
 

 

 

 النص:

 الظاهرةتشهد البشرية في عصرنا ظاهرة خطيرة تهدد حياة اإلنسان على األرض، هذه  

 هي الملوثات البيئية.

       صنعت يداه بتخريبه للبيئة بالصناعة و مخلفاتها، (ما)إن اإلنسان اليوم و غدا يدفع ثمن 

و باستخدامه الجائر و الجشع لألرض و الشجر و البحر و النهر، و كذا المبيدات الكيماوية 

تصيب المحاصيل المختلفة، كما أن  التي تستعمل في مكافحة اآلفات و الحشرات التي

لوجية و الكيميائية التي أصبحت تهدد الحروب المعاصرة أدت إلى تطور في األسلحة البيو

 حياة الماليين من البشر.

، و تحد من ظاهرة التلوث، و المسؤولية تقع توازنهاالبد من ثورة بيئية عالمية تعيد للطبيعة 

على الجميع. كيف يعيش اإلنسان العاقل في تناقض بين سعيه لبناء نهضة و حضارة، و في 

تقوم، و ال  نهضةن دون نقائها و سالمتها و توازنها ال التي م (البيئة)الوقت نفسه يدمر 
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