أكن أحمل عليك إال

 وراء النهر يروي أحاديث    -رحمه هللا    –وقد بلغ اإلمام أحمد بن حنبل    تطيق...
ً
أن رجال

، ثالثة ع
ً
ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فرحل إليه، وملا ورد عليه وجده يطعم كلبا

فسلم عليه، فرّد الرجل السالم، ثم اشتغل بإطعام الكلب، ولم يلتفت إليه، حتى انتهى،  

فقال: لعلك وجدت في نفسك إذ أقبلُت على الكلب ولم أقبل عليك، قال اإلمام أحمد: 

الزناد، عن األعرج عن أبي هريرة رض ي هللا عنه أن النبي   نعم، فقال الرجل: حدثني أبو

)من قطع رجاء من ارتجاه قطع هللا رجاءه يوم القيامة، فلم  صلى هللا عليه وسلم قال:

وأرضنا هذه ليس فيها كالب، وقد قصدني هذا فخفت أن  ثم قال الرجل: يلج الجنة (.

ث... ومن نافلة القول أن رسول هللا أقطااع رجاءه، فقال اإلمام أحمد: يكفيني هذا الحدي

الرحمن بن صخر الدوس ي، بأبي   صلى هللا عليه وسلم كّنى أحد كبار صحابته، وهو عبد

 هريرة، وذلك لعطفه ورفقه بهّرة كانت تالزمه...
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املسلمين      خيول  لرعاية  املحميات،  أي  "الحمى"،  ب  الحيوانات  اإلسالم  خّص  وقد 

بها. وو  األراض ي،  وماشيتهم، والعناية  ضع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قواعد حمى 

لتبقى  تملكها  يمنع  التي  املوات(،  )أرض  بعده، وهو  الراشدين من  الخلفاء  وسار عليها 

اإلباحة في إنبات الكأل ورعي املواش ي به. ولم يسمح بإقطاع ما كان تابعا لبعض القرى  

تخذ  
ُ
حتطب ) تنمية النباتات التي ت

ُ
حطبا للوقود فيما بعد(، واعتبارها حقا  كاملراعي وامل

 ألهل القرية. 

عبد  األمير  كوقف  املسلمين،  برعاية  تحظى  كانت  الضالة،  الحيوانات  الرحمن   وحتى 

القطط، فقد فرض مبلغ    معكتخدا )وكان أحد أعظم أمراء الدولة العثمانية بمصر(  

( في السنة، بواقع  ( نصف فضة )وكانت العملة النقدية املستعملة في ذلك الزمان3600)

( نصف فضة في كل شهر، لشراء اللحم وتوزيعه على القطط بعد عصر كل يوم، 300)

( نصف فضة للقائم على شراء اللحم وتوزيعه... أنظروا إلى 720كما أمر بصرف مبلغ )

 1هذه الحيوانات الضالة مآلها في عصرنا الحالي التشرد و املوت بمواد سامة تعطى لها. 

امل و فالقطط  تعرفها جل مجتمعاتنا اإلسالمية تشردة  الضالة أصبحت ظاهرة  الكالب 

في السابق من متاع املنزل حسب ما جاء في حديث عليه أفضل   والعربية، والتي كانت 

"،تشبيها بالخدم الذين يقومون الصالة والسالم حيث أسماها بالطوافين والطوافات  

يمكن أن يتحرزوا    أوانيهم و أمتعتهم ال  بخدمة املخدوم. فهي مع الناس في منازلهم وعند

 
 https://www.startimes.com/f.aspx?t=11690253  في حماية ورعاية الحيوان من روائع اإلسالم  1

https://www.startimes.com/f.aspx?t=11690253
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شربها  من إناء أو أكلت من طعام فإنه ال ينجس، وصاحبه بالخيار، فإن منها،كما أن  

 طاب له أو احتاج لذلك فله أن يأكل أو يشرب ألنه طاهر إال أن يتبين ضرره.

ولم   هذه الشريعة الغراء هي التي قننت للحيوان حقوقا لم تعرفها غيرها من الشرائع، 

الشريعة التي كانت أساسا في   يصل إلى بعضها البشر على اختالف دياناتهم ومذاهبهم ، 

وتعلم منها الجميع    بناء حضارة عاملية ملع نجمها طوال ألف عام تقريبا في أنحاء العالم،

 الحقوق والواجبات .... الفضائل والقيم و 

كل من يرى أن هذه العجماوات ،وكل من يرى أن هذه   من خالل هذا املؤلف،  فأنا أناشد 

الكائنات التي تحس وتشعر وترى وتسمع تستحق إعالء صوتها بالرفق بها والدفاع عن 

ذي عبارة عن سفينة مشتركة بيننا  حقوقها كأي عنصر مكمل لدورة الحياة على كوكب ال

 سارع بتقديم العون والدعم لها حفاظا على االتزان البيئي .أن نب

سسات هذه الحقوق في ظل ما نشهده واملؤ ساؤل كيف قننت القوانين املدنية  يبقى الت

 في هذا ر وتكثف للجهود الدولية الوطنية من تطو 
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 االعتراف الدولي بمنرومة حقوق الحيوانات. الفصل الثالث:  
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تشكل أية منظومة حقوقية، سواء تلك الخاصة باإلنسان أو الحيوان وحتى   تقتض ي

األخرى،   الحية  الكائنات  وباقي  قيام  النبات  الجدل  على  خاللها  من  يتم  فكرية  أرضية 

توضيحه وتقديمه وتبادل اآلراء حول أي صنف من أصناف هذه الحقوق. وهذا ما تم  

 .الغربية  املفكرين ورجال القانون في الدول به    ضمن الفصول السابقة، خاصة ما توصل

أو  القدامى  الفالسفة، سواء  من  العديد  عند  للتفكير  موضوعا  الحيوان  حيث شكل 

 من التوصل إلى منظومة الحقوق الحيوانية الغربية. مما مكنهم   الجدد

ر فيها منظومة حقوق اإلنسان، كإنجلترا أو فرنسا وحتى لدول التي تتجذاواملالحظ أن  

 حقوق الحيوانات. بمنظومة  انيا، كانت السباقة إلى االعتراف القانونيأمل

، بعد الحرب األهلية اإلنجليزية، بسن قانون حكومة أوليفر كرومويل  البداية كانت معف

املحميات؛   قوانين  من  كجزء  الحيوانات  قانون رعاية  بعدممارتن،    تم  سوء    املتعلق 

يعتبر من أول القوانين التي صدرت لغرض حماية الحيوان في و  معاملة الخيول واملاشية

  العالم.

هتلر، فقد سّن النازيون،   اإليديولوجية العنصرية للحزب النازي بزعامة  وأيضا وضمن 

، قانونا ينظم ذبح الحيوانات وفق تعاليم 1933بعد نجاحهم في االنتخابات التشريعية لا

العام نفسه باملصادقة  في نوفمبر من  النازي  اليهودية. كما قام نواب الحزب  الشريعة 

" الحيوان"  حماية  "قانون  األخرى    ".Tierschutzgesetzعلى  الدول  امتثلت  في وبعدها 

ومع تصاعد حركة نشطاء حقوق الحيوان عبر   بالتوازي مع ذاك .إقرار حقوقا للحيوان

على نطاق واسع في كليات القانون في أمريكا  ُيدرس  قانون الحيوانات اآلن    العالم، أصبح

نجدالشمالية.   في  180من    110  حيث  تعرف تخصص    كلية حقوق  املتحدة  الواليات 
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فصول    كليات حقوق في كندا، وبشكل روتيني في الجامعات في  6حقوق الحيوان، وفى  

 .الفلسفة أو فصول األخالق التطبيقية

في أوساط    القرن الحالي، عرفت هذه الحقوق تطورات  الباحثين ومع بداية  عدد من 

بمنح    بةللحيوان إلى املطال  الحقوق القانونية األساسية  اإلنتقال منمن خالل  القانونيين  

املطالبة  عند  ذكر 
ُ
ت التي  الحيوانات  وأكثر  األقل.  على  الحيوانات  لبعض  الشخصية 

سيزيل الحواجز    هذاإلعتقادهم أن  بالحقوق الشخصية هي البونوبو، والشمبانزي. ذلك  

أن ذلك يمنح    رضة في املوضوع بحجةاوبطبيعة الحال هناك مع  بين الفصائل املختلفة،

على   مبنية  أخالقية  العقلقيم  رجاحة  من   
ً
بدال العقلي  في   عموما ..  .التعقيد  النقاش 

طويل بتوضيح،  املوضوع  سأكتفي  األساسية    لذلك  حقوق  إلقرار  املرحلي  اإلطار 

لتصل مرحلة التدوين الدولي، واإلعتراف باليوم العاملي    في القوانين الوطنية  للحيوانات

عدها صدر اإلعالن العاملي لحقوق  وب،  1978  أكتوبر  15في  للحيوانات  بمقر اليونسكو  

. باملناسبة هناك أيام أخرى مرتبطة بحقوق الحيوانات مهمة جدا 1990الحيوان في عام

 مارس.   3أبريل واليوم العاملي للحياة البرية في  24مثل: اليوم العاملي للحيوانات املخبرية في  

 بوادر استحداث  شريعات لحماية الحيوانمبحث األول: 

إنجلترا  بوادر   تشهد      في  الحيوان  بحماية  االهتمام  التاسع  ظهور  القرن  بداية  مع   ،

محاوالت الستحداث تشريعات لحماية الحيوان. كان أول مشروع من خالل عدة  عشر  

السير  " من قبل االسكتلندي   1800قانون ملكافحة اصطياد الثور الذي طرح في أبريل  

ورفض في املرة الثانية  أنه كان من درجة مكافحة العمل،  ته بحجة  عارضتم موقد  "،  وليام 
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القديم،    لااا  يهدفاملشروع    هان  بحجة اإلنجليزي  الطابع  اعتبار  "تدمير  حماية   وتم 

 .  حماية ملكية فقط يدخل في إطارالحيوانات 

 أحد أعضاء البرملان في مدينة جالواي في،  م، عرض كولونيل ريتشارد مارتن1821في عام  

الخيول "ايرلندا،   معاملة  قانون  قبل   "،مشرو   من  وسخرية  باستهزاء  قوبل  الذي 

البريطاني العموم  استطاعمجلس  لكن  "ديك    ،  با  الرابع  جورج  لقبه  الذي  مارتن 

في عام   "قانون سو  معاملة الخيول م بالحصول على موافقة على  1822اإلنسانية" 

 فيما بعد  كما أصبح معر   -  "قانون مارتن" أو    واملاشية" 
ً
الذي يعتبر من أول القوانين   -وفا

التي صدرت لغرض حماية الحيوان في العالم. وقد حصل القانون على املوافقة امللكية  

م ملنع سوء معاملة أي حصان، أو فرس، أو بغل، أو حمار، أو ثور، 1822يونيو    22في  

لفة ُيعاقب عليها  أو بقر، أو غنم أو غيرها من املواش ي وأصبحت القسوة اتجاههم مخا

   .1جنيه أو السجن ملدة شهرين 5إما بغرامات تصل إلى 

فقد طال هذا القانون سلسلة من التحسينات، حيث أصبح يسمى قانون القسوة مع  

في   استخدام   1835الحيوانات  أو  والكالب  الديكة  صراع  سباقات  حظر  ويتضمن 

تبع القانون بتحسينات أخرى عام  
ُ
 1876ثم أخرى عام  1849الحيوانات كطعم، وأ

امتثلت الدول األخرى للدعوى القضائية حول تمرير التشريعات و خلق القرارات التي 

عام   في  نيويورك  الحيوانات، حيث حكمت محاكم  وتحمي  الوحشية    1822تخدم  أن 

العام  القانون  في  تعتبر جريمة  الحيوانات  عام    .والقسوة ضد  نجح   1850وفي فرنسا 

 
1 Speeches in Parliament, of the Right Honourable William Windham. Volume I   .Longman, Hurst, 

Rees, Orme, and Brown (1812), pp. 303, 340–356 . 
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دملا   فيليب  غرامون جاك  قانون  تمرير  في  غرامون  يحظر   Loi Grammont دي  الذي 

ويحرم القسوة ضد الحيوانات األليفة ويعتبرها خروج عن القانون، مما أدى إلى سنوات  

أجل  من  وذلك  األليفة  الحيوانات  من  اعتبارها  وإمكانية  الثيران  حول  الجداالت  من 

، 1859من والية واشنطن عام    ثم تبعت ذلك القرار كل ،حظر سباقات مصارعة الثيران

لتاليها حمالت ضد      ...1889ثم فلوريدا عام    1868، وكاليفورنيا في  1866ونيويورك في  

التشر ح وإجرا  عمليات مخبرية ع ى الحيوانات من النو  النشيط  شر ح الحيوان  

رفض شديد من طرف نشطاء  ، وهو األمر الذي أدى إلى غضب و يو و في مرحلة الوع

الجمعياتاملدنيةحقوق   خاصة  بالحيوان،    ،  من الرفق  الحيوان  حماية  كجمعية 

التشريح ملكافحة  الوطنية  بالجمعية  بعد  فيما  التي عرفت  منظمة   ،التشريح  أول  وهي 

التي أسسها  باور    معارضة إلجراء األبحاث على الحيوانات  العالم االيرلندي فرانسيس 

بأن الحيوانات  ،  اإلصدارات العلمية في الثمانيناتوهو ما أكدته    .م(1904-1822كوبي )

    تعاني وتشعر باأللم.

