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 بقعة ضوء

 نظرة إىل احلزام األخضر

 2102سجتوجط  22: فٖ رطٗسٓ أذجبض الرل٘ذ تبضٗد الٌشط

 ظكطٗب ذٌزٖثقلن السكتَض 

 

هٌص ػسٓ أسبث٘غ قل٘لٔ صطحت إزاضٓ الترط٘ط الؼوطاًٖ ثَظاضٓ األشغبل 
ٍشئَى الجلسٗبت ٍالترط٘ط الؼوطاًٖ أى اإلزاضٓ الوؼٌ٘ٔ قس اًتْت هي 

 هحبفظٔ فٖ ٍالَاقغ – الزٌَثٖ الزعء –إػساز هرطط الحعام األذضط 
ز القسٗن ٍالرو٘س ٍالسْلٔ ٍالجال العًذ هٌبطق ٗشول ٍالصٕ الؼبصؤ
 .الزٌَث٘ٔ

قس تن إػساز هرطط الوشطٍع الصٕ ٗقَم »كوب قس صطح األخ الوسئَل أًِ 
أسبسًب ػلى تحق٘ق الوَاظًٔ ث٘ي االسترسام األهخل للوسبحبت هغ 
الوحبفظٔ ػلى الطقؼٔ الرضطاء تأك٘سًا ألّو٘ٔ زٍض شلك الحعام كوٌطقٔ 

ن إػسازُ ثبلكبهل هي قجل ذضطاء هستساهٔ، ػلوًب ثأى الورطط ت
، «هٌْسس٘ي ٍهرطط٘ي هي هٌتسجٖ إزاضٓ ترط٘ط الوسى ٍالقطى

ٍٗقَم الورطط التفص٘لٖ الزسٗس ػلى أسبس أّو٘ٔ »ٍٗض٘ف: 
الوحبفظٔ ػلى الطقؼٔ الرضطاء فٖ هٌطقٔ الحعام األذضط؛ ح٘ج تن 
استحساث هؼبٗ٘ط فٌ٘ٔ لتؼو٘ط الؼقبضات فْ٘ب ثوب ٗحبفظ ٍٗشزغ 

ز٘ط ٍالعضاػٔ ٍاالستخوبض ضوي الورططبت الؼوطاً٘ٔ هفبّ٘ن التش
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الزسٗسٓ، هوب ٗسْن فٖ حفظ االػتجبضات الج٘ئ٘ٔ ٍالجَ٘لَر٘ٔ ٍالتزبضٗٔ 
 .اًتْى« فٖ الوولكٔ.. الد

هب ق٘ل فٖ الرجط كالم رو٘ل ٍضائغ، ٍلكي هب ٗرَفٌب ًحي الوْتو٘ي ثأهط 
جسأ التٌف٘ص، الج٘ئٔ ٍقضبٗبّب الشبئكٔ أى ّصا الكالم س٘تغ٘ط حٌ٘وب ٗ

فكن هسبحٔ أضض فٖ الوسى الزسٗسٓ كبى هي الوقطض لْب أى تكَى حسٗقٔ 
لسكبى الحٖ، تحَلت ثقسضٓ قبزض إلى هسبحٔ سكٌ٘ٔ أٍ هسبحٔ هْولٔ، 
ٍحتى لَ اّتن الوسئَلَى ثإًشبء حسٗقٔ فٖ ثبزئ األهط فإًْب ثؼس فتطٓ 

 .هي العهي تتحَل إلى أطالل حسٗقٔ

حسائق، فوبشا ٗب تطى ٗوكي أى ٗحسث للحعام ّصا هب ٗحسث ثبلٌسجٔ لل
األذضط الصٕ قسض لِ أى ٗتحَل هي اللَى األذضط إلى اللَى الطصبصٖ، ٍهي 

 ؟ غبثبت هي األشزبض إلى غبثبت هي اإلسوٌت

ٍإى كٌب ال ًطٗس أى ٗتحَل كالهٌب إلى ػَاطف ٍشزَى، ًٍطحٖ شلك الحعام 
هستساهٔ، فٌحي فٖ ّصا الصٕ كبى أذضط، إال أًٌب ًطٗس أى ًفكط ثططٗقٔ 

الَطي الؼعٗع ًحتبد إلى هسبكي ٍهسى ٍلكٌٌب أٗضًب ًحتبد إلى أشزبض 
 ؟ ًٍر٘ل لٌعٗي ثْب ٍطٌٌب، فك٘ف ٗكَى الحل

الحل ال شك أى ٗكَى ثوب ٗؼطف ثبلتٌو٘ٔ الوستساهٔ، ًؼقس ارتوبػبت 
ٍرلسبت تفك٘ط هغ رو٘غ األططاف شات الؼالقٔ ٍهٌْب رْبظ الج٘ئٔ الصٕ 

الَرَز أحٌبء ترط٘ط ّصُ الوٌطقٔ ٍشلك ثحست كالم الزْٔ غبة ػي 
الوسئَلٔ، فتقَل كل رْٔ هب تطاُ هٌبسجًب لزْتْب، ٍثٌبء ػلى شلك ٗوكي 
ٍضغ هرطط ٗلوس حبربت الوَاطٌ٘ي هي ح٘ج تَف٘ط الوسبكي ٍكصلك 
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إٗزبز هسبحبت ذضطاء ٍفق هٌْز٘ٔ ث٘ئ٘ٔ ٍاضحٔ هؼتوسٓ ػلى أػلى 
ًِ تن االتفب  ػلْ٘ب هي قجل السبزٓ الَظضاء الوستَٗبت ٗزت تٌف٘صّب أل
 .أٍ الق٘بزٓ األػلى فٖ الجالز

ٍثصلك ًضوي أى الكالم الصٕ ًشط فٖ الزطائس، َّ كالم ٗوكي تطج٘قِ 
 .ٍل٘س كالم رطائس كوب ٗقبل

 

 

 


