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كٌف تحولت تركٌا إلى "مكب للنفاٌات"؟!
الخبر:
ٌدور فً تركٌا جدل حول النفاٌات البالستٌكٌة التً أصبحت أنقرة مؤخرا من أبرز المستوردٌن لها من دول
أخرى .ومن أبرز المصدرٌن لتركٌا برٌطانٌا التً تصدر ما ٌقرب من ثلثً نفاٌاتها البالستٌكٌة لدول أخرى من
أجل إعادة التدوٌر( .تقرٌر متلفز للبً بً سً 3122/23/4 ،تحت العنوان أعاله).
التعلٌق:
أصبحت تركٌا وإندونٌسٌا الموقعٌن الجدٌدٌن للنفاٌات البالستٌكٌة فً العالم ،بعد أن فرضت الصٌن حظرا
على واردات النفاٌات البالستٌكٌة ،وفقا لتقرٌر صادر عن منظمة حماٌة البٌئة (غرٌن بٌس).
وٌقول التقرٌر إن الوالٌات المتحدة وألمانٌا والمملكة المتحدة والٌابان هً أكبر مصدري نفاٌات البالستٌك فً
العالم وتم إعادة توجٌه نفاٌات هذه الدول وغٌرها بشكل جماعً إلى إندونٌسٌا وتركٌا ،اللتٌن أصبحتا المستوردتٌن
العالمٌتٌن الرئٌسٌتٌن حالٌا .وأصبحت تركٌا مرشحا قوٌا ألن تكون مكب نفاٌات العالم .وقد تضاعف حجم واردات
تركٌا من نفاٌات برٌطانٌا خالل هذا العام لٌصل إلى  211ألف طن .فً حٌن لم تعلن الحكومة التركٌة عن أٌة
قٌود على استٌراد نفاٌات البالستٌك ،وفقا لمنظمة غرٌن بٌس .وقد عبرت المنظمة عن تناقض موقف تركٌا التً
تستورد نفاٌات بالستٌكٌة غٌر خاضعة لرقابة من دول أخرى بٌنما تعجز عن إدارة نفاٌاتها !
وكشف تقرٌر رسمً صادر عن وزارة البٌئة والتخطٌط العمرانً التركٌة" ،أن تركٌا قامت باستٌراد كمٌات
كبٌرة من المواد البالستٌكٌة والورق القابل للتدوٌر ،إال أنه عثر بداخلها على كمٌات كبٌرة من القمامة
والقاذورات ،مما ٌؤدي إلى إعاقة عملٌة إعادة التدوٌر" .وقد حذرت منظمة غرٌن بٌس من سوء إدارة تركٌا
للنفاٌات بعد العثور على أطنان من النفاٌات البالستٌكٌة المستوردة من إٌطالٌا فً مناطق زراعٌة فً إزمٌر .وقد
حذر خبراء البٌئة والصحة العامة من اآلثار السلبٌة الستٌراد النفاٌات وخطر ذلك على الحٌاة البرٌة والبحرٌة.
قد تضع الحكومة التركٌة الكثٌر من المبررات الستٌراد النفاٌات ،وقد تجمل واقعها األلٌم بكل الصور ولكن
ٌبقى سؤال عالق فً الذهن ،كٌف أصبحت تركٌا مكب نفاٌات؟!! ولعل اإلجابة تكمن فً واقع المسلمٌن الٌوم
وسنوات الوهن التً عشناها مع أنظمة وضعٌة أذلتنا وسخرتنا لخدمة غٌرها.
أخٌرا نسأل (السلطان !) أردوغان وكل معجب به :كٌف تحول أحفاد أرطغرل عزٌز النفس عالً الهمة،
وأبناء محمد الفاتح فاتح القسطنطٌنٌة من مصدرٌن للخٌر كله بحرصهم على نشر اإلسالم وحمل دعوته ،إلى أكبر
مستقبل لنفاٌات العالم وزبالته؟ ! كٌف ترضى ٌا (سلطان زمانك !) أن تقف متسوال على أبواب أوروبا لتدخل
عضوا قً "نادي الكفار" كما تصفه أنت ،بدال من أن تطبق نظاما ربانٌا ٌجعل العالم ٌقف إجالال لعظمة اإلسالم
وتنظٌمه لشؤون الحٌاة؟ ! أتجلب نفاٌات العالم لبالد المسلمٌن بعد أن بعت أخواتك المسلمات من سورٌا مقابل حفنة
ض ُه ْم أَ ْولِ ٌَاء َب ْعض﴾؟ ! ألم
من نفاٌاتهم الورقٌة؟ ! ألم تسمع بقول ربنا جل فً عالهَ ﴿ :وا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ َوا ْل ُم ْؤ ِم َناتُ َب ْع ُ
تطرق أذنٌك كلمات نبٌنا « :ا ْل ُم ْسلِ ُم أَ ُخو ا ْل ُم ْسل ِِم ََل ٌَ ْظلِ ُم ُه َو ََل ٌَ ْخ ُذل ُ ُه َو ََل ٌَ ْح ِق ُرهُ»؟ ! أم أنطبق علٌك قول ربنا:
ُور﴾؟
وب الَّتًِ فًِ ال ُّ
صا ُر َولَكِن َت ْع َمى ا ْلقُل ُ ُ
﴿ َفإِ َّن َها ََل َت ْع َمى ْاْلَ ْب َ
صد ِ
أما آن ألهلنا فً تركٌا اإلسالم والعزة أن ٌرفعوا راٌة العقاب ،راٌة رسول هللا ،عالٌة خفاقة وٌنفضوا عنهم
رجس العلمانٌة الكمالٌة بكل صورها لٌعودوا خٌر خلف لخٌر سلف؟!
سولِ ِه َولِ ْل ُم ْؤ ِمنٌِنَ َو َٰلَكِنَّ ا ْل ُم َنافِقٌِنَ ََل ٌَ ْعلَ ُمونَ ﴾
﴿ َو ِ َّ ِ
لِل ا ْلع َِّزةُ َول َِر ُ
كتبته إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
هدى محمد (أم ٌحٌى)
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