جمعيات األهلية املهتمة   كما نشير للدور البارز الذي عرفته أملانيا في هذه الفترة، خاصة

جمعية أهلية واتحادات    700بالحفاظ على الحيوان ورعايته وقد عرفت تواجد أكثر من  

، وقد ساعد هذا الكم في الضغط على السلطات بإصدار فاظ على الحيوانتهتم بالح

أهمها، الحيوانات من  في    قوانين تحمي  في  فمثال  الصادر  الجنائي  القيصري   15قانون 

رض عليها الجمهور أو يعذبه أو الجاني " من يعذب حيوانا يعت  360في بند    1871مايو  

ب  يس يء الجمهور  شعور  مجرد  فكان   ." إلصدار معاملته  منطلقا  لحيوان  أحد  إساءة 

كانت الجمعيات األهلية تقدم اعتراضاتها إلى الحكومة، حيث  ، رغم هذا  قوانين حيوان
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أحيانا القوانين  بتنفيذ  تهتم  الحكومة ال  أصدر "مرسوم جريم"    1930وقي عام    .كانت 

 . والذي شدد على استخدام القانون 

كانت هذه البوادر املساعدة على تعزيز فيما بعد قوانين حماية الحيوان عبر العالم،  

 خاصة التطورات التي ستعرفها الدول الغربية. 

  عز ز قوانين  اصة بالحيوانات عبر العالم .1

املتصاعدأمام   عن  الوعي  املجتمعات  ،  من  يتجزأ  ال  كجزء  الحيوانات  أهمية  مدى 

عامة،   بصفة  والحياة  أول اإلنسانية  عام   تأسست  في  الحيوان  لحقوق  دولية  منظمة 

في الحقوق املدنية يعرف بإسم   ،1974 )  ذلك بفضل أحد نشطاء  -1927هنري سبيرا 

املتحف   في معارضة ه  أولى حمالتالحمالت التي كان ينظمها. و   من خالل وذلك  (.  1998

حيث كانت تجرى التجارب والبحوث على القطط   ،1976األمريكي للتاريخ الطبيعي عام

عام   في  إنجازاته  أبرز  وكانت  بإيقافها.  أقنعهم  شركة  1980التي  أقنع  عندما  وذلك  م، 

ريفلون ملستحضرات التجميل بالتوقف عن إجراء اختبار درييز الذي تضّمن اختبارات  

 على صفحة كاملة في عدد   ن الحيوانات. السمية على جلد أو عيو 
ً
وقد نشر إعالن مميزا

: " كم  من الصحف يحتوي على أرنب مع الصقة مثبتة على العينين ووصف توضيحي

شركة    ، مما دفععدد األرانب التي أصبحت كفيفة بسبب شركة ريفلون ألجل الجمال ؟"

لتجميل عليها، وتبرعت  ريفلون عن استخدام الحيوانات إلجراء اختبارات مستحضرات ا
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باملال للمساعدة في تأسيس مركز بدائل إلجراء االختبارات على الحيوانات وتبعتها غيرها  

 1. من شركات مستحضرات التجميل الرائدة

حظر التجارب على الحيوانات، مثل   عن  هذا ما شجع العديد من البلدان في سن قوانين

وفي  م التي أصدرت قانون حظر على "شبيه اإلنسان غير البشري 1999عام    نيوزليندا

)1999عام   العام  القانون  وضع  تم  قسم  18رقمم،  وينص48،  التنفيذ،  قيد  هذا   ( 

القانون على أن صنع أو بيع أو امتالك فيديوهات تظهر القسوة على الحيوانات ألهداف  

 . 2مادية جناية وجرائم بشعة 

في   2005ن النمساوي إجراء التجارب على القردة في عام  كما منع البرملا م ما لم تنجز 

الفردية القردة  حقوق  للحيوان، نطاق  الشخصانية  الحالة  على  الحصول  إطار  وفي   .

قضية   في  الحيوان  إنتاج  ملعامل  املعارضة  الجمعية  به  تقدمت  عام الذي  الشمبانزي 

، خاصة بعد إفالس  1982عام جمهورية سيراليون  فيذي تم إلقاء القبض عليه  ال  ،2008

تصل  التي  واملساعدات  املنح  لتلقي  وجود شخص  يتطلب  مما  يرعاه  كان  الذي  امللجأ 

  2008ليا في النمسا عام  للقرد حسب القانون النمساوي، أصدرت  املحكمة الع
ً
م قرارا

دفع ما  هذا   ،
ً
شخصا ليس  الشمبانزي  استئ  بأن  عند  افنالجمعية  املحكمة  الحكم 

اإلنسان لحقوق  من  األوروبية  للشمبانزي  الشخصانية  اقتراح  محامي  طلب  حيث 

 
1 Stinson, Jeffrey .Activists pursue basic legal rights for great apes ,USA Today   ,July 15, 2008 . 
2 http://www.pet-abuse.com/pages/animal_cruelty/crush_videos.php#ixzz2C6yKSljR    

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.usatoday.com/news/offbeat/2008-07-15-chimp_N.htm
http://www.pet-abuse.com/pages/animal_cruelty/crush_videos.php#ixzz2C6yKSljR
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حق الحرية املحدودة و   : حق العيش تعيين وص ي شرعي له و منحه أربعة حقوق و املحكمة  

 .1السالمة الشخصية و الحق في مطالبة امللكيةللحركة وحق 

سبانيا للهيئة التشريعية الوطنية أول من صوت  م أصبحت لجنة إ2008في يونيو عام  

غير  الثدييات  رتب  )أعلى  للرئيسيات  املحدودة  الحقوق  بتمديد  يقتض ي  الذي  للقرار 

الغوريال وإنسان   البشرية(، فأوصت لجنة البيئة البرملانية بإعطاء الشمبانزي والبابون 

قتل الغاب الحق بعدم اإلشتراك في التجارب الطبية أو السيرك، وكذلك أوصت بجعل  

 غير قانوني
ً
 إلى الحقوق التي أوص ى   القردة فعال

ً
إال بحالة الدفاع عن النفس استنادا

  .2، ولم يتم بعد سن اقتراح اللجنة في القانون مشروع القردة العليا بها

 لحظر مصارعة الثيران،   2010في عام  
ً
بق    3م، أصدرت الحكومة في كاتلونيا اقتراحا

ُ
وط

ألول   االقتراح  إسبانيا.هذا  في  استخدام    مرة  الدول  من  العديد  منعت  ذلك،  وبعد 

الحيوانات في السيرك ابتداًء من بوليفيا ثم تلتها العديد من الدول األوربية إسكندينافيا  

 4والشرق األوسط وسنغافورة.

 

 
صدى     1 جريدة  الحيوان،  حماية  تكفل  الدولية  القوانين  األمير:  وسيلينا  الباجوري  الجمعة  أميرة     2015مارس    6البلد 

    https://www.elbalad.news 

2 Glendinning, Lee (July 18, 2008 .)Spanish parliament approves 'human rights' for apes The Guardian   ,June 

26, 2008 
3 BBC News (July 28, 2010" .)Catalonia bans bullfighting in landmark Spain vote نسخة محفوظة 02  ديسمبر ."

 2017 على موقعواي باك مشين. 
4 Kelch (2011), p. 216; Waldau (2011), p. 108 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.elbalad.news/
http://www.guardian.co.uk/world/2008/jun/26/humanrights.animalwelfare?gusrc=rss&feed=networkfront
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10784611
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10784611
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10784611
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10784611
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-10784611
https://web.archive.org/web/20171202211438/http:/www.bbc.co.uk/news/world-europe-10784611
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
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 الحيوانات                   قوانين حماية  تطورات سياسية في  دمة .2

الضعيف ضد الحق املزعوم لألقوى. وبعد تحرير العبيد والنساء،  بدافع حماية مصالح  

الحيوانات على  التالية هي أخذ مصالح  املنطقية  الخطوة  ومنح حقوق لألطفال، فإن 

فهي األضعف وهي تأتي في عالم يركز على املصالح قصيرة املدى، ال ينظر    ،محمل الجد

 إليها أبدا أو تأتي في آخر الالئحة.

اإلنسانية اإليجابية مع الطبيعة  تعاون رسخت أن  شاملة لكوكب األرض،ال رؤية الهذه  

وصحًيا حكمة  وأكثر  أقوى  مجتمًعا  تخلق  والحيوانات  الطريق  .  والبيئة  خارطة  فهي 

املعتمد من طرف السياسيين في برامجهم اإلنتخابية، بالدول الغربية خاصة األوروبية  

نالك حركة عاملية متنامية من األشخاص امللتزمين وأمريكا وأستراليا وكندا... أصبحت ه

بحقوق الحيوانات، في السياسة، وفي اإلدارة العامة واملجتمع. وتأسست أحزاب من اجل 

 الحيوانات كجزء من السياسات العامة لهذه الدول 

 2002أول حزب للحيوانات تأسس    PvdDاختصار  ندي املعروف بااولالحزب اله ويعتبر  

حصل    2017في مارس  ، ومقعًدا  150مقعدين من بين  في مجلس النواب على  وقد حصل  

وهو في املائة.    150حزب من أجل الحيوانات على خمسة مقاعد برملانية، بزيادة قدرها  

 على املستوى األوروبي، الوطني، اإلقليمي واملحلي  80يضم اآلن  
ً
ربعة أيعتمد  وهو    .ممثال

 1  مبادئ: التعاطف، االستدامة، الحرية الشخصية واملسؤولية الشخصية.

هذا التمثيل السياس ي للحيوانات في املؤسسات البرملانية، أوجدت منظومة حقوقية جد 

. وهي   تقوم بضمان حماية رعاية الحيوانات البلكي يةمدونة  متطورة ومن أهمها،  

 
1 https://www.partyfortheanimals.nl/ar/ 



 ساسية األحقوق الإلى  األدبية من المكانةحقوق الحيوانات   
 

93 

 

هذا  ويفرض  واألخالقية.  الفسيولوجية  احتياجاتهم  مراعاة  مع  ورفاهيتها،  الحيوانات 

ا لحيوان، وتعتبر إساءة املعاملة  التشريع تصريًحا ألي شخص يرغب  
ً
في أن يصبح مالك

 1سنة.   15املشددة جريمة يعاقب عليها بالسجن ملدة 

في     األحزاب  من  للعديد  ملهمة  املدونة  هذه   قدم ف  2،أوروباتعتبر  فرنسا،  وفي  مؤخرا 

، من  تر يص لحفظ الحيوانات األليفة و عز ز العقوبات ضد التخ ي عنهم  مقترح

من   اآلالف  عشرات  عن  التخلي  بسبب  بيلدي(  برونو  برملاني)السيد  عضو  طرف 

والكالب،   القطط  البريئة  مركز    حسبالحيوانات  سجله  املقترح     .SPAما   والقانون 

 البلجيكية. دونة املمستمد إلهامه من 

 وقبل كل ش يء أن تتذكر  أنه    يعتبر  الفرنس يوأكثر من هذا، فاملقترح  
ً
واجب الدولة أوال

ا لالستهالك أو لعبة يمكن للمرء التخلص  
ً
في القانون أن الحيوان املنزلي هو ليس هدف

ملاذا ال تشدد الحكومة الفرنسية العقوبات ضد أولئك الذين ليس    منها عند أدنى تعب.

 3مي قطهم في النهر أو ربط كلبهم بمنطقة الراحة؟ لديهم أي قلق بشأن ر 

التصريح من  كجزء  جمعها  يتم  التي  املبالغ  فإن  ذلك،  إلى  حيوان  باإلضافة   إلمتالك 

ستسمح بتغذية صندوق حماية ضد الهجر وإساءة معاملة الحيوانات وبالتالي مساعدة 

 
 حماية الحيوان والتشريعات األوربية 1

wrongs-or-rights-https://arabic.euronews.com/2012/07/12/animal 
2  Poutine signe une nouvelle loi interdisant la maltraitance sur les animaux . 

(http://www.nosignalfound.fr/puoutine-signe-une-nouvelle-loi-intedisant-la-maktraitance-sur-les-

animaux/?) 
3 Prosition de loi de bruno bilde :Permis pour la détention d’animaux.  

