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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  ؤالــواب ســج
ة؟  األلغامما ھي حقيقة قضية زرع : السؤال ا مدى على الحدود السورية التركي ى؟ وم وكيف تمت ومت

  .عالقة الصراع الدولي بھا؟ وجزاكم هللا خيرا
   :الجواب

ام  على شطر األلغامقرار زرع  لقد صدر -١    ذه ، ١٩٥٦من الحدود بين تركيا وسوريا في ع دأ تنفي وب
سمت كما ر بين البلدينالبرية طول الحدود  كم  ٨٧٧ أصلكم من  ٥١٣على طول  ١٩٥٩و ١٩٥٧بين عامي 

ة إسقاطبعد  في المعاھدات االستعمارية  ة أعوامفي  الخالف ر ٣٥٠وبعرض ، مختلف ذه  .مت در ھ  األراضيفتق
م ٢١٦بمساحة  ا  ٢ك م ١٨٦منھ اق ٢ك ة والب ة الدول ا لخزين ود ملكيتھ ة تع د الحكومي ه لسكة الحدي ود ملكيت ي يع

واطنين  أخرىولمؤسسات  رينوم د زرع. آخ ً لغم "٦١٥١٤٥" وق ة ا ذه المنطق ي ھ ذكورة ف ك. الم  بجانب ذل
ً لغم "٧٥١١٥" بعدد ألغامزرعت  ى طول ا ا مع العراق عل ى حدود تركي ا  ٤٢ عل م، كم  "١٩١٤٢٨"زرع ك

ً لغم ى  ا دود عل ة الح ةالتركي داد  اإليراني ى امت م، وزرع ١٠٩عل ً لغم "٢١٩٨٤" ك داد  ا ى امت ى  ١٧عل م عل ك
ة ولكن تعلى الحدود ال ألغام، وزرعت األرمينيةالحدود التركية  ة اليوناني ى الحدود التركي ة وعل ة البلغاري ركي

  .  من قبل لكونھم حلفاء في الناتو األلغامھذه  أزيلت
ذه إ -٢ امن من دواعي زرع ھ ى  األلغ ة عل ا بكثاف ل تركي أجواء الصراع  ھي الحدود مع سوريامن قب
بين عمالء االنقالبات في سوريا وتتبادل  عاقبتت تفكان. تركيا إلىفي المنطقة وتھديد وصوله  أمريكياالنجلو 

ر . من القرن الماضي ، واستعرت في الخمسينات١٩٤٩منذ عام  أمريكااالنكليز وعمالء  ق أث ذا الوضع القل فھ
اذ  ةكانت جاد أمريكاوبخاصة وأن  ،تركيا في ىفي الخمسينات بالنف م في  إل ز وعمالؤھ ا، وخشي اإلنجلي تركي

ا يش" ، وبخاصةتركي تغالل  ،"الج ن اس ام ل  أمريك وريا لنق ي س ق ف دواه"للوضع القل ى" ع ا إل ان . تركي وك
د  أمريكاواضحاً تحرك  ا، فق اه تركي ك الوقت لمع الفاعل تج ر عمالء في ذل د الناصر كبي انجم عب في  أمريك

الء االنكلا ا وعم اجم تركي دأ يھ ة وب زلمنطق لَّ  ،ي أوتس ذي أنش داد ال ى حلف بغ اط عل ا عضو  ،ته بريطاني وتركي
ةوكانت تركيا بقيادة . رئيس فيهمؤسس  ى  رئيس الجمھورية جالل بيار عراب حلف بغداد في المنطق يعمل عل
زالحسين قاعدة االنكليز القوية في المنطقة، ولبنان بقيادة كمي ردنضم أ ل االنكلي ى ال. ل شمعون عمي رغم وعل
والين أل ن رئيس الوزراء التركي عدنانمن أ امندريس كان من الم ذيمريك ام األ ، إال أن ال ده زم ان بي  ،مورك
ً بِّ ارتباطا وثيقا باالنكليز ومتش المرتبطھو الجيش كان  في تركيا حاكم البلد الفعليو ك حبھمب عا ، وقد رافق كل ذل

