
 إعالن إسالمي حول تغير المناخ العالمي
.إّن النجوم والشمس والقمر واألرض بكّل ما فيها من تنوّع ووفرة وحيوية مجموعاتها من الكائنات الحّية، تعكس وُتظهر جالل خالقها ورحمته

 وبالفطرة تعبد جميع الخالئق خالقها وتمّجده، فتسجد جميعها لربّها مطيعة له. كما 
.ُخلقنا نحن البشر لعبادة رّب العالمين، لعمل غاية المستطاع من اإلحسان إلى كاّفة األنواع واألفراد واألجيال من مخلوقات اهللا

 ~

(الروم: اآلية 30)

ْلَحــقِّ بِا الَّ  ِإ ُهَمــا  خََلقْنـَا َمــا  ِعبِيــَن  َال بَْيَنُهَمــا  َمــا  َو ْألَْرَض  ا َو ِت  ا َو لسَّــَما ا خََلقْنـَــا  َمــا   َو
(الدخان: اآلية 38-39)

مُِّحيطًــا ٍء  شَــْي بِــُكلِّ  للـَّـُه  ا َن  َكا َو ْرِض  َأل ا فِــي  َمــا  َو ِت  ا َو لسَّــَما ا فِــي  َمــا  لِلـَّـِه  َو
(النساء: اآلية 126)

ْلِقْســِط بِا ْزَن  ْلــَو ا ِقيُمــوا  َأ َو ِن  ْلِميــَزا ا فِــي  ا  َتْطَغــْو الَّ  َأ َن   ْلِميــَزا ا َضــَع  َو َو َرفََعَهــا  ء  لسَّــَما ا  َو
ِم نـَــا لِْألَ َضَعَهــا  َو ْرَض  َأل ا َو ن  ْلِميــَزا ا ُتْخِســُروا  ال  َو

(الرمحن، اآليات 7-10)

 لم يخلق اهللا شيئاً من خلقه عبثاً أو باطًال بال قيمة
فكّل شيء خلقه بالحق

(الفاحتة: اآلية 1) َلِميــن ْلَعا ا َربِّ  لِلـَّــِه  ْلَحْمــُد     ا

(السجدة: اآلية 7) خََلقَــُه ٍء  شَــْي ُكلَّ  ْحَســَن  َأ ي  لـَّـِذ ا
(احلشر: اآلية 24) ُر ْلُمَصــوِّ ا ِرُئ  ْلبـَــا ا لِــُق  ْلخَا ا للـَّـُه  ا ُهــَو 

إن اهللا هو رّب العالمين

للـَّـِه ا لِخَْلــِق  يــَل  تَْبِد ال  َعلَْيَهــا  َس  لنــَّـا ا َفطَــَر  لَّتِــي  ا للـَّـِه  ا ِفطْــَرَة  َحنِيفـًــا  يــِن  لِلدِّ َوْجَهــَك  قِــْم   فـََأ
َن َيْعَلُمــو ال  ِس  لنــَّـا ا ْكثَــَر  َأ َلِكــنَّ  َو ْلقَيـِّـُم  ا يــُن  لدِّ ا لِــَك  َذ

فطرة اهللا التي فطر عليها خلقه

(األنعام: اآلية 38)

الفساد الذي أحدثه اإلنسان في األرض نتيجة سعينا القاسي وراء التكاثر في االموال واالقتصاد االستهالكي

 

إّن اختالل املناخ العاملي من عواقب إفسادنا يف األرض. ما حنن سوى واحد من كثرة الكائنات احلية اليت
نشاركها هذه األرض، وحنن جزء ضئيل يف هذا النظام اإلهلي، بيد أن لدينا قدرة استثنائية ونتحّمل أمانة األمر 

بتحقيق اخلري والنهي عن الشّر بكّل ما نستطيع.

ال يحّق لنا أن نظلم الخالئق أو نعبث بها بل يوجب علينا ديُننا معاملة كّل شيء بتقوى اهللا والرحمة واإلحسان۔

(الروم: اآلية 41)
َن َيْرِجُعــو َلَعلَُّهــْم  َعِملُــوا  ي  لـَّـِذ ا َبْعــَض  يقَُهــم  لُِيِذ ِس  لنــَّـا ا ي  ْيــِد َأ َكَســَبْت  بَِمــا  ْلَبْحــِر  ا َو ْلبَــرِّ  ا فِــي  ُد  ْلفََســا ا ظََهــَر 

(غافر: اآلية 57) َن َيْعَلُمــو ال  ِس  لنــَّـا ا ْكثَــَر  َأ َلِكــنَّ  َو ِس  لنــَّـا ا خَْلــِق  ِمــْن  ْكبَــُر  َأ ْرِض  َأل ا َو ِت  ا َو لسَّــَما ا َلخَْلــُق 
ُلُكــم ْمثـَا َأ َمــٌم  ُأ الَّ  ِإ َحْيــِه  بَِجنـَا َيِطيــُر  ئِــٍر  طَا َال  َو ْرِض  َأل ا فِــي  بـَّـٍة  آ َد ِمــن  َمــا  َو

نعترف بأن

(الزلزلة: اآليات 7-8)
يَــَرُه شَــرًّا  رٍَّة  َذ َل  ِمْثقـَــا َيْعَمــْل  َمــن  َو يَــَرُه  خَْيــًرا  رٍَّة  َذ َل  ِمْثقـَــا َيْعَمــْل  فََمــن 

  نحن محاسبون عن أعمالنا كلها

DESIGN

 

نناشد كاّفة املسلمني، اينما كانوا، مبعاجلة األسباب اجلذرية وراء تغري املناخ وتدهور
حال البيئة وفقد التنوّع األحيائي باالقتداء يف ذلك بنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم،

 الذي كان كما جاء يف القرآن "رمحة للعاملني." 
ونضع نصب أعيننا قول رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم

"إن الدنيا حلوة َخِضرَة، وإن اهللا مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون " (رواه مسلم عن أيب سعيد اخلدري)

هذا امللصق هو صيغة خمتصرة إلعالن إسالمي حول تغري املناخ العاملي الذي مت االتفاق عليه يف الندوة اإلسالمية الدولية
حول تغري املناخ الذي عقد يف اسطنبول يف أغسطس عام 2015۔ مت إعداده بقصد التأثري على صناع القرار على الصعيد العاملي 

الذين اجتمعوا يف باريس يف ديسمرب 2015 يف اجتماع مبؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة تغري املناخ۔ 
.www.ifees.org.uk ميكن احلصول على النسخة الكاملة هلذا اإلعالن مبا يف ذلك الرتمجات بلغات خمتلفة من

 

دعوتنا

:

نؤّكد معلنين