(https://rassemblementational.fr/interventions/permis-pour-la-detention-danimaux-propotion-de-loi-de-

bruno-bilde/?) 

https://arabic.euronews.com/2012/07/12/animal-rights-or-wrongs
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إلى    املزيد من املالجئ. فرض عقوبات التدريب على التعليم وسلوك الحيوان باإلضافة 

التدريب ورعايته   هذا  تكاليف  األليفة  للحيوانات  املستقبلي  واملالك  املالك   ، يتحمل 

للرقاقة وأيضا   إلزامًيا  تحديًدا  االقتراح  هذا  يوفر  تجول،  ظاهرة  تجنب  أجل  من 

وموث اكتماال  أكثر  وهو  الوشم...اإللكترونية،  على  التعرف  من  من   وقية    وغيرها 

 . اإلجراءات

خاصة و   والعربية  اإلسالمية  الدول  في  الحيوان  وضعية  عن  قائما  السؤال  يبقى 

 املغرب؟؟؟

 ة ببعض الدول العربية واإلسالميةنموذجي  شريعات املبحث الثاني: 

 

تأتي التشريعات الرفق بالحيوان في بعض الدول العربية واإلسالمية في إطار اهتمام    

وتطويرها، بما يتفق مع   حماية البيئة والحفاظ على الثروة الحيوانيةاملستمر إلجراءات 

وتوفير   بالحيوان  للرفق  متكاملة  منظومة  لبناء  العاملية  واملمارسات  املعايير  أفضل 

القيم الدينية واألخالقية والحضارية للدول،   دون الخروج عنان،  الرعاية والرفاه للحيو 

 وما يخدم املصالح اإلقتصادية واإلجتماعية.  

التنمويةف الجوانب  خاصة  الدول  بعض  تواجهها  التي  التحديات  بعض  )األردن، رغم 

(، إال  ، مصرمن جهة، وعدم التوازن واإلستقرار من جهة أخرى)لبنان  اإلمارات، تركيا(

، لم يمنعها في السعي إلرساء قوانين تحمي بها الحيوانات على املستوى الوطني   اأن هذ

 وتحليل اإلحتياجات لتطوير سياسة الرفق بالحيوان وأثرها على النمو والصحة والبيئة.
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اإلسالمية رغم ما تتمتع به من إستقرار   -وهو الش يء املغيب في بعض املجتمعات العربية

على  والحفاظ  البيئة  وحماية  بالحيوان  الرفق  ثقافة  أن  إال  إجتماعي،  وأمن  سياس ي 

أو  باملناخ  تتعلق  التي  القضايا  ببعض  اإلهتمام  اللهم  هامشية،  أو  معدومة  عناصرها 

 من هذه الدول بالضبط املغرب وغيرها و تدبير النفايات... 

 قوانين نموذجية للرفق بالحيوان:  اإلمارات_تركيا_مصر_لبنان  .1

اإلسالمي   للتشريع  تعود  تاريخية،  جذور  لها  للحيوانات  والحماية  اإلعتراف  هذا  نجد 

واملمارسات السابقة، وأيضا الدور النشيط الذي لعبته بعض الجمعيات املجتمع املدني 

 اإلختصاص في املجال القانون. ومن هذه الدول نجد: في تعاونها مع ذوي 

 القانون اإلمارا ي الخاص بالرفق بالحيوان:  ❖

إهتماما  اإلمارات  دولة  إحدى    تولي  تعتبر  والتي  بالحيوان،  الرفق  بقضية  كبيرا 

اإلسالمية   الشريعة  أحكام  بها  أوصت  والتي  بالبيئة  واملتعلقة  املؤثرة  القضايا 

من  العديد  إصدار  في  تجلت  العناية  وهذه  األصيلة.  اإلجتماعية  والعادات 

  بشأن الرفق بالحيوان  2007( لسنة  16، ويعتبر قانون اإلتحادي رقم )التشريعات

والذي فرض  امل والعاملية،  العلمية  واملمارسات  واملعايير  الخليجي  النظام  إلى  ستند 

رعايتها على  والقائمين  الحيوانات  مالك  على  الشروط  من  واملنشآت    ،العديد 

املختصة ببيع الحيوانات وإيوائها وغيرها من الجهات، وعدم اإلضرار أو إلحاق األذى  

الحيو  معاناة  أو  ألم  في  التسبب  )  انات...أو  رقم  بقانون  تعديله  تم  لسنة  18كما   )

املكل  حاليا .  2016 الوزارة  عبر  الدول  الخاصة  اإطالق    فةتطمح  الوطنية  لخطة 
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بالحيوان   رقم  ب بالرفق  الوزاري  القرار  الالئحة    2018لسنة    476إصدار  بشأن 

بالحيوان. الرفق  التنفيذية لقانون  العديد من األطر    التنفيذية الذي تحتوي على 

وهو يضم تسع مواد تختص بتعريف املصطلحات املستخدمة في القانون، وواجبات  

 القائم على رعاية الحيوان، مع ما يتماش ى مع التطورات الدولية ومنطقة الخليج. 

 تركيا و شريعات حماية الحيوانات وتطورات : ❖

يحتدى مثاال  تركيا   الحيوانات،    تعتبر  مع  التعامل  طريقة  في   الوضع  و به  كان  لطاملا 

قانون حماية الحيوان، الذي يسري    القانوني للحيوانات محل جدال  في تركيا، خاصة أن

الجرائم ضد   14ملدة   مرتكبي  على  إدارية  مالية  غرامة  يفرض سوى  ال  تركيا،  في  عاما 

ت التي تعرف بأنها “حيوانات أليفة” الجرائم املرتكبة ضد الحيوانا إضافة أن  الحيوانات.  

لديها صاحب( هذه   ضراركإ“   تصنف  )أو  وفي  التركي،  العقوبات  قانون  في  باملمتلكات” 

سنوات.   3أشهر و    4الجناة والحكم عليهم بالسجن ملدة تتراوح بين  الحالة يمكن محاكمة  

وبعد إلحاح هذا ما دفع    .في حماية الحيوانات وحقوقها  عقيم  قانون الحيوانوبالتالي ف

ومناقشات   واسع  شديدة  نطاق   من  على  الحيوان  العديد  حقوق   باملطالبةنشطاء 

 والكف عن التعامل مع الحيوانات كممتلكات. بتغييره، 

ى مجلس الوزراء في تركيا مشروَع قانون   في التشريعات التركية،خطوة  تاريخية  وك  ، 1تلقَّ

 إلقراره،  
ً
ب عليه بالسجن، وليس مجرد  تمهيدا

َ
ينص على أنَّ تعذيب الحيوانات سُيعاق

 
 في سابقة تاريخية.. مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات تركيا  1

https://www.turkeyalaan.net/2017/11/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9

%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%

https://www.turkeyalaan.net/2017/11/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82
https://www.turkeyalaan.net/2017/11/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82
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سنوات،  ثالث  حتى  أشهر  أربعة  بين  الجريمة  مرتكب  سجن  مدة  وستتراوح  الغرامة، 

الجديد القانون  نص  من    .بحسب  عدد   لحرية  املجرم  انتهاك  حالة  في وفي  الحيوانات 

الوقت نفسه، ستزيد العقوبة بمعدل مرة ونصف املرة، لتتراوح مدة السجن من ستة 

القانون  ملشروع   
ً
وفقا السنة،  ونصف  سنوات  أربع  إلى  بفضل  و   .أشهر  التقارير  هذا 

أظهرت   اإلخبارية ال  التي  لحيوانات  خالل  قصص   عن  املاضية،  تعرَّضت  سنوات 

على سبيل   .، ولكن لم ُيعاقب الجناة إال بأقل العقوباتللتعذيب، أو اإليذاء، أو القتل

 عن طريق دهس الكالب في 2017املثال، في أغسطس/آب 
ً
 متعمدا

ً
 ضاال

ً
، قتل رجل كلبا

َب بغرامة قدرها   ليرة    1097مدينة أنطاليا، الواقعة على ساحل البحر املتوسط، وعوق 

)نحو   قيادت  266تركية  رخصة  وُسحبت   )
ً
أميركيا  

ً
أصبح  و   .هدوالرا  

ً
فصاعدا اآلن  من 

 
ً
 .1تعذيب، أو إيذاء، أو قتل حيوان ضال أو أليف جريمة

 مصر:القوانين والتشريعات الخاصة بالرفق بالحيوان في  ❖

مصر   قر عرفت  في  أول  بالحيوان  الرفق  يخص    ي الخديو   هأصدر   1902  يونيو  5ار 

بالحبس مدة المنص على  ي  ،إسماعيل حلمي واحد   7يد عن  تز   عاقبة  بغرامة  أو  أيام 

 
D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82 
  ع يب وقتل الحيواناتتركيا تدرس عقوبة السكن لتهمة   1

https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-

%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%

D8%A7%D8%AA 

https://www.turkeyalaan.net/2017/11/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82
https://www.turkeyalaan.net/2017/11/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82
https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://www.adwhit.com/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D9%82%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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األحمال  )  أكثر من املمارسات التالية   شخص يقوم بعمل واحد أو   مصري على أي  جنيه

الحيوانات  إستخدام    -  للركوب والجر بأحمال تزيد على قدرتها  ةالزائدة للحيوانات املعد

في املجروحة  أو  أ  -العمل  املريضة  التغذية  الحيوانات فضال على  أو سجن  و التعذيب 

-التعامل بالضرب مع الحيوانات األليفة أو املستأنسة -املشرب أو التهوية الغير سليمة

في الحيوانات  بينهم  إستخدام  فيما  والغير  -املشاجرات  البرية  للحيوانات  التعذيب 

 (. مستأنسة واألسيرة منها.

رقم  ثم    الزراعة  قانون  حماية   الذي  ،  1966لسنة    53صدر  الثالث”  فصله  في  حدد 

والحيواناتالطي للزراعة  النافقة  في  ور  القسوة  إستعمال  وعدم  البرية 

تاله  و .   (146/ / 119/ 131/  118/  117ويشتمل على عدد من املواد ) مادة     الحيوانات

الجديد املصري  البيطري  القانون  العامة   مشروع  الهيئة  في  ممثله  الزراعة  وزارة  بين 

(  )  طرية مع اإلتحاد األوربيالبي  للخدمات  سيتم التصديق   -مشروع التوأمة املؤسسية 

الجمعيات األهلية التي  قد لعبتو   1.عليه من البرملان ومجلس الوزراء في القريب العاجل

 ، عن خاللالرئيس ي في الدفاع عن قضية الحيوان  دورا،  تعمل في مجال الرفق بالحيوان

التشريعات وتنظيمها من  فعيل  للخدمات البيطرية من أجل تعامل مع الهيئة العامة  الت

مؤتمرات وورش عمل وتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان في جميع املجاالت من مجازر خالل  

 وتعليم وبحث علمي وغيرها .

 

 
 /http://www.youm7.com تعديل تشريعي لتجريم كافة أشكال االعتداء على الحيوانات        1

http://www.youm7.com/
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 الحيوانات ب  وقانون الرفقلبنان  ❖

   رغم ما تعانيه    
ً
لبنان من انعدام االستقرار األمني واالنقسام السياس ي والحزبي، فضال

الخ... املاء والكهرباء  الناس من غياب  هذه األمور تجعل من قانون مثل  و     عن شكوى 

 الواقع التاريخي للدولة تبث وجود قوانين   أن  الحيوان لدى البعض مسألة هامشية. إال

الذي يتعلق باقتناء    1933/ 6/ 6تاريخ    297ار رقم  )القر   1933منذ العام    الرفق بالحيوان 

حول تنظيم زرائب    1940/ 7/10تاريخ    239وتربية الحيوانات املعدة للذبح، والقرار رقم  

رقم   االشتراعي  واملرسوم  يتناول    1940/ 1/3تاريخ    340الحيوانات  الذي  وتعديالته 

هذه القوانين جعلها    الوقت والتطورات التي عرفها العالم جعلتالعقوبات( ومع مرور  

 .1بالية وال تتماش ى مع تطور نمط الحياة واملتغيرات الحاصلة

للعمل على صياغة مسودة ملشروع   "Animals Lebanon"وبفضل حملة أطلقتها جمعية

من  ومجموعة  اللبنانية،  الزراعة  وزارة  مع  بتعاون  لبنان  في  بالحيوان  يتعلق  قانون 

الحصول على إجماع وزاري حول مشروع قانون "حماية املحامين تمكنت الجمعية من  

 .2/2015/ 5الحيوانات والرفق بها بقرار مجلس الوزراء اللبناني 

الحديث عن سالمة   ظل  في  القانون  على مشروع  اللبنانية  الحكومة  موافقة  أتت  وقد 

مطابق "غير  ألنها  لبنان  في  املسالخ  من  عدد  بإقفال  املتتالية  القرارات  وبعد  ة الغذاء 

للمواصفات" وتعيش بها الحيوانات في أوضاع صحية مزرية. وبالتالي، فإن إصابتها بأي  

 
  .. agenda.com/article.php?id=1024-https://www.legal       للحيوان  حقوق .. في لبنان 1
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 على صحة املواطن اللبناني. وخلفية مشروع القانون مفادها أن 
ً
مرض سينعكس تلقائيا

 .على اإلنسان أن يتحمل مسؤوليته في ماهية البيئة التي يعيش فيها. فبقاؤه من بقائها

.    في  هذا القانون   وقد جاء 
ً
قواعد عامة يتضمن  ثالثين مادة موزعة على أحد عشر فصال

ترعى التعامل مع الحيوانات، سواء على صعيد فردي أو ضمن منشآت، وقتل الحيوانات  

كما تناول موضوع اإلجراءات التي تتخذ باملحافظات    وشروط نقل الحيوانات وتملكها،

 أن التخلص    من كالب وقطط.  والبلديات من قتل للحيوانات الشاردة  
ً
فقد ثبت عامليا

للمشكلة.    
ّ
حال يضع  لن  الطريقة  بهذه  للمخالفمنها  العقوبات  تحديد  خالل  ثم    من 

التركيز على فرض الغرامات، ألن الفكرة األساس ليست في بث الذعر لدى الناس من 

ة وقابليتها  بين الطابع الرادع للعقوب  بل العمل على التوفيقخالل فرض عقوبات قاسية.  