، وكان من نتائجه فيما ١٩٥٦في مصر عام  أمريكاعدوانھم الثالثي الذي شنوه ضد عمالء  إلنجليز فيھزيمة ا
ز د أن طرد اإلنجلي ي مصر بع د ف م قواع ق لھ م تب ن السويس ول راق . م تعمرتھم الع ددة  أيضاومس ت مھ كان

ة إلىھذا باإلضافة . نمريكابالوقوع في يد األ ة من العرب من مطالب اة القومي ره دع واء  ما كان يثي تعادة ل باس
ىاالسكندرون الذي ضم  ام  إل ا ع ز،  ١٩٣٩تركي ين االنكلي ا التي كانت تستعمر سوريا، وب ين فرنس ة ب باتفاقي

  .جزيرة في بحر ايجة ١٢لليونان مقابل منح تركيا 
ة  إلنجليز والجيشا بسبب كل ذلك، رأى ادم من ناحي ا من الخطر الق ى تركي اظ عل ل للحف أن الحل األمث

رات لوضع حاجز من  زرع األلغام على الحدود، وبدأ اإلنجليز والجيشسوريا ھو  اد التبري وة إليج يعمالن بق
ى  األلغام ادموبين سوريا وتركيا، لذلك كان جالل بيار يركز عل من سوريا لتخريب النظام  نأن الشيوعيين ق

اد السوفييتي التقرب  إلىفي ذلك  ويشير ،في تركيا ىمحاوالت اإلتح ا في تضليلمإسوريا  إل اس، ألن  عان الن
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داً عن سوريا ان بعي وذ السوفييتي ك رزالنف ذلك يب ي سوريا ، وك ل ف ى الجو  ، ويركزموضوع القالق ر عل أكث
   .الذي كان وراءه عبد الناصر االسكندرونالمشحون في سوريا نحو لواء 

أن السكندرونفي لواء ا األلغاموكانت معظم منطقة  األلغاموھكذا أوجد الجيش المبررات لزرع  اً ب ، علم
واء ذا الل ا لھ لم رئاسة  نأحيث  خشية تركيا من جھة سوريا ھي قديمة منذ ضم تركي دما تس و بع عصمت اينون

ه  ،بعد موت مصطفى كمال ١٩٣٩الجمھورية التركية في عام  ام قال في خطاب ل ى  نإفي ذاك الع الخطر عل
ة وريا والرجعي ان س ة مصدره اثن ةالرجعويقصد ب ،الجمھوري نَ  ي رةَ الفِ  دي الم ،ط اب . اإلس ذا الخط ر ھ ويعتب

ة اً حيثالشھير تاريخي د  .حدد معالم السياسة التركية الخارجي ان ق ال وك ة  إنق ة مبني ة التركي السياسة الخارجي
ى  ام  أساسعل ي وقعت ع ة الت ة االنكليزي دة الصداقة التركي د . ١٩٣٩معاھ روق ام  أثي ذا الخطاب ع  ١٩٩٨ھ

ة مع عندما بدأت تركيا  ى الحدود السورية متحالف ا عل ى وشك  واألردن "إسرائيل"بحشد قواتھ  أنوكانت عل
  .فيھا أمريكاعمالء  وأذيالھم األسدعائلة  إلسقاطتھاجم  سوريا 

خالل عشرات  األتراكمدة طويلة وقد قتل وجرح الكثير من العساكر والمدنيين  األلغامولقد بقيت ھذه  -٣
نيين  إحصائياتفقد ذكر نقال عن . ماأللغاالسنين من زرع ھذه  ه في خالل عشرة س ين عامي رسمية ان ا ب م

