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 بقعة ضوء

 النفايات مشكلة فهل نعيد التفكري فيها مرة أخرى ؟

 5102سجتوجش  8: فٖ خشٗذٓ أخجبس الخل٘ح تبسٗخ الٌشش

 صكشٗب خٌدٖثملن الذكتَس 

 

الَ٘م، سثوب ال ًؼشف أثؼبد هشكلٔ الٌفبٗبت التٖ تَاخْْب لجٌبى الشم٘مٔ 
ٍلوبرا خشج الشؼت غبضجًب ثسجت ّزُ الوشكلٔ التٖ غذت الفت٘لٔ التٖ 

 ؟ تحشكت ثسججْب الكتل الجششٗٔ لتؼجش ػي ًفسْب

ٍلكٌٌب ًؼشف أًٌب فٖ الجحشٗي ًٍحي ًتحذث هٌز سٌَات طَٗلٔ ػي ّزُ 
الوشكلٔ، هشكلٔ الٌفبٗبت ٍكبى هطلجٌب الَح٘ذ َّ أى ٗتن إداسٓ الٌفبٗبت 

ٔ ػلو٘ٔ ػول٘ٔ، ٍثبلتبلٖ ال تتشاكن تلك الوخلفبت فٖ الجلذٗٔ ثطشٗم
الشَاسع ٍالطشق، ٍخبصٔ فٖ شْش سهضبى ٍغ٘شُ هي الشَْس الزٕ ٗصل 

 .فِ٘ الكشم الحبتوٖ رسٍتِ

ٍحتى اٙى ال ًؼشف السجت فٖ أى الحكَهٔ ال تشٗذ أى تس٘ش فٖ ّزا 
بت ال تحتبج االتدبُ ٍَّ ٍضغ ثشاهح إلداسٓ الوخلفبت، ػلوًب أى إداسٓ الوخلف

إلى ه٘ضاً٘ٔ ٍال إلى ٍضؼْب فٖ ثشًبهح أٍلَٗبت الحكَهٔ، ٍال حتى تحتبج 
إلى هَافمٔ الٌَاة أٍ أػضبء الودبلس الجلذٗٔ، ففٖ الجحشٗي كل الفئبت 

 .هتفمٔ ػلى أًِ ٗدت التخلص هي الٌفبٗبت ثطشٗمٔ ػلو٘ٔ ػول٘ٔ إداسٗٔ
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ع هحذدٓ هي ٗتن فصل أًَا فإًِ – ًكَى هٌصف٘ي حتى –ٍفٖ الجحشٗي 
الٌفبٗبت ٍسثوب إػبدٓ استخذاهْب، ٍكزلك خوغ أًَاع هٌْب، ٍهي ثن ث٘ؼْب 
ػلى خْبت خبسج الجحشٗي حتى تمَم ثإػبدٓ تذٍٗشّب ٍتصٌ٘ؼْب، ٍكل 
رلك هي لجل ثؼض الششكبت ٍثدَْد شخص٘ٔ، فْزا الشخل ٗدوغ ػلت 

َل األلوٌَ٘م ثؼذ أى ٗخشخْب هي ثشاه٘ل الموبهٔ فٌ٘ثش الموبهٔ ػلى ط
الشبسع ٍػشضِ غ٘ش آثِ لشٖء، ٍرلك ٗدوغ الصٌبدٗك الَسل٘ٔ، ٍهحل 
الٌدبسٓ الفالً٘ٔ تدوغ أٍساق الدشائذ حتى تؼ٘ذ استخذاهْب أثٌبء صجغ 

 .األثَاة ٍالٌَافز ٍالوستلضهبت الخشج٘ٔ

حسيٌ، ّل ٗدت أى تتحَل ّزُ الوشكلٔ الجس٘طٔ إلى ششاسٓ فٌ٘طلك 
، أم تدذ الحكَهٔ أى «َا هي الموبهٔتخلص»الٌبس إلى الشَاسع لْ٘تفَا 

ٗجمى الوَضَع هؼلمب هي غ٘ش حل ٍال تفك٘ش شأًْب شأى الكث٘ش هي 
 ؟ المضبٗب الوؼلمٔ هٌز سٌَات

ٗب سبدٓ، إى إداسٓ الٌفبٗبت تحتبج فمط إلى خطٔ ٍتٌف٘ز، الخطٔ تجذأ 
ٍتٌفز هي هحالت ث٘غ الوستلضهبت ٍالسَثشهبسكت، ٍهي ثن الوٌبصل، 

لدْبت التٖ تمَم ثتدو٘غ األًَاع الوختلفٔ هي الموبهٔ التٖ ٍصَالً إلى ا
ٗوكي إػبدٓ استخذاهْب ٍإػبدٓ تذٍٗشّب خبسج الجحشٗي، ل٘س الوطلَة هي 
الحكَهٔ أى تٌشئ هصبًغ إلػبدٓ التذٍٗش إى كبًت تلك الوصبًغ تكلف 
ه٘ضاً٘ٔ، ٍلكي كل الوطلَة هي الحكَهٔ أى تضغ خطٔ تَػ٘ٔ ٍتمَم 

٘ل هي كو٘ٔ الٌفبٗبت كوشحلٔ أٍلى، ٍثؼذ رلك فصلْب، ثتٌف٘زّب للتمل
 .لتمَم الششكبت الوكلفٔ هي لجل الحكَهٔ ثدوؼْب ٍتصذٗشّب
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سثوب تكَى الؼول٘ٔ ل٘ست ثبلجسبطٔ التٖ ًزكشّب، ٍلكي ٗكفٖ أى كل 
الوَاطٌ٘ي ٍثدو٘غ فئبتْن همتٌؼَى ٍأًْن ػلى استؼذاد إلًدبح الفكشٓ، 

 ؟ لوبرا ال ٗتن إداسٓ الوخلفبت فٖ الجالد فبلوَاطٌَى ٗسألَى هٌز سٌَات

إى الوَالغ التٖ ٗتن خوغ »لبل لٖ أحذ األخَٓ السبئح٘ي إلى ألوبً٘ب: 
 .«الموبهٔ فْ٘ب أًظف هي شَاسع الجحشٗي

أسخَ هي كل للجٖ أى أخذ ثالدٕ فٖ هصبف الذٍل التٖ تفكش فٖ إلبهٔ هثل 
 .ّزا الوششٍع الزٕ َٗفش ػلْ٘ب الكث٘ش

 

 

 

 

 