باالنقراض  املهددة  والحيوانات  الجرم،  بحسب  تتفاوت  العقوبات   ،
ً
وطبعا للتطبيق. 

العقوبات،   حجم  من  الجريمة  تكرار  يزيد  كذلك،  أكبر.  عليها  العقوبة  ترك تكون   مع 

 
ً
 للقضاء حيث بإمكان القاض ي أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا

ً
 1. هامشا

 :  املغربيباملكتمع حيوانات الوضع القانوني لل .2

ترتبط حياة العديد من املغاربة بشكل كبير بالعديد من أصناف الحيوانات األليفة،     

العامة، سواء   الحياة  من مظاهر  مظهرا  تشكل  كما  الوطني،  املجال  مكونات  من  فهي 

بالقرى أو البوادي أو املدن.  لكن رغم هذا التواجد املحسوس وامللموس لهذه الحيوانات  

 
 https://www.usj.edu.lb/recherche/pdf/ethic1.pdfقانون الرفق بالحيوان بلبنان         1

 

https://www.usj.edu.lb/recherche/pdf/ethic1.pdf
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ال فإنها  املحلي،  املجال  قانونيا،   في  أو  حقوقيا  أو  فكريا  كان  سواء  وجود،  بأي  تتمتع 

 لضعف ثقافة الرفق بالحيوان من جهة، والنعدام ثقافة الدفاع عن الحيوان باملغرب.

 وخير دليل، ما نراه يوميا من قصص  مأساوية لحيوانات تعرَّضت للتعذيب، والقسوة

العمل في  تستخدم  التي  تتعلق    خاصة  أغراض  في  استعمالها  أو  الحمير  ضرب  مثل 

أو اإليذاء، أو  التعارك ومنافسات غير قانونية  في  بالشعوذة مثل القطط، أو حشرها 

 مثل الكالب، ولألسف الشديد إلى اليوم لم يتم معاقبة الجناة على ذلك.  واإلبادة القتل

 لم تخلقإال أنها  اقتصادية، تعتمد على النشاط الفالحي،    أن التركيبة السيوسيو فرغم  

العالقة   والرفقتلك  وحيواناته،    التعاطف  القروي  يؤديها  بين  التي  الوظيفة  اللهم 

 . ضرورة إطعامهتستوجب 

حيث يتحول فيها الحيوان بما فيها املدن تكاد تكون منعدمة؛  فثقافة الرفق بالحيوان،

إذ كثيرا ما ترى حيوانات    )نقل ما يفوق طاقته الجسدية  إلى أداة لالستغالل، سواء في

 املعتادو   .(من حمير وبغال أو حتى خيول وهي تنوء تحت ثقل حموالت بشرية أو سلعية

أن ترى قططا أو كالبا وهي تتلقى ضربات أو ركالت طائشة من أقدام أطفال أو    أيضا

ن طرف العموم، مما يجعل كهول بدون أن يثير ذلك أدنى شعور بالشفقة أو االزدراء م

هذه الحيوانات في ترقب دائم والحذر من كل حركة أو تحرك، ويجعلها تبحث دائما عن  

الش يء الذي   التواري تحت السيارات أو االختباء وراء أي سور قد يحميها من اإليذاء، 

 1حّول سلوكها إلى شعور باالضطهاد واإلحساس بعقدة الخوف الدائم. 

 
 com/orbites/297805.htmhttps://www.hespress l.شقير: لهذه األسباب تغيب ثقافة حقوق الحيوان باملغرب،   أحمد  1
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خ الحيوانات،  أنواع فهذه  لكل  سهلة  فريسة  تبقى  لها،  أصحاب  ال  التي  تلك  اصة 

الضرب، أو املعاملة السيئة لكل من أراد التنفيس عن مخزونه الداخلي من العنف أو 

 السادية دون أن يطاله أدنى زجر قانوني أو أن يتعرض لعقاب جزائي. 

جنس ي من كما تتعرض هذه الحيوانات األليفة لكل مظاهر االستغالل االقتصادي وال

أو  بوفاتها  تنتهي  ما  عادة  دامية  مبارزات  في  بها  املقامرة  أو  بصغارها،  املتاجرة  خالل 

الشارع  إلى  بطردها  منها  التخلص  يتم من خاللها  أو عاهات مستديمة  بعجز  بإصابتها 

لتصبح لقمة سائغة ملكبوتات املتشردين، أو لرصاص أو تسميم األجهزة اإلدارية املحلية  

 تنظيف املدن ومالحقة ما يسمى بالكالب والقطط الضالة. في حمالتها ل

وال تقتصر هذه املعاملة الحاطة بكرامة هذه الحيوانات األليفة، بل يشمل األمر أيضا  

املاليين من األكباش والخراف القروية التي تصدر بمناسبة عيد األضحى إلى املدن؛ حيث  

والكشف   والتقليب،  الجس  ملختلف  األسواق  في  وإنزالها  تتعرض  األسنان،  عن 

وإصعادها من الشاحنات، والوقوف تحت لفح الشمس في األيام الحارة، وتحت هطول  

املطر والبرد في األيام الشتوية. أضف إلى ذلك تعرضها للتسمين االصطناعي للربح على 

حساب صحة هذه الحيوانات التي تتحول إلى آلية للتسليع والتبضيع في غياب أية حماية 

 ة أو إدارية. قانوني

وال يقف األمر عند ذلك، بل تتحول هذه األكباش والخراف إلى أضاحي تتدرب فيها كل 

في  واملوسميين  املحترفين  والجزارين  والجيران  واألقارب،  األسر،  الهاوية ألرباب  األيادي 

مذبحة ال تراعي أحاسيس وال شعور هذه الحيوانات؛ حيث يتم ذبح وسلخ بعضها أمام  

البعض اآلخر في سطوح وأماكن غير صالحة ال للذبح وال للسلخ، وأمام أعين أعين وسمع  

قت فقط إلرضاء  األطفال الذين يترسخ في ذهنهم منذ صغرهم أن هذه الحيوانات قد خل
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اآلدمي وسطوة  وال  شهوة  روح  وال  عقل  بدون  مخلوقات  هي  الحيوانات  هذه  وأن   ،

بحيث يمكن أن تضرب، أو تغتصب، أو كب، أو تحلب، أو تؤكل...  إحساس، خلقت لتر 

 . تبتر أعضاؤها، أو يتسلى بها في انعدام كلي ألي ثقافة لحقوق الحيوان

وضعية  حول  فكري  بصمت  املرء  يصطدم  أن  حقا  املستغرب  من  فإنه  وبالتالي، 

اآلن   حد  وإلى  قضيالحيوان،  أو  إشكاال  تشكل  لم  زالت  املفما  تساؤل  تثير  كرين ة 

املرتبطة بالحرية،   العديد منهم ناقش مختلف املفاهيم، مع العلم أن  باملغرب  والفالسفة

واإليديولوجية األخالقي، والدولة،  أو  السياس ي  سواء  العربي،  العقل  منظومة  أو   ،

العربي السياس ي  التراث  في -ومكونات  الحيوان  وضع  إلى  إشارة  أدنى  دون  اإلسالمي... 

 حلية. منظومتنا املغربية امل

: هل هذا يرجع إلى نوع من التعالي الفكري لدى نخبنا الفكرية هذا ما يدفعنا للتساؤل 

والفلسفية أو نوع من النظرة الدونية إلى الحيوانات، على اعتبار أنها كائنات ال تستحق  

للحيوان  الدونية  النظرة  جمود  يكرس  مما  بشأنها،  اآلراء  تبادل  أو  حولها  التفلسف 

 غرب؟ السائدة في امل

شخصية أنه    املالحظ أي  إعالميا،  أو  حقوقيا  أو  سياسيا  سواء  اآلن،  إلى  يظهر  لم 

حتى  أو  الليبرالية،  أو  اليسارية  مرجعياته  بمختلف  تنظيم  أي  أو  أو حقوقية  عمومية 

إلى حماية هذه الشريحة الحيوانية العريضة، وال حتى   أي  األصولية، يناضل أو يدعو 

بعض جمعيات الرفق بالحيوان، التي  باستثناء مة حقوقية تنتمي للمجتمع املدني،منظ

 .تعد على رؤوس األصابع بعد أن أقفل جلها أبوابه بسبب قلة املساعدات 
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زالن...، لرموز حيوانية مختلفة من إبل، وفيلة، ووعول، وغ ورغم انتقاء  األحزاب    وحتى

يدفعها   لم  ذلك  على فإن  سواء  السياس ي،  النقاش  ضمن  الحيوان  وضعية  طرح  إلى 

 الصعيد اإلعالمي أو البرملاني أو االنتخابي،  

املرجعية  ذات  األحزاب  إلى  املنتمية  الفرق  فيها  بما  برملاني،  فريق  ألي  يسبق  لم  كما 

مقترح  أي  البرملان  أمام  أن عرض  املثال،  على سبيل  والتنمية  العدالة  الدينية كحزب 

يتضمن   قانون  وأصنافها،  أشكالها  بمختلف  األليفة،  الحيوانات  حقوق  لحماية 

 مقتضيات زجرية لعقاب أي شخص يستبيح جسد هذه الحيوانات وينتهك حرمتها. 

رغم الترسانة القانونية املؤطر  ف   املغربية.  األمر نفسه، نجده في القوانين والتشريعات

للحيوان   الحقوقي  الوضع  بقي  فقد  اإلنسان،  نقاش لحقوق  كل  من  مقصيا  املغربي 

أو خالل    حقوقي، معينة  أماكن  في  الصيد  بحظر   
ً
مثال املتعلقة  الجوانب  بعض  في   

ّ
إال

إذا تعرض شخص ما لألذى    من املمتلكات الشخصية   باعتبارهالراحة البيولوجية، أو  

من حيوان أو تم اإلعتداء على حيوان مملوك)مستأنس به( كما هو منصوص عليه في 

ا الفصل  القانون  خاصة  املغربي  وفي 15و  17و  18والفقرة  36الفقرة    609لجنائي   ،

معاقبة الجاني على أنه من ممتلكاته   . فإنه يتم2الفقرة    400و  2الفقرة    401الفصول  

 1الشخصية.

والسياس ي،    ولعل الحقوقي  الصمت  هذا  واجتماعية سبب  فكرية  عوامل  إلى  يرجع 

إلى  بها  التي عادة ما ينظر  الدونية السائدة  في النظرة  تتمثل باألساس  وسياسية عدة، 

 
( باملصادقة على املجموعة القانون الجنائي، 1962نونبر   26) 1382جمادى الثانية    28الصادر في    1.59.413ظهير شريف رقم     1

( الجريدة 2019مارس  11)1440رجب    4بتاريخ  1.19.44الصادر تنفيذه الظهير الشريف    33.18حسب آخر تعديل قانون رقم  

 . 213-212-128ص (.2019سمار  25)1440رجب  18بتاريخ  6763الرسمية عدد 
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الحيوان األليف. فالحيوان الذي يعتبر كائنا حيا إلى جانب الكائن اإلنساني، ينظر إليه  

جرت العادة أن   ككائن أدنى ال ينبغي أن يتمتع بأية حقوق أو أية حماية قانونية، فقد

يعتبر دائما في درجة أدنى من الكائن البشري أو اإلنساني، الش يء الذي يبرر أي سلوك 

 عدواني ضده. 

العلم،   في مع  هو  الدفاع  فهذا  عنها،  والدفاع  الحيوان  بحقوق  االهتمام  يتم  عندما 

ن الوقت نفسه دفاع عن اإلنسان في مختلف مكوناته، بما فيها مكوناته الحيوانية، وأ

املجتمع السليم الذي يضمن حقوق الحيوان سيكون بالضرورة مجتمعا مكرسا لحقوق  

تقبل  ال  واملتطورة  السليمة  الحقوقية  فالثقافة  وأصنافه؛  فئاته  بمختلف  اإلنسان 

 1بالتراتبية في الحقوق أو التمييز في األولويات الحقوقية.

