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 بقعة ضوء

 ثرواتنا املهدرة يف املخلفات

 9102سثتوثش  92: فٖ خشٗذٓ أخثاس الخل٘ح تاسٗخ الٌشش

 صوشٗا خٌدٖتملن الذوتَس 

 

تىلن تلغٔ األسلام، ٍلسٌا هي خثشاء االلتصاد ٍالوال٘ٔ، ٍلىٌٌا ال ًشٗذ أى ً
ٍهٌز سٌَات ًٍحي ًطشح فىشٓ أى الىث٘ش هي ثشٍاتٌا ألصذ ثشٍٓ حىَهٔ 

 .الثحشٗي هْذسٓ ٍتزّة إلى هىثات الوخلفات هي غ٘ش أى ًستف٘ذ هٌْا

هخلفات عضَٗٔ ٗوىي استشخاعْا ٍتحل٘لْا ٍاالستفادٓ هٌْا وأًَاع 
وزله تحَٗلْا إلى طالٔ وْشتائ٘ٔ تذال هي حشق الغاص هي السواد ٍ

الطث٘عٖ الزٕ ٗعذ ثشٍٓ الثالد، فىن تخشج هي هٌاصلٌا ٍالوطاعن ٍالفٌادق 
تصَسٓ َٗه٘ٔ هخلفات عضَٗٔ ٍالتٖ ًمصذ تْا الوَاد الغزائ٘ٔ؟ فلَ 
خوعت ول ّزُ الوخلفات ٍها تدوعت هي سٌَات ٗوىٌٌا أى ًم٘ن 

 .زُ الوخلفات العضَٗٔهحطات تَل٘ذ وْشتاء هي ّ

هخلفات الوالتس ٍاألحزٗٔ: ٗوىي إعادٓ استعوالْا تعذ أى تغسل 
ٍٗعاد تصل٘حْا، ٍٗوىي أى تثاع عي طشٗك الدوع٘ات الخ٘شٗٔ لألسش 
الوحتاخٔ أٍ أى تصذس إلى الذٍل الوحتاخٔ، ٍالوْتشئ هٌْا ٗوىي أى 

 .تصثح ًفاٗٔ ٍتستخذم تطشق أخشى
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: تشهٖ ول الَصاسات ٍالوؤسسات أطٌاًا هي األٍساق تأًَاعْا الوختلفٔ
األٍساق ٍاألٍساق الومَآ َٗهً٘ا فٖ هىثات المواهٔ، ٍولٌا ٗعشف أى إعادٓ 
تصٌ٘ع األٍساق ٗدلة ثشٍٓ وث٘شٓ، ٍإى وٌا فٖ الثحشٗي ل٘ست لذٌٗا 
اإلهىاً٘ٔ فٖ إعادٓ التصٌ٘ع ٍالتذٍٗش، ف٘وىي على األلل أى تمَم 

ٍت٘عْا على الذٍل التٖ توتله ّزُ  الحىَهٔ تتصذٗش ّزُ الوَاد
 .اإلهىاً٘ٔ ٍتدٌٖ هي خاللْا ثشٍٓ

 ... الخ هخلفات الحذٗذ ٍالوعادى، هخلفات الثٌاء، الوخلفات اإللىتشًٍ٘ٔ

ًٍحي ًع٘ش فٖ عصش التىٌَلَخ٘ا ًعتمذ أًِ ال َٗخذ ًَع هي أًَاع 
الوخلفات إال ٍلْا طشٗمٔ ٗوىي االستفادٓ هٌْا، ل٘س رله فحسة 

هخلفات هثل الوخلفات اإللىتشًٍ٘ٔ تحَٕ وو٘ات ٍإى واًت فٌْان 
لل٘لٔ هي الزّة ٍالفضٔ، ٍلىي الىو٘ات المل٘لٔ ٗوىي أى تتشاون هع 

 .الَلت لتصثح ثشٍٓ

ٍهي ًاح٘ٔ أخشى، فلَ فعالً سعت الحىَهٔ هٌز صهي فٖ ّزا الطشٗك أٍ 
على األلل شدعت الشثاب للسعٖ ٍوسة الشصق هي ّزُ الوخلفات، ف٘ا 

؟ ٍون  شى ون شاتا ٍشاتٔ أهىٌْن أى ٗعولَا فٖ هثل ّزُ الوشاسٗعت
أسشٓ ٍصلت إلى هشحلٔ االوتفاء االلتصادٕ هي ّزُ الوشاسٗع تذالً هي أى 

 ؟ هي تٌفك علْ٘ا شْشًٗا هي خالل ٍصاسٓ التٌو٘ٔ االختواع٘ٔ

ٍهشٓ أخشى ألَل ال ًشٗذ أى ًتىلن تلغٔ األسلام، لزله أتشن للوختص٘ي 
لتحذث تلغٔ األسلام، ٍلىي فٖ الحم٘مٔ لمذ سأٗت تعٌٖ٘ فٖ تاألسلام ا

الىث٘ش هي الذٍل و٘ف ٗوىي االستفادٓ هي الوخلفات، ففٖ دٍل ٗمَهَى 
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تٌتاج الطاتَق هي الوخلفات، ٍفٖ دٍلٔ أخشى ٌٗتدَى الىْشتاء، ٍفٖ 
هىاى آخش ٍخذت أًْن ٗصٌعَى السواد، ٍفٖ دٍلٔ أخشى ٍخذت تشاون 

فضٔ ٍتعض الوعادى هي تشاون الحَاس٘ة وو٘ات هي الزّة ٍال
المذٗؤ ٍالتل٘فًَات الٌمالٔ، ًٍحي ٌّا ًع٘ش تأصهٔ التصادٗٔ خاًمٔ 

 .ال تعشف الحىَهٔ الخشٍج هٌْا ! عدثٖ

 

 