ً جندي ٢٩٩قتل  ٢٠٠٣ عام إلى ١٩٩٣ ً مدني ٢٨٩و ا ً عسكري ١٥٢٤وجرح  ،ا دني ٧٣٩و ا ً م ر  ،ا ل الكثي دا مقت ع
ين . األنعاممن البقر وسائر  ك ب اليوكانت ترفع الشكاوى من ذل الىوكانت المطالب  ،األھ ةإزامن اجل  تتع  ل

ل ن ضررھا اكبر من نفعھاأو ،األلغام ا، ب ة الجدوى إنھ ذا فضال عن  .عديم ا أھ ين  اإلخوةصر اوأ تقطعنھ ب
عبين ع صلة ا ،الش ث وتقط اس، حي ين الن ة ب رحم والقراب دود نإل انبي الح ى ج اس عل واء الن ي ل ، وبخاصة ف

ا أنالقرابة وصلة الرحم أواصرتربطھم  وحوله، االسكندرون زاوج ب ، كم نھم الت ان ي ى  .اً منتشرك باإلضافة إل
   .بذريعة منع التھريب وذلك لترسيخ الفرقة واالنقسام ا،بعضتمنعھم من االتجار مع بعضھم  األلغام  أن

وبدأ بشن ھجمات ضد  ،ظھور حزب العمال الكردستاني الذي حمل لواء النعرة العصبية الكردية غير أن
ذتركيا منطلقا من سوريا عبر الحدود،  دعوات جعل ھ ة ه ال ة بإزال امالمنادي ا بحجة خطر  األلغ ؤتي ثمارھ ال ت

تاني ال الكردس م  ،حزب العم ذه  أنرغ امھ م توقف  األلغ ذا الحزب االنفصالي ول ع تسرب عناصر ھ م تمن ل
  . عناصره في داخل تركياويجند بل كان يجد . ھجماته
ام إزالةأثار موضوع أول من إن  -٤ ى شطر من ال األلغ ل المزروعة عل ة، ب  أولحدود السورية التركي

ى  عزممن  اعل ذي ھو إزالتھ ام  تورغت أوزال ال ة ع وزارة التركي ولى رئاسة ال ذي  ١٩٨٣ت والي وال ان ي ك
وزراء . ولكن الجيش منعه من تحقيق مأربه أمريكا رئيس ال ذي عمل كمستشار ل فقد كتب جالل حسن جزال ال

اطق رسمحكومة له، وكوزير  أولاوزال في  ة ون ةدول ة اوزال الثاني ة في حكوم ة  ، كتبي باسم الحكوم مقال
لقد بدأت عدة محاوالت منذ الثمانينات :" فقال" تايم ترك" في صفحة  ٢٦/٥/٢٠٠٩عن ھذا الموضوع بتاريخ 

املتنظيف المنطقة من  بھا  األلغ اجوكس د كُ . الزراعي لإلنت ة المرحوم أوزال لِّ ولق د حكوم فت شخصيا في عھ
ه. مشروعبالعمل في ھذا ال . ولكن لكون ذلك غير مطابق للشروط الفنية للقوات المسلحة التركية توقف العمل ب

ة أنويجب  وات المسلحة التركي ذه القضية خارج الق ة تنظيف . ال يفكر في ھ د استمرت حكاي اموق حتى  األلغ
وات  ُكلفت ولقد"  :وقال". ھذا الوضع ظھر نتيجة سياسات أمنية خاطئة في ذاك الزمان:" وقال." يومنا ھذا الق

ق بتنظيف  وزراء يتعل رار من مجلس ال امالمسلحة التركية بھذه المھمة بق ام  األلغ د أوزالفي ( ١٩٩٢ع  )عھ
ام  األولية األعمالواستمرت  وزيرؤفي  ."٢٠٠٣المتعلقة به حتى ع ذا ال د كالم ھ من وراء زرع  أن السابق ك