للنقاش العمومي على مختلف  ب  في املغر الحيوان  لتالي، فقد آن األوان لطرح وضعية  وبا

سياسية؛   أو  حقوقية  أو  فكرية  كانت  سواء  لهذه األصعدة،  يعترف  قانون  بتسطير 

تكون مقتضياته تطويرا للمنظومة  الكائنات بكينونتها ويجرم كل فعل يس يء إليها، بحيث  

التشريعية خاصة التي تضمن استدامة التنوع البيولوجي في البيئة املحلية واستكماال  

للشراكة لل اإلطار  واملحلية)كإتفاقية  الدولية  ولالتفاقيات  بها  املعمول  البيئية  قوانين 

التي تم توقيعها بين وزارة الداخلية  املتشردة  القطط  و والتعاون ملعالجة ظاهرة الكالب  

واملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية  

 .2  (2019فبراير  28البياطرة في ألطباء ل

 
ليفة.. منافع لألسرة واملجتمع، مجلة آفاق البيئة والتنمية الصادرة عن مركز العمل التنموي جميلة مرابط: الحيوانات األ   1

 org/magazine/article/2320/=.xshgustkpus-ctr-http://www:maan: .العربي.  
املديرية العامة للجماعات املحلية اتفاقية إطار للشراكة والتعاون  من أجل معالجة ظاهرة الكالب والقطط    –وزارة الداخلية     2

 الضالة

http://www:maan-ctr-:org/magazine/article/2320/=.xshgustkpus
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أن   يجب  أن  لهذا  فكرة،  من    ننطلق 
ً
وجرما أخالقية  جريمة  يبقى  الحيوانات  تعذيب 

يسائل فينا الروح اإلنسانية والضمير اإلنساني، وهو ما يحتاج إلى التوعية ببشاعة هذا 

لحماية   السلوك. بجمعية  وكعضوة  بيئية  وكناشطة  املوالية  الفقرة  في  أقترح  لذلك 

األساسية  للحقوق  اإلطار  قانون  مشروع  أكاديمية  وكباحثة  والطبيعة،  الحيوانات 

املجتمع  للحيوان. فهي جاء بما يتناسب مع ما نصت عليه الشريعة اإلسالمية وما يخدم  

 ألنها جزء ال يتجزء عنه. 

 1األساسية للحيوان في املغر  للحقوق   مشرو  قانون اإلطار  مقترح .3

 

مقتضيات         للحيوانجاءت  األساسية  الحقوق  بشأن  املشروع  األليفة هذا  ، ات 

األحكام  من  املستقى  الثقافي  وباملوروث  بالبيئة؛  واملتعلقة  املؤثرة  بالقضايا  إلرتباطها 

صيلة، ولتطوير املنظومة التشريعية السمحة لديننا الحنيف، وعاداتنا االجتماعية األ 

ات  لتطور وتماشيا مع ا  .خاصة التي تضمن استدامة التنوع البيولوجي في البيئة املحلية

ضروري تحديث    معه  أصبح  مما  عرفتها األنظمة الدولية في مجال الرفق بالحيوان،  التي

األساسية   حقوق  ويحفظ  يحمي  تشريعي  معنا  نص  تتواجد  التي  خاصة  للحيوانات 

 . الحيوانات األليفة()وتشاركنا مجتمعنا املحلي

 
من وفقا للدينامية البيئية للمملكة املغربية التي تم إطالقها خالل السنين العشرة األخيرة، بداية  املقترح تمت صياغته  هذا     1

حق  2011  الدستور  يكفل  سليمة  الذي  بيئة  في  الفصل  العيش  والتنمية منه(  32)خاصة  للبيئة  الوطني  امليثاق  وعبر   ،

ي في جميع السياسات الوطنية االقتصادية واالجتماعية الذي رسخ رسميا البعد البيئ  (99  -12  املستدامة)قانون اإلطار رقم

فيهاوالثقافية.   بما  البيئية  األنظمة  حماية  على ضرورة  منه  ومقتضيات   تأكيدا  يتناسب  ما  مع  والحيوانية  الطبيعية  البيئة 

 الشريعة اإلسالمية والقوانين الوطنية واملواثيق الدولية
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بالدرجة ، كما أنه يدخل  هذا القانون ال يرتب أعباًء مالية كبيرة بل يفرض رقابة أكثر

وهو الذي ما عاد باإلمكان الخروج منه.     systeme-Eco  النظام البيئي  مع تكامل   فياألولى  

بها، الخاصة املتعلقة بالبيئة والسالمة الصحية مستكمل للنصوص التشريعية املعمول  

البيئة  11.03قانون رقم  ) وباألخص و 1املتعلق بحماية واستصالح    28.07قانون رقم  ،  

ل الصحية  بالسالمة  الغذائية، املتعلقة  بإحداث   25.08قانون  و   2لمنتجات  القاض ي 

الغذائية  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  املتعلق    12/  122وقانون  ،  3املكتب 

الصحي  والتفتيش  بالحيوانات  والرفق  الحيوانية  بالصحة  املتعلقة  التدابير  بتحديد 

الغذائية من أصل حيواني للمنتجات  بهيئة  1.93.230الظهير رقم  و ،  البيطري    املتعلق 

أ الوطنية  شخاص وحمايتهم املتعلق بوقاية األ  56,12قانون  و   1993،4كتوبر  البياطرة 

الكالب،   أخطار  الكفيلة والمن  التدابير  بإتخاذ  متعلق  قانون  بمثابة  الشريف  ظهير 

املعدية األمراض  من  الداجنة  الحيوانات  رقم  و ،  بحماية  بتدبير   28.00قانون  املتعلق 

 ..(النفايات.

املقترح القانون  هذا  مواد  يضم  ومقتضيات  بين  تسع  املصطلحات    تحديد  تتراوح 

القانون،   في  أهدافه،  و املستخدمة  تشرح  عامة   
ً
رعاية أحكاما على  القائم  وواجبات 

وحرية سواء على صعيد فردي أو ضمن منشآت، وشروط تملك الحيوانات  الحيوان،  

 
عدد    1 الرسمية  اآلخر    18بتاريخ    5118الجريدة  رقم  1900( ص  2003يونيو19)1424ربيع  قانون  وكذلك  املتعلق   12.03. 

 (... 2003يونيو  19)1424ربيع اآلخر  5118بدراسات التأثير على البيئة الصادر بالجريدة الرسمية عدد 
 يةاملتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائ 28.07القانون رقم  2
القاض ي بإحداث املكنب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف   25.08قانون رقم  3

 2009يناير  20)1.09.20رقم 

 .1993أكتوبر  1.93.230القانون املنظم لهيئة البياطرة، ظهير شريف بمثابة قانون رقم  4
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وإيواء   رعاية  ملنشآت  والفنية  الصحية  والشروط  الحيوان،  الحيوانات، حركة 

واشتراطات تغذية الحيوان، والشروط واملواصفات الخاصة بتحميل الحيوانات ونقلها  

النقل وسائل  وشروط  للحيوان،  الجوي  النقل  واشتراطات  وتغذيتها،  كما    ....وإنزالها 

كالب   من  الضالة  للحيوانات  قتل  من  البلدية   مجالس  تتخذ  التي  اإلجراءات  يتناول 

 أن التخلص منها بهذه الطريقة لن يضع  وقطط، رغم أن هذه الع
ً
ملية فقد ثبت عامليا

 للمشكلة.
ّ
 حال

 يجب أن تطبق على الجزء األهم واألساس ي من هذا القانون، يتعلق بالعقوبات التي  أما  

، أي حيوان سواء أليفا أو متشرد)الحيوانات الضالة(  في حقاملخالف حسب نوع الجرم  

الحالة  العقوباتو  الجرم،    في هذه  الجريمة من حجم   كما تتفاوت بحسب  تكرار  يزيد 

مع ترك الهجر أو تسييب الحيوان مملوك... وبطبيعة الحال  مع تجريم فعل  العقوبات،  

 .
ً
 للقضاء حيث بإمكان القاض ي أن يتخذ القرار الذي يراه مناسبا

ً
 هامشا

وفي املجمل وتفاديا لعرض الروتيني للفصول، أقدم قراءة عامة لهذا املشروع من حيث  

 على الشكل التالي:   الواجبات واملخالفات 

على   ▪ تحت  يجب  حيوان  أي  سراح  إطالق  عدم  الحيوان  رعاية  على  القائمين 

رعايتهم ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليهم، وفي حال الرغبة في التخلي عنه  

لرعاية   واملؤهلة  الكافية  العمالة  وتوفير  املختصة،  للسلطات  تسليمه  يجب 

ستمرارية حياته  الحيوانات، وتوفير وتهيئة املكان والغذاء املناسبين إليوائه وا

 للتأكد من  
ً
والحفاظ على صحته، ومعاينة الحيوان مرة واحدة على األقل يوميا

االحتياطات   جميع  واتخاذ  له،  املتخصصة  الصحية  الرعاية  وتوفير  سالمته، 

الالزمة لعدم اإلضرار أو الحاق األذى به، واالحتفاظ بسجالت األصول الوراثية  
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جية للحيوان، وسجالت متابعة للممارسات  والتغذية والحالة الصحية واإلنتا

 .اليومية وفي املنشآت وصيانتها

 

الغذاء والراحة وتوفير املأوى  ويعاقب   ▪ في تقديم ما يكفي من  في حال اإلهمال 

وتعريض   سبب،  دون   
ً
قسرا احتجازه  وتعمد  الحيوان  ضرب  أو  املناسب، 

ا لإلجهاد  الجر  أو  التحميل  أو  للركوب  تستخدم  التي  وعدم  الحيوانات  لزائد 

مراعاة عمرها وحالتها الصحية أو نقلها بطريقة أو وسيلة غير مهيأة، أو خلط 

أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها عند النقل، أو عرض وبيع واالتجار في  

 .حيوان مصاب أو مريض

 

 في حال التخلي عن الحيوان أو تركه لفترة طويلة دون رعاية،   يعتبر كما  ▪
ً
مخالفا

ضه على طبيب بيطري في حال مرضه، أو التخلص منه بطريقة غير  أو عدم عر 

الفنية   العروض  أداء  في  لطبيعته  منافية  بصورة  استخدامه  أو  رحيمة، 

والترفيهية أو للتسلية واملزاح في رحالت الصيد أو حلبات املصارعة، أو إعطائه  

للنمو أو منشطات محظورة أو مواد كيميائية من أغذية   أو  أي أدوية محفزة 

 .إضافات أعالف غير مصرح بها

 

استخدام أية أدوات حث على الحركة حادة أو كهربائية أو أدوات  ويعتبر مخالفا   ▪

شل الحركة إال في حالة الدفاع عن النفس، كما حظرت وخز الحيوان أو ضربه  

على  إلجباره  القوي  الضجيج  إثارة  ومنعت  والحيوية،  الحساسة  األماكن  في 

 .الحركة والسير
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الشروط الصحية والفنية للمنشآت أن تكون املواد املستخدمة في  ب توفر  واج ▪

وكذلك   واإلسطبالت  واألقفاص  الحظائر  وباألخص  املنشآت  وتجهيز  بناء 

مصادر   من  وخالية  مؤذية  غير  الحيوانات  تالمسها  أن  يمكن  التي  املعدات 

فصيلة  التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل، وأن تكون املنشأة مناسبة ل 

الشمس،   من  لحمايته  مظللة  تكون  وأن  الحيوان،  ووزن  وحجم  وعمر  ونوع 

واشترطت أن يتوافر فيها تكييف للهواء للحيوانات التي تحتاج لدرجات حرارة  

في   البعض  بعضها  تثير  التي  الحيوانات  خلط  عدم  اشترطت  كما  منخفضة، 

 .حظائر واحدة

 

آمن    واجب ▪ بشكل  النافقة  الحيوانات  من  تطبيق  التخلص  يضمن  بما 

 .1التشريعات األخرى ذات الصلة

 

على   ▪ اشتراطاتها  الحيوانات  وإنزال  ونقل  تحميل  األولى    3مواصفات  مراحل 

مرحلة ما قبل نقل الحيوان )التحميل(، وشملت االشتراطات ضرورة الحصول  

على تصريح بنقل الحيوان من السلطات املختصة يوضح فيه عدد الحيوانات  

ووضع   النقل،  وسيلة  وتطهير  نظافة  من  والتأكد  السير،  وخط  وأنواعها 

النقل ملدة ال تقل عن   ساعة، وتغذية وسقاية    24الحيوانات مع بعضها قبل 

 .الحيوان قبل النقل

 

 
جميلة مرابط: الوعي بأهمية التصرف في جثث الحيوانات امليتة، مجلة آفاق البيئة والتنمية، الصادرة عن مركز العمل    1

 . يمكن اإلطالع على املقال على الرابط: 2020التنموي العربي، العدد   يناير 
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  ــاتــمـــة 

بتعامله مع الحيوانات، إّن   إنماال يقاس املجتمع املتطور بتعامله مع البشر فقط،       

موضوع مهم وال يمكن إهماله بانتظار حل باقي املشاكل، ألن الرفق بالحيوان والعناية به  

 معنية بها.مؤسسات وجهات  الحلول تأتي في سلة متكاملة، كما أن لكل مشكلة أو قضية  

 .لذا  على اإلنسان أن يتحمل مسؤوليته في ماهية البيئة التي يعيش فيها فبقاؤه من بقائها

 من تربيته  على املحافظة علىن  وبالتالي فنحن مسؤولي  
ً
ومختلف   الثروة الحيوانية، بدءا

أن فالكائنات الحية تلعب دورا هاما في حفظ توازن األنظمة البيئية، كما  .  مراحل حياته

هذا   منبل أكثر  ،  اإلقتصادية واإلجتماعية  تعلب دورا متزايد في التنميةمواردها الوراثية  

يستفيد منها    يمكن أن  التيو عنوية على الصعيدين )الصحي والنفس ي(  فوائد مفهي لها  

 املجتمع واألسرة خاصة ضمن منظومتنا االجتماعية. 

