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 بقعة ضوء

 ملاذا جيب أن حنافظ على البيئة ؟

 2017فبراير  4 تاريخ النشرنشر في جريدة أخبار الخليج ب
 زكريا خنجيبقلم الدكتور 

 

لسنا بدعًا من البشر إن طالبنا أنفسنا وغيرنا أن نحترم البيئة التي 
نعيش فيها، فقد عرف غيرنا أهمية هذا الوسط الذي نعيش فيه، 

تطالبنا بالسير في هذا االتجاه وهو المحافظة  وحتى إن عقيدتنا
والشوارع  على البيئة وزراعة األشجار والمحافظة على الطرقات

والحيوانات وكل جزئية من الكائنات وغير الكائنات التي تعيش 
 في هذا الوسط الذي نعيش فيه.

ومن خالل عالقتي الطويلة بموضوع البيئة والمحافظة على البيئة 
لحية استطعت أن أجمع العديد من األسباب التي والكائنات ا

تدعونا للمحافظة على البيئة، وسوف أحاول هنا أن أسرد إحدى 
عشرة سببًا من ضمن المئات من األسباب التي تدعونا لذلك، وهي 

 كالتالي:
 نحن نعيش في هذه البيئة، فصحتها من صحتنا. .1

 .نحن نأكل من البيئة، فالغذاء السليم يعني صحة سليمة .2

نحن نشرب الماء من البيئة، فالماء الخالي من الملوثات لن  .3
 يسبب لنا أي أمراض. 

نحن نتنفس من هواء البيئة التي نعيش فيها، فالهواء  .4
  .الملوث حتمًا يؤدي إلى إصابتنا بأمراض
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تخيل لو قطعنا كل أشجار العالم، فهل يمكننا أن نعيش في  .5
 مثل هذه البيئة ؟

حيوانات األرض، فكيف يمكننا أن تخيل لو قضينا على كل  .6
 نعيش من غيرها ؟ 

 والطرقات، الشوارع في – دائمًا –تخيل لو أننا رمينا بمخلفاتنا  .7
 ؟ األرض في يحدث أن يمكن ماذا

تخيل لو أننا استهلكنا كل الموارد الطبيعية، فكيف يمكننا  .8
 أن نعيش ويعيش أوالدنا من بعدنا ؟

شيء، فكيف يمكنك  تخيل لو أصبحت األرض جرداء من كل .9
 أن تعيش ؟

تذكر أنك جزء من هذه األرض وهذه البيئة، خلقنا اهلل  .10
لنكون جزء وليس كل البيئة، لذلك يجب أن نحترم هذا المكان 

 الذي نعيش فيه.
إن احترام البيئة والمحافظة عليها واجب ديني وواجب  .11

 وطني.

أيًا  فهذا أمر جيد فاخترهذه بعض النقاط، إن وجدت أنها تناسبك 
منها وحاول أن تفكر فيها بجد وعمق، حتى تكون من أصدقاء 

 البيئة.
أما إن لم تجد من ضمنها ما يناسبك، عندئذ أعد التفكير في 

 نفسك، وبما تؤمن به.
 

 