  .االنكليزھم وراء الجيش من ن إف ال، وبطبيعة الحھو الجيش رغما عن مندريس األلغام
ي  -٥ ارس /آذار ٠١ف ين  ١٩٩٩م اق ب د اتف اوا ١٤٦عق ة أوت ي مدين ة ف تخدام /دول ع اس ة ومن دا إلزال كن
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وكانت ھذه االتفاقية ضد مشكلة األلغام األرضية المنتشرة حول . وتخزين وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد
ة  ام األرضية "...العالم، ومما نصت عليه االتفاقي ة كل األلغ دول األطراف مسئولة عن إزال كل واحدة من ال

رة ال تتجاوز عشر  ام الخاضعة لسيطرتھا أو صالحيتھا خالل فت ول األلغ المضادة لألفراد المزروعة في حق
  ".السنوات منذ بدء سيران االتفاقية لدى تلك الدولة

ي و ارس /آذار ١٢ف انون المت ٢٠٠٣م روع الق ول مش م قب ي ت ان الترك ي البرلم اوا ف ة أوت ق باتفاقي عل
  . ٢٠٠٤مارس /آذار ٠١ووضعت موضع التنفيذ في 

ام تعھدت  ١/٣/٢٠٠٨وفي  ة األلغ ة بإزال اريخ الحكومة التركي ى ت دة تصل إل ك. ٢٠١٤/ ١/٣في م  وذل
   .سنوات من وضع االتفاقية موضع التنفيذ وفق االتفاقية المعقودة ١٠بعد 

ان،  ل أوردغان ھذهاستغ -٦ ى البرلم م عرضه عل ام ث د اخذ نقاشات االتفاقية، وأعد قانون إزالة األلغ وق
ه  أسبوعينمدة تشنجات حادة في البرلمان استمرت و ةفي جلسات عديدة حتى صودق علي جراء أمع  باألكثري

ان في تركي ٤/٦/٢٠٠٩في و .بعض التعديالت على مسودة القانون الذي عرضه الحزب الحاكم ا وافق البرلم
ً معارض اً عضو ٩١مقابل  اً عضو ٢٥٥األلغام المزروعة بين تركيا وسوريا بموافقة  إزالةعلى قانون  ان ا ، وك

دة  وأصبحعضوا،  ٢٠٤عدد الممتنعين عن التصويت والمتغيبين  دما صدر في الجري ذ المفعول عن رار ناف الق
ق . ١٧/٦/٢٠٠٩الرسمية بتاريخ  ا يتعل دفاع التركي بيان وزارة ال ةوقد أصدرت السكرتارية العامة ل ذه  بإزال ھ

ة إزالةفي العمل  بإسناديقول  ٣٠/٦/٢٠٠٩األلغام بتاريخ  دفاع الوطني ى وزارة ال ام إل ك سيطبق  ،األلغ وان ذل
ى  ععل ل أرب ق . مراح ن طري ه ع يقام ب ي ) NAMSA(وس يانة "وھ ة الص دادوكال مال  واإلم ف ش ة لحل التابع

ة  األركانلرئاسة  األولويةوحسب القانون تعطى ". األطلسي ة والمالي العامة ومن ثم لوزارات الدفاع والخارجي
ام من المنط. لبيان كيفية العمل به تئجار وبموافقة ھذه المؤسسات ستمنح الشركة التي ستنظف األلغ ة حق اس ق

  . سنة ٤٤التي ستنظفھا من األلغام لمدة  األراضيھذه 
الم أ ام واإلع رأي الع امع ال ى مس اھى إل د تن روع وق ةن مش ام إزال ركة  األلغ يمنح لش رائيلية"س  ".إس

ود وأن وبخاصة  ان يھ فير كي رائيل"س رة " إس ي أنق د توجه " Gaby Levy"ف تداد ق اء اش ة أثن ة أورف ى مدين إل
اناقالم ة تش ين المعارضة والحكوم انون، ب ائالً  حول الق ودي أن : "وصرح ق ل يھ ان لك ة بمك ه لمن األھمي إن