في هذا السياق، أثبتت العديد من الدراسات العلمية التي أجراها علماء النفس وعلماء  

والصحي االجتماع، على قدرة الحيوانات األليفة في تقديم الدعم على الصعيد النفس ي  

رّبى داخل املنازل.  واالجتماعي ألصحابها، خاصة التي
ُ
 ت

بالتواصل   والشعور  الرفقة  وتأمين  لإلنسان؛  الجمالية  الحياة  إغناء  إلى   
ً
فإضافة

الحميم، خصوًصا ملن يجد صعوبة في التعامل مع البشر، فهي تؤثر بشكل عالجي على 

ا  الداخلي، وعلى  العام للجسم ومقدرته  الجهاز العصبي ووظائف غدد اإلفراز  لنشاط 

 على مقاومة األمراض. 

أحدث املراجع الطبّية والعلمّية تؤكد أن الحيوانات األليفة، قادرة على تخفيف التّوتر  

 املرافق للمرض، وتأمين سرعة الشفاء ثم الراحة النفسّية، بحيث: 
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  أن األشخاص الذين يتعايشون   -مانشستر البريطانية- أوضح الباحثون من جامعة •

مع أمراض عقلية خطيرة عندما سئلوا عن األشياء التي ساعدتهم على إدارة حالتهم 

اختار   أوضاعهم،  لتحسن  80وتسيير  أساس ي  كعامل  األليف  الحيوان  منهم   %

 فقط وضعت الحيوان في املرتبة الثانية.   ٪٢٠حالتهم، في حين أن البقية التي تمثل  

، بأن اقتناء حيوان  2016شر في يونيو  أفادت الدورية األمريكية للسلوك البيطري ن  •

أحد  يعاني  التي  األسر  أفراد  بين  أسهل  التعامل  ويجعل  اإلجهاد  من  يقلل  أليف 

وجود   أن  إضافة  حياتهم.  نوعية  من  كثيًرا  ن  ُيحّس  مّما  د،  التوحُّ مرَض  أطفالها 

ل   الحيوان األليف في حياة الطفل يكسبه العديد من الصفات الحميدة، مثل تحمُّ

األدوار  املس  توزيع  مبدأ  وترسيخ  لآلخرين،  والرعاية  الحب  مشاعر  وإظهار  ؤولية 

 داخل األسرة. 

تبّين من خالل الفحوصات املخبرّية، أن هرمون الكورتيزول الذي يفرزه الجسم   •

التّوتر، ينخفض بمعدل ملحوظ لدى أصحاب الحيوانات األليفة. وهؤالء   أثناء 

األوكسيتوسين، وهو الهرمون الذي    كما ثبت، يحتفظون بنسب مرتفعة لهرمون 

 يؤمن الترابط العاطفي ويحافظ على العالقات الحميمة. 

أظهرت نتائج دراسة حديثة التي نشرت في دورية علم النفس التطبيقي، أن قضاء   •

األطفال وقًتا مع الحيوانات األليفة ُيشعرهم بسعادة أكبر من التي يشعرون بها  

أقرانه مع  الوقت  نفس  يقضون  برفقة  حين  يتّربون  الذين  أطفال  أن  كما  م. 

ا من سواهم، األمر الذي ينعكس الحًقا  
ً
الحيوانات األليفة، يبدون أقل قلًقا وخوف

 على صّحتهم الجسدّية.

الحيوانات • ضد  عنف  أعمال  يرتكبون  الذين  األطفال  أن  العلماء  بمثابة  أكد   ،

ئم عنف ضد يكون لديهم ميل الرتكاب جرا ناقوس  طر ين ر باضطرا  نفس  ،

األشخاص في املستقبل، لذا يجب على األهل الحذر وتوجيه طفلهم، االنتباه لهذه  

 الظاهرة وعدم إغفالها. 
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في  األليفة(  والحيوانات  اإلنسان  بين  الدراسات)العالقة  من  النوع  هذا  زال  ما  عموما 

شرارة بداية عهدها؛ مع ذلك فإن املعطيات التي جمعها الباحثون حتى اآلن، قد تكون ال

تتألم وتشعر     ه الكائنات ح اسة وأشمل، خاصة وأن  التي تقدح زناد معرفة أوسع

 .وتتذكر، وتحب وتكره وتعيش حياة اجتماعية مثل املجتمعات البشرية

لذلك يجب أن يكون املرء إيجابيا في تعامله مع الوجود، واملبادرة إلى مساعدة اآلخرين، 

من   وغيره  إنسان  بين  فرق  السالم ال  عليه  قوله  بدليل  الكائنات، 

عليه   صدقة" رطبة كبد كل في" الرفق واإلحسان، فقد روي  أساسها  العالقة  ، وهذه 

قال"  أنه  والسالم  الصالة  لو  ح ن  أفضل  كما  لدابة  إن  ح ن  لإلن ان  جر  إن 

 ". إلن ان، ومن ع   دابة كمن ع   إن ان

بإدخال  وسيكون أفضل    ،يئة وبما فيهاعالقتنا مع البمن الضروري إعادة النظر في  لذا  

تنظيم املناهج التعليمية لألطفال، و نصوص تشجع على املعاملة الطيبة للحيوان ضمن  

برامج   األليفة، وتخصيص  الحيوانات  الطبيعية، ومآوي  املحميات  إلى  زيارات مدرسية 

ته  واحترام كرام   للتعريف بالحيوانات كمخلوقات حساسة وأليفة واجتماعية  إعالمية

   الجسدية والنفسية كمخلوق من مخلوقات هللا.
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 املـــالحــــق 
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 ( 1امللحق)
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 ( 2)امللحق

 

 

بنك للنسكة لتخز ن املواد   الك ود املب ولة للحفاظ ع ى األنوا  من االنقراض

 :الوراثية

 

الحيوانات املهددة باالنقراض.  تم إنشائه في بريطانيا، لتخزين املواد الوراثية آلالف  

 .وسيقوم البنك، بالحفاظ على "شفرات الحياة" لهذه الحيوانات حتى بعد انقراضها

منذ   انقرضت  التي  العلماء من فهم املخلوقات  القادمة من  وسيمكن ذلك األجيال 

التي  الحيوانات  للحفاظ على  البرامج املستقبلية  في  أيضا  وقت طويل، وقد يساعد 

خ االنقراضيتهددها  التاريخ    .طر  متحف  من  كل  بدعم  املشروع  هذا  ويحظى 

 .وجامعة نوتنجهام في لندن وجمعية علوم الحيوان الطبيعي

 مراحل مشرو               

سجة  يأخذ العلماء حشرات كاملة أو عينات صغيرة من أن   سفينة نوح املكمدة:       

حمض   الحيوانات حتى ال تهدد حياتها يمكن تجميد األنسجة لحفظها • استخالص

األكسجين منقوص  ريبوزي  العينة   نووي  أخذ  بعد  سواء  األنسجة،  عينات  من 

ألغراض البحث، التي قد تفض ي في   DNA مباشرة أو بعد تجميدها • يمكن استخدام

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%86%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A_%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A_%D9%85%D9%86%D9%82%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
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عامل أخرى إلى م DNA أحد األيام الستنساخ كائنات منقرضة • ترسل بعض عينات

تجميد يمكن   • الفقد  أو  الضرر  تمتد   DNA كتأمين ضد  قد  لفترة  املستخدم  غير 

 آلالف السنين

الشفرة  من  "احتياطية"  نسخة  تخزين  إلى  املجمدة"  نوح  "سفينة  مشروع  ويهدف 

قاعدة   الوراثية لكثير من الكائنات قبل أنقراضها. وستخزن هذه الشفرات الوراثية في

الناحية   بيانات  ومن  املعرفة.  بغرض  املستقبل  في  إليها  الرجوع  يمكن  مجمدة، 

 العملية، 

دؤبا عمال  ذلك  يتهددها    سيستلزم  التي  الكائنات  من  األنسجة  عينات  الستخالص 

خطر االنقراض.  ومع الحيوانات الكبيرة الحجم، فقد يتضمن ذلك أخذ قطع صغيرة  

من الجلد بينما يخضع الحيوان للتخدير. أما مع الكائنات الصغيرة مثل الحشرات،  

األنسجة إلى    فقد يستلزم ذلك االحتفاظ بالكائن بأكمله.  وبعد ذلك ستنقل عينات

معمل سفينة نوح املجمدة )التي سيوزع عدد منها في أنحاء مختلفة من الكرة األرضية(  

 .وتخزن في درجات حرارة شديدة االنخفاض

الريبوزي  النووي   (DNA وإذا سارت األمور كما هو مخطط، فإن عينات الحمض 

السني اآلالف من  لعشرات  يظل سليما  قد  الوراثية  الشفرة  يحوي  أكثر.  الذي  أو  ن 

يقول أحد العلماء املشرفين على املشروع "من املعروف أن )دي إن إيه( يدوم مئة ألف  

عام عندما يخضع للحفظ في الطبيعة. لكن في ظل ظروف تخزين مثالية قد نتمكن  

 ".من الحفاظ على العينات لفترة أطول من ذلك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
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وحلزونات بارتوال أول كائنات   واملهاة محدبة القرنين حصان البحر األصفر وسيكون 

جنيه  200خطر االنقراض تدخل مشروع سفينة نوح املجمدة، بتكلفة تبلغ   يتهددها

 .استرليني للصنف الواحد

ويأمل املشروع أن يتمكن من تخزين عينات آالف من أصناف الكائنات األخرى، بدء  

التي  للكائنات  األولوية  والزواحف. وستعطى  الحشرات  حتى  والطيور  الثدييات  من 

في االنقراض  خطر  منظمو    يتهددها  حرص  كما  القادمة.  الخمس  األعوام  غضون 

 .املشروع على اإلشارة إلى أنه لن يقتصر على الحيوانات األليفة واملستأنسة

من   التأكد  هو  هذا  الوراثي"  املعلومات  ل"بنك  الحالي  الوقت  في  الرئيس ي  الهدف 

  االحتفاظ بسجل للشفرات الوراثية للكائنات املنقرضة. وما ستستخدم فيه سيصب 

 .في مصلحة األجيال القادمة

دراسة   تمكنا من  قد  أداة ضرورية  املشروع  "يشكل هذا  املشروع  أحد منظموا  قال 

الريبوزي النووي  الحمض  املستقبل."  (DNA) تتابعات  في  املنقرضة  للحيوانات 

وأضاف "لو كان مشروع سفينة نوح املجمدة موجودا في مطلع القرن العشرين لتسنى 

وتزويدنا بمعلومات قيمة عن العالقات الوراثية   نمر تسمانيا ت مثللنا دراسة حيوانا 

 ".والتطور 

نما تخوض بأرشيفها  وال يعلم أحد أين سترسو سفينة نوح املجمدة في النهاية، لكن بي

 .الثمين عباب املستقبل، فإن االحتماالت تبدو مثيرة

 املحميات الطبيعية 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D8%AF%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B1_%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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بدايات   مع  تظهر  بدأت  والدعم.  الحماية  الحكومة  لها  تؤمن  مناطق جغرافية  وهي 

القرن العشرين ولها أهمية كبيرة في الحفاظ على األنواع والتنوع الحيوي. وقد كانت  

القومية في الواليات املتحدة األمريكية أول حديقة قومية في العالم.   يلوستون  حديقة

وهناك اليوم في مختلف أنحاء العالم، مناطق ريفية أفردت كمحميات للحياة البرية.  

