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 بقعة ضوء

 ثرواتنا املهدرة .. السياحة البيئية

 0202أوتَثش  02 :لخل٘جفٖ جشٗذٓ أخجبس ا تبسٗخ الٌشش

 صوشٗب خٌجٖثملن الذوتَس 

 

الج٘ئ٘ٔ، الجحش  الٌظنهي ثالثٔ أًظؤ ثتتوتع جضٗشٓ الجحشٗي الَ٘م 
هي أجل  األًظؤ ُ، فْل أهىٌٌب استثوبس ّزٍالجضس الجحشٗٔ ٍالصحشاء

 الس٘بحٔ الج٘ئ٘ٔ ؟

فٖ الذٍل التٖ تطل على الجحبس، ًجذ أًْب لذ توىٌت هي استثوبس 
للسجبحٔ ٍالتٌضُ أٍ إللبهٔ الفٌبدق ٍالوطبعن ٍهب إلى رله، السَاحل إهب 

 ثبإلظبفٔ إلى اًتعبش سحالت الغَص ٍالتصَٗش تحت الوبء.

ٍفٖ الجحشٗي عٌذهب ًطَٕ الجضٗشٓ ولْب هي ألصبّب إلى ألصبّب ال ًجذ إال 
ثعط األهبوي المل٘لٔ التٖ أهىي استثوبسّب إللبهٔ ثعط هي هب ٗعشف 

غن هي إًٌب ًوله هب ال ٗولىِ اٙخشٗي ٍَّ إًٌب جضٗشٓ ثبلس٘بحٔ، ٍعلى الش
ٍٗوىٌٌب أى ًم٘ن فٖ إٔ جضء هي ّزُ الجضٗشٓ العذٗذ هي الىَسً٘شبت 
ٍالوسبثح ٍالشبلْ٘بت ٍالوطبعن ٍالومبّٖ، ووب إًِ ٗوىٌٌب عول سحالت 
لجوع اللؤلؤ ٍص٘ذ األسوبن ثبلسٌبسٓ ثبإلظبفٔ إلى إلبهٔ سحالت للغَص 

 لوشجبً٘ٔ ٍاألسوبن الولًَٔ ٍهب إلى رله.ٍتصَٗش الشعت ا
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ٍسثوب ٌّب ًسأل أال ٗوىي للس٘بحٔ الجحشٗٔ الج٘ئ٘ٔ أى ًستمطت الىث٘ش 
أال ٗتجِ الىث٘ش هي الس٘بح إلى ششم  هي الس٘بح هي ألطبة الىشٓ األسظ٘ٔ ؟

 الش٘خ ٍالجحش األحوش لْزا الغشض ؟ لوبرا لن ًفتح ّزا األفك ثعذ ؟

س٘بح، فبلىث٘ش هي الجشش ٗحجَى أى ٗع٘شَا فٖ ٍالصحشاء؛ أٗعًب لْب 
 –هثالً  –الصحشاء، ٍخبصٔ عٌذهب ًْ٘ئ لْن الوىبى الوٌبست، فْل فىشًب 

فٖ عول ثعط الفٌبدق الج٘ئ٘ٔ فٖ الوٌبطك الصحشاٍٗٔ، ثبلمشة هي 
شجشٓ الح٘بٓ هثالً، أٍ فٖ هحو٘ٔ العشٗي أٍ هب ٗح٘ط ثتله األهىٌٔ ؟ لوبرا 

 لن ًفىش ؟

ضس لْب س٘بح هغشهَى ثْزُ الٌَع٘ٔ هي األًظؤ الج٘ئ٘ٔ، لوبرا ٍوزله الج
لن ًستثوش حتى اٙى الوٌبطك الجشٗٔ الوَجَدٓ فٖ جضس حَاس ٍثم٘ٔ الجضس 
الوح٘طٔ ثبلجضٗشٓ األم ؟ ٗوىي إلبهٔ العذٗذ هي الوشبسٗع الس٘بح٘ٔ فٖ 

 ؟ تله الجضس، أال ٗوىي أى ًفىش ًٍستثوش ول ّزا فٖ أفك الس٘بحٔ الج٘ئ٘ٔ

ًحي هي الذٍل ٍعلى الشغن هي صغش هسبحتْب الجغشاف٘ٔ، إال أى الوٌبطك 
الجٌَث٘ٔ هي الجالد ٗوىي استثوبسّب فٖ الس٘بحٔ الصحشاٍٗٔ الج٘ئ٘ٔ، 
ٍخبصٔ إرا ألوٌب ثعط الفٌبدق الج٘ئ٘ٔ ٍلوٌب ثتٌو٘ٔ الجٌى التحت٘ٔ لْزُ 

 الوشبسٗع، فئًِ حتوًب س٘جذ الس٘بح غبٗتْن هي رله.
 

ب استثوبسات، لن ٗتن االستفبدٓ هٌْب فٖ الجحشٗي، ٍال أعشف ّزُ ولْ
 لوبرا ؟ فلعل هي ٗعشف ٗوىي أى ٗج٘ت.

 