دادنا داد أج دادنا وأج ا أج ر إليھ ي حض ي الت ذه األراض ر لھ در" [يحض اريخ  :المص ات بت حيفة حري ص
ان ،]٢٦/٠٥/٢٠٠٩ روع الق ان لمش داول البرلم رة ت الل فت ي خ ان الترك ارة البرلم ه بزي م قيام ن ث ون ذو وم

  . يقف وراء سير األمور" إسرائيل"العالقة، ما يعطي انطباعاً بأن كيان يھود 
تغلت   زابفاس ع  أح ة ببي ك واتھمت الحكوم ا  أراضيالمعارضة ذل رائيلتركي ي إلس ر الت زة تدم ، غ

خالل  أجاب حيث ،تھاماتھذه اال أكدتالمعارضة اتھامات ردوغان على أ أجوبة فأحرجت الحكومة، غير أن
ة دوزجهكل ى مته التي ألقاھا في االجتماع اإلقليمي لحزب العدالة والتنمية في مدين  المعارضة اتھامات رداً عل

ائالً  أجاب ،إلسرائيل أي لليھود دون مقابل بأن الحكومة ستعطي تلك األراضي ة ":ق تثمار عالمي اآلن شركة اس
ا و ت أصوات تخرج علين إذا نظرت رأي دنا، ف ي بل تثمار ف د االس ولتري ركة : تق ا ش ن ألنھ ر ممك ك غي إن ذل

ـ .. استثمار يھودية تثمر ب دي، ستس تثمار في بل تأتي لالس ا س ا صاحبي اسمع إنھ ار  ٥٠٠ي ون دوالر وبملي ملي
عندما سيستثمرون، من الذي سيعمل ھنا؟ إسحق لن . أنظر إنھم سيستثمرون! اسمع أنت تصرخ البطالة. دوالر

د ومھم ل حسن سيعمل وأحم ا ب ا نح! ت من سيعمليعمل ھن كأنظر إنن ة، أوال تحب ذل ھل !ل مشكلة البطال
رفض دين أو ن ذا ال ا من ھ ة ألنھ ه! ذاك شركة أجنبي ة ل ن وال قومي ال ال دي ال : المصدر[ "!الم صحيفة راديك
  ]. ٢٤/٠٥/٢٠٠٩بتاريخ 
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ة ،في شركة سيشغلھم عماال بأنهشعبه  أردوغانيخدع وھكذا  و كانت معادي ذا الشعب ول الوقت في  ،لھ
ات السنينوشرفه بح ،باإلسالمكرمه هللا  الذي ھو فيه شعبٌ  بيله مئ اد في س ه والجھ يس حكوممل د رئ ة ، ويري

   .العالم أصقاعدما عند القاصي والداني في اال خماعھذا الشعب  بقيَ يُ اليوم أن تركيا 
ائالً وثم أضاف أورد ة ال:"غان في رده على المعارضة ق ة الثالثي ا الحكوم تي كانت تضم حزب من قبلن

ديمقراطي توحزب االش) حزب دولت بھتشلي(الحركة القومية  دحزب (راكي ال وطن ) أجاوي (  األموحزب ال
م . إسرائيلكانت قد عقدت اتفاقيات عديدة مع ) حزب يلماز أنھم ل فيجب ان ال يخدعوا الشعب وھم ينظرون وك

ول إن الكل في الحبكأنه يريد أ، ف)٧/٦/٢٠٠٩صفحة رديكال التركية ( ".يعقدوا أية اتفاقية ود  ن يق ان يھ لكي
  !! المغتصب لفلسطين ھم سواء 

أرض فلسطين،ومن الجدير ذكره أن ما قاله  -٧ ق ب ا يتعل ود فيم اد الخليفة عبد الحميد ليھ يتكرر اآلن  يك
ة اليھود مع ولكن تجاه أراٍض تركية، ففي العصر الذي كانت القضية الفلسطينية قضية عالمية، كان يتحاور قاد