اآلدميين  القناصة  من  اإلمكان  قدر  محمية  املناطق  هذه  في  والحيوانات  فالنباتات 

التجميع، كما يحظر على املستثمرين وش إن  وهواة  فيها.  املباني  البناء تشييد  ركات 

اآلخر   وبعضها  املربعة  مترات  الكيلو  آالف  يشمل  شاسع  املحميات  هذه  بعض 

 .اليتجاوز قطع أرض صغيرة لم تطلها يد التطور الحضري بعد

وبالرغم من الجهود الوطنية املبذولة في حماية التنوع الحيوي إال أن إقامة املحميات  

الح باملفهوم  في  الطبيعية  املحليين  السكان  مشاركة  به  يتم  والذي  والشامل  ديث 

 تنفيذ الحماية ما زالت في بدايتها

 

 ( iucnاتحاد العاملي للحفاظ ع ى الطبيعة وموارد ا)

بعرف سابقا اتحاد الحماية العاملي( منظمة بيئية األولى في العالم تأسست    يعتبر ) كان

حكومة  ويملك مركز استشاري    200ويقع مقرها في جنيف ويضم أكثر من    1948في  

في األمم املتحدة  ويلعب دورا في تنفيذ العديد من االتفاقيات الدولية للحفاظ على  

 الطبيعة والتنوع البيولوجي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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ة الرسمية القائمة على حفظ األنواع في العالم ، فقد قام بوضع قائمة  ويعتبر السلط

باالنقراضبشكل تفصيلي   ّدرُس  للنوا  امل ددة 
َ
وت  

ُ
ف ّ

صن 
ُ
ت حالة حفظ    هي الئحة 

 األنواع النباتية  

سنوات    5كل    االنواع   ، ويتم إعادة تقييم كل فئة من   1963والحيوانية أنشئت عام  

 إذا أمكن، أو كل عشر سنوات على األقل. على الشكل التالي:

 

 

 ) األنواع املنقرضة
ً
 نق  (.ونرمز لها بالعربية بااااااEXتماما

( وهي األنواع التي تتواجد  EW) األنواع املنقرضة من الحياة البرية

التربية   أو  األسر  في  غير  فقط  تجمعات  في  تتواجد  أو  الداخلية 

لهذه   األصلي  الطبيعي  التوزيع  عن  بعيدا  تتواجد  طبيعية" 

 ق الفئة".ونرمز لها بالعربية باااااا

باالنقراض حرج  بشكل  املهددة  املعرضة  CR) األنواع  األنواع  وهي   )

بشدة كبيرة جدا لخطورة االنقراض من الطبيعة.ونرمز لها بالعربية  

  ق باااااا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Status_iucn3.1_ar.svg
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باالنقراض املهددة  كبير  EN)  األنواع  بشكل  املعرضة  األنواع  وهي   )

  م  لخطورة االنقراض من الطبيعة.ونرمز لها بالعربية باااااا

لالنقراض املعرضة  املعر VU) األنواع  األنواع  وهي  لخطورة  (  ضة 

  د  االنقراض من الطبيعة.ونرمز لها بالعربية باااااا

التهديد  من  القريبة  األ NT) األنواع  وهي  كي  (  تتأهل  ال  التي  نواع 

تصنف ضمن الفئات املذكورة سابقا ولكنها من املرجح أن تصل إلى  

 قخ  إحدى هذه الفئات في املستقبل القريب. ونرمز لها بالعربية باااااا

املهددة غير  في  LC) األنواع  واملتوفرة  املنتشرة  األنواع  وهي   )

 غم الطبيعة.ونرمز لها بالعربية باااااا

كافية  معلومات  عنها  تتوفر  ال  التي  عنها  DD) األنواع  تتوفر  ال   )

 معلومات عن توزيعها في الطبيعة أو تعرضها للتهديدات. 

 ( وهي األنواع التي لم يتم تقييمها بعد.NE) األنواع التي لم تقيم

 

 (cmap) ناطق املحميةاللكنة العاملية للم

 

العاملي للحفاظ ع ى الطبيعة من  جل حماية  وهي إحدى اللكان التابعة لإلتحاد

للمناطق   ممثلة  عاملية  شب ة  إنشا   في  عز ز  م متها  وتتمثل  الطبيعيةـ  املناطق 

 .1960املحمية األرضية منها والبحر ة، تم تأسي  ا في سنة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6_%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%88%D8%B9_%D9%84%D9%85_%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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ً
 اتفاقية ال ايت   دوليا

 والنباتات امل ددة باالنقراض(   االتجار الدولي بالحيوانات  اتفاقية )

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 

and Flora)   

وهي عبارة عن اتفاق دولي بين الحكومات، وتهدف إلى وضع الضمانات الالزمة لعدم 

تهديد التجارة الدولية في هذه األنواع لحياتها وبقائها. وفي الوقت الذي تبلورت فيه  

أولى األفكار الخاصة باالتفاقية في عقد الستينات، كان النقاش الدولي حول تنظيم 

الفطرية  الحياة  أنواع  ذلك    تجارة  ومع   ،
ً
نسبيا جديدة  ظاهرة  عليها  الحفاظ  بهدف 

شير التقديرات إلى أن العائد  
ُ
اإلدراك املتأخر فقد كانت الحاجة لالتفاقية بديهية. وت

السنوي لتجارة أنواع الحياة الفطرية يصل إلى مليارات الدوالرات، وأن هذه التجارة  

تتسم هذه التجارة بالتنوع وأنها  تشمل مئات املاليين من أنواع النباتات والحيوانات. و 

تمتد من الحيوانات والنباتات إلى أنواع شتى من املنتجات الجانبية املشتقة منها بما  

والتحف   الخشبية،  املوسيقية  واآلالت  والجلدية  الغذائية  املنتجات  ذلك  في 

الحيوانات   أنواع  بعض  في  التجارة  ارتفاع معدالت  إلى  وبالنظر  واألدوية.  السياحية 

النباتات واستغاللها، إضافة إلى عوامل أخرى منها فقدان املوطن الطبيعي وغيرها،  و 
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فإنه من املمكن أن تؤدي كل هذه األسباب إلى حدوث انحسار كبير في أعدادها بل  

 .وإلى التهديد بانقراض بعضها 

ومع أن معظم األنواع التي تتم التجارة فيها ليست مهددة باالنقراض، إال أن وجود  

املوارد  اتف هذه  حماية  بهدف   
ً
حيويا  

ً
أمرا ُيعّد  التجارة  هذه  استمرار  تضمن  اقية 

 .الطبيعية في املستقبل

وملا كانت التجارة في النباتات والحيوانات تتم عبر الحدود بين الدول بطبيعتها، فإن  

أنواع  تعّرض  عدم  ضمان  بغرض   
ً
دوليا  

ً
تعاونا تتطلب  بتنظيمها  الخاصة  الجهود 

ل  فيها  الامعينة  اتفاقية  فقد جاءت  املفرط. وعليه  معبرة عن روح   CITES)الستغالل 

ألف نوع   30التعاون هذه، فهي اليوم تقدم درجات متباينة من حماية ما يربو على الا  

والحيوانات )حوالي   النباتات  و  5000من  الحيوانات  أنواع  نوع من    25000نوع من 

 مجففةالنباتات( سواء تم االتجار بها باعتبارها أنو 
ً
 أو أعشابا

ً
 حية أو كانت فروا

ً
 .اعا

نتيجة لتبني قرار في عام   CITES ومن الناحية الفنية فقد صيغت مسودة التفاقية

البيئة  1963 لحماية  الدولي  االتحاد  الطبيعة ألعضاء  لحفظ  الدولي  ثم  االتحاد   ،

دولة ُعقد    80االتفاق على نص االتفاقية في نهاية األمر داخل اجتماع ضًم مندوبي  

بالعاصمة األمريكية واشنطن، ودخلت االتفاقية إلى حيز التنفيذ   1973مارس    3في  

يوليو   أول  من   
ً
الدول  1975اعتبارا تتبناها  دولية  اتفاقية  عن  عبارة  والسايتس   .

ا أّن  من  الرغم  وعلى  للدول  طواعية،  القانونية  الناحية  من  ملزمة  تعد  التفاقية 

أنها ال   املعنية بتطبيقها، إال  تلزم الدول  األطراف )الدول املوقعة(, أي بعبارة أخرى 

 عن ذلك توفر  
ً
تحل محّل القوانين الوطنية املحلية املتعلقة بهذه املوضوعات. وبدال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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 يجب احترامه من جميع األطراف التي ع
ً
ليها أن تتبنى تشريعاتها املحلية  االتفاقية إطارا

اتفاقية بتطبيق  الالزمة  الضمانات  بتوفير  والكفيلة  املستوى   CITES الخاصة  على 

 .القومي أو الوطني

اتفاقية  دخلت  أن  البري   ومنذ  والنبات  الحيوان  ألصناف  العاملية  التجارة  معاهدة 

 إلى حيز التنفيذ منذ سنوات، لم يحدث أن تعّرض نوع من األنواع  املهدد باإلنقراض 

لتلك   حماية  من  االتفاقية  تقدمه  ما  إلى  بالنظر  وذلك  التجارة،  بسبب  لالنقراض 

بعضوية   اليوم  االتفاقية  وتتمتع  اتفاقية    162األنواع،  أكبر  منها  جعل  مما  دولة، 

 CITES دولية على اإلطالق لحماية الحياة الفطرية. مبدأ عمل اتفاقية

 إلخضاع التجارة ا
ً
لدولية لدرجة معينة من السيطرة  طريقة عمل السايتس تتم وفقا

عمليات  كافة  تقنين  السيطرة  هذه  وتتطلب  مختارة.  معينة  حيوية  أنواع  في  وذلك 

التي   األنواع  لتلك  الهائل  بالتنوع  الخاصة  التصدير  وإعادة  والتصدير  االستيراد 

 .عبر نظام للترخيص CITES تغطيها نصوص اتفاقية

 تعمل من أجل ضمان عمل والجدير بالذكر أن هناك منظمات عاملية  
ً
معروفة دوليا

السايتس على مستوى العالم وهي االنتربول، منظمة الجمارك العاملية، برنامج األمم  

 .املتحدة للبيئة، ومنظمات أخرى غير حكومية

بشكل مباشر مع عدد معين من االتفاقيات، منها اتفاقية التنوع   CITES كما تتعاون 

بازل  ، CBDالبيولوجي املهاجرة Ramsar، رامسار BASELاتفاقية  األنواع  اتفاقية   ، 

CMS  نواح التعاون  هذا  يطال  وقد  الحيتان.  صيد  لتنظيم  الدولية  االتفاقية   ،

م  بين  مشتركة  والتوفيق  املشتركة،  الجمارك  في  العمل  على  كالتدريب  العمل  ن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%84
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فقد أعدت بها قوائم أدرجت في  CITES التشريعات. أما األنواع التي تغطيها اتفاقية

 :ثالثة من مالحق االتفاقية بحسب درجة الحماية التي يتطلبها أي نوع

يامللحق األول  • سمح بممارسة التجارة في : يتضمن األنواع املهددة باالنقراض، وال 

نوع حيوان، وما يقارب   600هذه األنواع إال في ظروف استثنائية. وهي تضم حوالي  

 نوع نبات.   300

الثاني: امللحق  يجب   •  أنه  إال  بالضرورة،  باالنقراض  ليست مهددة   
ً
أنواعا يتضمن 

فرض قيود على االتجار بها بهدف تفادي االستخدام غير املالئم لبقائها. وتضم أكثر  

 نوع من النباتات. 22000نوع حيوان وأكثر من  1400من 

 تتمتع بالحماية في بلد معين، لكنه يتطلب م امللحق الثالث•   
ً
ساعدة  : يشمل أنواعا

في ضبط التجارة بهذه األنواع. وتضم حوالي   CITES الدول األخرى األطراف في اتفاقية 

أنواع من النباتات.حيث أن بعض الدول قد تطلب أن يكون هذا    7نوع حيوان و  270

 باالنقراض عندها، ولكنه موجود في دول أخرى 
ً
 .الصنف ُمهّددا

 

 ( 3امللحق)

 

 املغر  طرف فيها واملتعلقة بحماية النبات والحيوان الدولية_ االتفاقيات

 

لحماية   • املتوسط  األبيض  والبحر  أوروبا  منظمة  بتأسيس  املتعلقة  االتفاقية 

 النباتات 
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 اإلتفاقية اإلفريقية بشأن املحافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعية  •

 ة الغربية اتفاق يتعلق بإحداث لجنة ملكافحة الجراد املتنقل في إفريقيا الشمالي •

كمسكن   • خصوصا  العاملية  األهمية  ذات  الرطبة  باملناطق  متعلقة  اتفاقية 

 للوحيش

املهددة   • الوحشية  والنباتات  الحيوانات  أنواع  في  الدولية  التجارة  اتفاقية 

 باإلنقراض 

 اتفاقية بحفظ األصناف املتنقلة من الحيوانات املتوحشة •

والنب • الحيوانات  على  باملحافظة  متعلقة  والبيئة  اتفاقية  الوحشية  اتات 

 الطبيعية في أوروبا 

 اإلتفاقية بشأن التنوع البيولوجي •

 بروتوكول كرطاجنة حول الوقاية من أخطار الكائنات املحورة جنيا  •

 اإلتفاقية الدولية بشأن تنظيم صيد الحوت •

 الدولية للحفاظ على سمك التون باملحيط األطلس ي  اإلتفاقية  •

بالبحر   • البيولوجي  والتنوع  خاصة  بحماية  املتمتعة  املناطق  بشأن  بروتوكول 

 األبيض املتوسط. 

 النصوص القانونية املغربية الخاصة بالبيئة والكاري بها العمل 

 والاتانااماياااااااة   للااابااياائااااااااة  وطاناااي   ميااثاااق  بااماااثااااابااااة  12-99  رقم  اإلطار-القانون  ✓

 الاماساتاادامااااة

https://www.environnement.gov.ma/PDFs/loi_cadre_ar.pdf
https://www.environnement.gov.ma/PDFs/loi_cadre_ar.pdf
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  (2019  يوليوز   17)  1440  القعدة  ذي   من  14  في  صادر  2.19.452  رقم  مرسوم ✓

 املستدامة  للتنمية الوطنية اللجنة بتنظيم

 البيئية  الشرطة سير  وكيفية ظيمبتن يتعلق 2.14.782 رقم  سوماملر  ✓

 البيولوجي التنوع  ✓

 

 التنو  البيولوجي 

 

 ال احل 

 املرجع   مراسيم و قرارات 

رقم   في    2-95-717مرسوم    22)  1417رجب    10صادر 

( يتعلق بالتحضير ملحاربة التلوثات البحرية 1996نوفمبر  

 الطارئة والقيام بهذه املحاربة

 1996نوفمبر  22

رقم   األول  للوزير  في    3-3-00قرار  جمادى   17صادر  من 

-717( بتطبيق املرسوم رقم  2003يوليو    16)  1424األولى  

( املتعلق  1996نوفمبر    22)  1417رجب    10بتاريخ    95-2

وثات البحرية الطارئة والقيام بهذه بالتحضير ملحاربة التل

 املحاربة 

 2003يوليو  16

 

 

 

https://www.environnement.gov.ma/images/a_la_une/Textes_juridiques/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_.pdf
https://www.environnement.gov.ma/images/a_la_une/Textes_juridiques/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9%D9%86%D8%B4%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85_.pdf
https://www.environnement.gov.ma/PDFs/Police_de_l_Environnement_AR.pdf
https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-juridique-ar/textes-juridiques-ar?id=941
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/717.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/717.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/717.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/3300.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/3300.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/3300.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/3300.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/3300.pdf
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 الغــابــات 

 املرجع  قانون 

بتاريخ   شريف  الحجة    23ظهير  الغابات 1917أكتوبر    10)  1335ذي  حفظ  في   )

 واستغاللها 

 -  1336محرم    12ج. ر. بتاريخ  

 1917أكتوبر  29

 املناطق املحمية 

 املرجع  قانون 

رقم   في    1- 10-123ظهير شريف   1431شعبان    3صادر 

رقم  2010يوليو    16) القانون  بتنفيذ  املتعلق    07-22( 

 باملناطق املحمية 

  2بتاريخ    5861ج.ر  

 2010غشت 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/dahir1917.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/dahir1917.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/dahir123.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/dahir123.pdf
https://www.environnement.gov.ma/arabe/PDFs/textes/dahir123.pdf
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 املراجع مة ئقا
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 : املصادر

 القرآن الكريم                     

 السنة           

 امل تب:  

أحمد بهجت: قصص الحيوان في القرآن، دار الشروق_مصر، الطبعة الرابعة   ✓

2000 

ديجراتسيا:   ✓ جدا ديفيد  قصيرة  سعد  -مقدم  محمد  ترجمة  الحيوان،  حقوق 

 . 2014والثقافة طنطاوي، مؤسسة هنداوي للتعليم 

 1999مصطفى عبده: فلسفة األخالق، مكتبة مدبولي_مصر الطبيعة الثانية  ✓

 للعلوم العزيز عبد امللك  مدينة والتلوث، البيئي النظام    :العودات محمد ✓

 .2000 الرياض والتقنية،

شاهرلي ✓ سعاد  النفعية)ترجمة  ميل:  ستيوارت  العربية    جون  املنظمة  جرار( 

 2012للترجمة، الطبعة األولى بيروت 

  2009أيوب أبوديه: علم البيئة وفلسفتها، دار الفرابي_بيروت ✓

األكويني ✓ الالهوتية :توما  بولس  )م1274-1265)  الخالصة  ترجمة خوري   ،

 م( 1887عواد،املطبعة األدبية، بيروت، الطبعة األولى)

 عالم :الكويت ،1 ط ومشكالتها، البيئة ي،صيبارين سعيد ومحمد  الحمد رشيد ✓

 .1979سنة  22 عدد املعرفية،

لفلوك:    ✓ املجلس  خرفان، الدين سعد  ترجمة  ،  املتالش ي غايا  وجه"جميس 

 2012  الثقافي الكويتي،

جميلة مرابط: فقه البيئة والوجه الحضاري في رعايتها، دار النشر الدولية نور،   ✓

 2017الطبعة األولى، 
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 : املستصفى من علم األصول، طبعة الجندي . الغزالي ✓

جديدة   ✓ بأبعاد  الشريعة  مقاصد  النجار:  املجيد  الغرب    -عبد  دار  بيروت: 

 2008اإلسالمي، 

اإلسالم   ✓ شريعة  في  البيئة  رعاية  القرضاوي:  الشروق    -يوسف  دار  القاهرة: 

2001  

القبر)صحيح  ✓ في  والحشيش  اإلذخار  باب  الجنائز،  كتاب    البخاري: 

 1/ 452البخاري(

 :تحقيق الصحيح، النيسابوري: القشيري  الحسن أبو الحجاج بن مسلم  ✓

 /ه 1174ط، .د العربي، التراث إحياء        دار :بيروت( الباقي، عبد فؤاد محمد

 .)م 1924

ستيفن آر. كوفي: البديل الثالث، مكتبة جرير  للنشر والتوزيع، الطبعة األولى  ✓

2012. 

 

 القانونية النصوص  

رقم   ✓ شريف  في    1.59.413ظهير  الثانية    28الصادر    26)1382جمادى 

تعديل 1962نونبر آخر  حسب  الجنائي،  القانون  املجموعة  على  باملصادقة   )

رقم   الشريف    33.18قانون  الظهير  تنفيذه  رجب    4بتاريخ  1.19.44الصادر 

عدد  2019مارس  11)1440 الرسمية  الجريدة  رجب    18بتاريخ    6763( 

 (. 2019مارس 25)1440

( ص  2003يونيو19)1424ربيع اآلخر    18بتاريخ    5118الجريدة الرسمية عدد   ✓

املتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر    12.03. وكذلك قانون رقم  1900

 ( 2003يونيو  19)1424ربيع اآلخر  5118بالجريدة الرسمية عدد 
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) اتحادي  قانون  ✓ ب 16رقم  الخاص  الرفق  (  دائرة  قانون  اإلماراتي/  بالحيوان 

 ق ( 18، كما تم تتميمه بقانون اإلتحادي رقم)  م 2007 القضاء

 املتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها  28.00انون رقم  ✓

 املتعلق بالسالمة الصحية للمنتجات الغذائية 28.07القانون رقم  ✓

نتجات  القاض ي بإحداث املكنب الوطني للسالمة الصحية للم  25.08قانون رقم   ✓

 2009يناير  20)1.09.20الغذائية الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

رقم    ✓ قانون  بمثابة  شريف  ظهير  البياطرة،  لهيئة  املنظم    1.93.230القانون 

 . 1993أكتوبر 

النواب،   مجلس  اللبنانية،  الجمهورية  به،  والرفق  الحيوانات  حماية  قانون 

 رقم قانون  74تاريخ  7104/9/5

https://www.usj.edu.lb › recherche › pdf › ethic1      

 

 املكالت واملقاالت: 

البيئة ومشكالتها الراهنة من منظور أسالمي مجلة املناهج العدد  علي أمين:    ✓

13 

أحمد ياسين القرالة: حقوق الحيوان وضماناتها في الفقه اإلسالمي، املحلة   ✓

 . 2009األردنية في الدراسات اإلسالمية، العدد األول 

الحيوانات جز  ✓ التوازن  جميلة مرابط: حث اإلسالم على حماية  إرساء  في  ء 

م الوع البيئي،  والشؤون  جلة  األوقاف  وزارة  عن  الصادرة  اإلسالمي  ي 

 .2016ديسمبر  619اإلسالمية الكويتية العدد 
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إلى   ✓ الحيوان  حقوق  من  الثاني  الجزء  البيئة  فلسفة  زيمرمان:  مايكل 

املعرفة   عالم  سلسلة  رومية(  شفيق  معين  الجذرية،)ترجمة  اإليكولوجيا 

2006. 

مرابط:الااابياائااة بايان الديناميكية االستهالكية والامااوروثااات الثاااقااافاايااة  جميلة   ✓

(، مجلة آفاق البيئة والتنمية الصادرة عن مركز العمل التنموي  2و  1)الجزء

        .2017أبريل،  93 العربي، العدد

✓  

 التقار ر 

مجلة   ✓ عن  الصادر  عليه    البريطانية "اإليكونوميست"التقرير  إطالع  يمكن 

 الرابط التالي: من وتحمليه

https://arabi21.com/story/1153092/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B

3%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8

%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1-

%D9%88%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81 

 

  Les ouvrages : 

 

✓ Abd as-Salam  ،'Izz ad-Din . Qawaa'id AlAhkaam fi Masaalih   

AlAnaam .Cairo: AlMaktaba AlTijaariya AlKubra .  

✓ Frank de roose et Philippe Van  parijs: la pensée écologique. 1er 

Édition tirage 1994 

https://arabi21.com/story/1153092/%20https:/www.economist.com/news/essays/21676961-inner-lives-animals-are-hard-study-there-evidence-they-may-be-lot-richer-science-once-thought?fbclid=IwAR1hXTHoZoFlvVxNcrchHYpZZ-ujKxL6Sb-w_56Gn9AbFwnB7o27yOPkZyA
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✓ Paul  ،Richard  ؛Elder  ،Linda (2006 .) The Miniature Guide to 

Understanding the Foundations of Ethical Reasoning   .

United States: Foundation for Critical Thinking Free Press. 

np .ISBN.2-17-944583-0  

✓ John Deigh in Robert Audi (ed ,) The Cambridge Dictionary of 

Philosophy 1995 .  

✓ Jay Ingram, La Vitesse du miel et autres mystères de la science au 

quotidien, Sainte-Foy, Multimondes, 2005. (ISBN 2-89544-071-

9),  

✓ William Hodos, « The evolution of the brain and the nature of 

animal intelligence », dans R.J. Hoag et Lary Goldman (dir.), 

Animal Intelligence : Insights into the Animal Mind, Washington, 

Smithsonian Institution Press, 1986 

✓ Science Reference Animal Cognition [archive] », sur le site 

ScienceDaily (page consultée le 6 mars 2008). 

✓ Olivier Morisset, « Brillant commeune corneille [archive] », dans 

Bulletin électronique de la Faculté des sciences de l'UQAM, 

Montréal, 11 février 2008, vol. 7, n° 6 (page consultée le 4 mars 

2008).  

✓ White, Lynn Jr, The Historical Roots Of Our Ecological Crisis, 

Science, Vol.155, No. 10, 1967 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-944583-17-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/0-944583-17-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/2895440719
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/2895440719
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✓ Stéphane François, « Antichristianisme et écologie radicale 

»,Revue d’éthique et de théologiemorale , 

✓ Arnold Toynbee, The Religious Backgroud of the Present 

Environmental Crisis, International Journal of Environmental 

Studies 3 (1972) : 141-146. Reprinted in David and Eileen Spring, 

eds., Ecology and Religion in History (New York: Harper & Row, 

1974 

✓ Spring, Ecology and Religion, pp. 4-5. Lynn White,s account is in 

“Continuing the Conversation”in Western Man and 

Environmental Ethics, ed. Ian Barbour (Reading, Mass: Addison 

Wesley,1973 

✓ Herman Hesse, Siddhartha, trans. Hilda Rosner (New York: 

Bantham Books, 1971), 

✓ The Canadian Georapher, 12, no. 3 (1968), quoted in 

Spring,Ecology and Religion,  

✓ Lemoine, Debra (2009-08-03). "Animal Control facility cleans 

up ." The Advocate  . 

✓ Lenker, George (2002-02-17). "Goal of Spay Day USA to control 

animal population ." Union-News 

اقع ع ى األنترنيت  ❖  مو

✓ https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%

D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
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 النوقع التالي:مشروع قانون لحماية حقوق الحيوانات في مصر على 

https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B

9/%D8%A3%D9%88%D9%8  

https://www.partyfortheanimals.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D

8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9 

https://www.partijvoordedieren.nl/  

https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-juridique-ar/conventions-

internationales-ar?id=312   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D9%88%D9%258
https://alkhaleejonline.net/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D9%88%D9%258
https://www.partyfortheanimals.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.partyfortheanimals.com/ar/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.partijvoordedieren.nl/
https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-juridique-ar/conventions-internationales-ar?id=312
https://www.environnement.gov.ma/ar/cadre-juridique-ar/conventions-internationales-ar?id=312
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 ســـير طبيعـــة تزلـــزل   ن الكديـــدة األفـكــار طبيعـــة إن مـــن،،

 ميا ــ  تنفــ  عــالم يمثلــ  ممــا ب ثيــر  قـل  لزلـة ول نهـا األمـور،

 الطقــ   حــداث  لفيتــ  فــي و لــوح املنتجــة، و راضــي  النقيــة

 املـــوارد فـــي املتنايـــدة والنـــدرة القاســـية بفعـــل  غيـــرات املنـــا ،

 الـكــــــــــارتي للمفارقـــــــــــاتاإلي ولوجيـــــــــــة والتنايـــــــــــد و الطبيعيـــــــــــة 

االجتماعيـــــــــــة...   مــــــــــــات شـــــــــــكلت قــــــــــــوة دافعـــــــــــة التخــــــــــــاذ  طــــــــــــوات 

نحـــــــــــــــــو م ــــــــــــــــار قوامـــــــــــــــــ   ،جر ئــــــــــــــــة مف ــــــــــــــــية لالنتقـــــــــــــــــال بالعــــــــــــــــالم

االســـــــــتدامة والقـــــــــدرة ع ـــــــــى الصـــــــــمود، وقبـــــــــل كـــــــــل شـــــــــ    ت ـــــــــميد 

 ،،جراح كوكبنا وحفر .

 

 

  جميلة مرابط  .د 