ي كانت  ة الت ة المالي تغالل األزم ذاك اس اولوا آن وا أرض فلسطين، وح ز ليتملك ع اإلنجلي الغرب وخصوصاً م
ل  ة مقاب ة لسد عجز الخالف الغ طائل د عرضوا مب ذاك ق انوا آن أربھم، وك تعاني منھا الخالفة العثمانية لتحقيق م

نحھم أرض فلسطي دم د الحمي ة عب زلھر" در ن، إال أن الخليف ان جواب " ت ات الصھيونية، وك دوب الجمعي من
خطوات جديدة في ھذا الموضوع، إني ال أستطيع  انصحوا الدكتور ھرتزل بأن ال يتخذ: "السلطان عبد الحميد

ل شعبي  أن أتخلى عن شبر واحد من أرض فلسطين، فھي د قات ة اإلسالمية، لق ك األم ليست ملك يميني، بل مل
دھا يستطيعون .. بدمهفي سبيل ھذه األرض ورواھا  فليحتفظ اليھود بماليينھم، إذا مزقت دولة الخالفة يوماً فعن

ك ال يكون أخذ إن ذل ا حي ف ا وأن ن، أم د ..."فلسطين بال ثم د الحمي ة عب ه هللا–، إن الخليف ان ذا بصر  -رحم ك
ة صدق في نظرته، وھا قد أعطيت فلسطين  وبصيرة وبعد نظر فقد ود بال بعد زوال الخالف نليھ ا ! ثم واآلن م

ود  ة لسوريا ليھ دون إعطاء األراضي المحاذي دة حصل لفلسطين يتكرر بصورة مصغرة في تركيا، فھم يري م
  . ليوضع خنجر جديد في صدر األمة اإلسالمية األلغامبذريعة تنظيفھا من سنة  ٤٤

ف  -٨ ا موق ة، أم ف الحكوم ن موق ذا ع عب الجمھ زب الش ي ح ة ف ية المتمثل ة الرئيس وري المعارض ھ
)CHP( ؛ فإننا نعلم جيداً أن حزب الشعب الجمھوري)CHP (فإنه لن يتردد عن تحقيق لو كان ھو في الحكومة ،

د كل  مصالح اليھود، فھو من إرث مصطفى كمال الذي ھدم الخالفة، ود حتى العظم، أفبع ان مع اليھ ذي ك وال
د إعطاء شركة يھودية حق استغالل يري غانوردمن الحزب الجمھوري أن يغضب ألن أھذا يمكن أن يُتصور 

أجير األراضي لشركة ) CHP(إال أن حزب الشعب الجمھوري  !؟تلك األراضي ة ت ة الحكوم ألة ني استغل مس
م أشغلاأللغامعاماً مقابل قيامھا بتنظيفھا من  ٤٤لمدة ) إسرائيلية(يھودية  ام ، ث رأي الع ا ال يس إلخالصه  ،بھ ل

ة وورعه بل لتحقيق مصالحه وأھدافه  ة والتنمي ام ). AKP(السياسية المتمثلة في النيل من حزب العدال ذلك ق ول
زة عرض زيارات للمناطق الجنوبية وب) CHP(حزب الشعب الجمھوري  ى األمر بصورة مرك ام عل رأي الع ال

اطق  ك المن اكفي تل عبية ھن ي ) CHP(إن حزب الشعب الجمھوري . لكسب ش لم ف داً أن الشعب المس م جي يعل
لذا أراد ! ما لديه ،)يھود(كيان أي ، )إسرائيل(ه من الغضب والحنق تجاه جزار المسلمين في فلسطين تركيا لدي

ذه لل لمين الغاضبة ھ اعر المس تغالل مش ة، واس ة والتنمي ن حزب العدال ل م ذا قني ي ھ ة ف ق مكاسب جدي د حق
لمينھذه إعجاباً من ) CHP(تصرفات وأعمال حزب الشعب الجمھوري  ، حيث القتاالتجاه ل المس لدرجة  ،قب

  ! أنھا ُمدحت من قبل بعض الصحف الموالية لحزب العدالة والتنمية نفسه
ة ھذا ھو سبب شغب المعارضة على أردوغان، أي  ة والتنمي استغالل مشاعر المسلمين ضد حزب العدال

ك بسبب طاء تلك األراضي لشركة إسرائيلية الستغاللھة الحكومة إلعبناء على ما تسرب من عدم ممانع ا، وذل



 

 ٥

إن حزب الشعب  .موقف المسلمين في تركيا شديد العداء لكيان يھود المغتصب لفلسطين ھذه ھو السبب، وإال ف
  .  لتنافس الحزبي لما أظھر أية معارضةاالجمھوري ينافس حزب العدالة في تحقيق مصالح يھود، ولوال 

أن ال تعود فترتكب  غام بين بالد المسلمين،للقد كان الواجب على الدولة، وقد ارتكبت خطيئة زرع األ -٨
. سنة مقابل نزع األلغام ٤٤خطيئة أخرى بإعطاء األراضي لشركة أجنبية، وبخاصة إسرائيلية، لتستثمرھا مدة 

تثمار إن الحل الصحيح الذي يوجبه اإلسالم ھو أن تقوم الدولة ومؤسساتھا، وبخاصة الجيش،  بنزع األلغام واس
د معظمھا ملكية عامة وملكية دولة التي ھي في األراضي ى أصحابه بع اد إل ، وجزء قليل منھا ملكية خاصة يع

   .نزع األلغام منه
ق، إن ھذه األراضي  ا انف راً يغطي كل م در دخالً كبي ا ت مھما أنفق في نزع األلغام وفي إصالحھا، فإنھ

  .  ويزيد، ويوجد نھضة زراعية وصناعية نتيجة ما فيھا من بترول ومعادن
ة  ٥٠متروكة منذ ما يزيد عن نھا أرض إ ا صالحة للزراعة العضوية الطبيعي ) Organic(عاماً ما يجعلھ

ا  ٢كم ٢١٦ من مساحتھا البالغة نحو% ٨٠، وبخاصة وأن التي أصبحت األكثر ربحاً في السنوات األخيرة منھ
م ١٨٦ د الحك ٢ك كة الحدي ه لس ود ملكيت اقي يع ة والب ة الدول ا لخزين ود ملكيتھ ات تع ة ولمؤسس رىومي  أخ

  .ھو صالح للزراعة ،آخرينومواطنين 
آبار حفرتھا شركة البترول التركية المشتركة  ١٠برميل بترول يومياً من  ٢٥٠٠إنتاج بقد بوشر كما أنه 

اً نحو ) TPAO(العامة  تج يومي ة السورية يُن ة، أي من الجھ ة األخرى من المنطق ة، ومن الجھ ك المنطق في تل
رول من نحو أ ٥٠٠ إلى ٤٥٠ ل بت ر ٥٦٠لف برمي إن . اً بئ ان التركي ف اً لسجالت البرلم في  المسئولينووفق

انھم استخراج ) TPAO(شركة البترول التركية المشتركة العامة  اً إذا  ٢٥٠٠يقولون بأن بإمك ل آخر يومي برمي
  .بئر جديد ١٢ما تم فتح 

كة أجنبية نحو نصف قرن، ھو جريمة في وھكذا فإن عدم استغالل الدولة لھذه األراضي، وإعطاءھا لشر
لاإلسالم، فكيف إذا كانت الشركة شركة تابعة لكيان يھود المغتصب لفلسطين ذي يحت ى القبلت ، ال ين وثالث أول

ا كل من ساھم  !؟فيھا الفساد واإلفساد الحرمين الشريفين، ويعيث وء بإثمھ رى يب ة كب إنھا ستكون عندھا جريم
  .شروع بالغ السوءبكثير أو قليل في ھذا الم

  ھـ  ١٤٣٠رجب  ١٠
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