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 !؟...املركز البحثي يف وادي عربة
 آذار جلسة سرية، ملناقشة طرح الثقة بالوزراء الثالثة الذين شـاركوا  ٢٠عقد جملس النواب األردين يوم السبت        

لوزراء ونتج عن هذه اجللسة حصول ا     .  )إسرائيل(يف وضع حجر األساس ملا قيل إنه مركز حبثي مشترك بني األردن و            
الثالثة على ثقة الس، وقد سبق هذه اجللسة وأعقبها أحداث، فقد سبق هذه اجللسة زيارة امللك عبـد اهللا الثـاين                     
لشارون وأعقبها اغتيال عصابات ارم شارون للشيخ أمحد ياسني، فال بد من الوقوف على هـذا احلـدث وتنبيـه                    

 :املسلمني يف األردن على أمور، وهي
 ليس وليد الساعة، والقائم عليه ليس هم الوزراء الثالثة بصفتهم الشخصية،        - املركز البحثي  – املشروع   إن هذا . ١   

رئـيس  –بل إن الراعي له منذ بدئه وحىت حلظة وضع حجر األساس له هو امللك عبداهللا الثاين، فقد صرح كوخـايف        
سرائيلي عمل ضابطا يف وحدة االسـتخبارات       مجعية مد اجلسور اليت تتوىل اإلشراف على هذا املشروع وهو يهودي إ           

، وقد كـان وحـده    جداً وجدياً جداً محيمياًلقد اجتمعنا مع امللك وكان اجتماعاً: (... بقوله-يف اجليش اإلسرائيلي  
: ، وقـال   ...)دون أي مساعد أو مستشار وطلب مين اجللوس إىل جانبه وعرض ما لدي من خـرائط وخمططـات                 

ستراتيجية واملتربعني الكبار   يف مقر إقامة امللك، وأطلعناه على ما قمنا به وما جندناه واخلطة اال            التقينا يف واشنطن    (...
 . ...)الذين يقولون لنا حنن من خلفكم

فظاهر من هذا أن املسألة ليست جمرد تصرف شخصي من عدد من الوزراء أو املسئولني وإمنا هو أمر رتب لـه                     
ومن  . . : (.وقد أخذ الصفة الرمسية ووقعت عليه احلكومتان، يقول كوخايف        . امللكبعناية وأعد له برعاية مباشرة من       

يهود باراك آنذاك الوزير شلومو بـن عـامي         إهنا هلناك وقّع األردنيون على املشروع من جانبهم وأمر رئيس الوزراء            
احلكومات ليس  : (خطيط األردين    مث يقول باسم عوض اهللا وزير الت       . ..)بالتوقيع على املشروع من اجلانب اإلسرائيلي     

، فبعد كل تلك الطواقم اليت       ..).هلا عالقة باملشروع باستثناء تقدمي بعض التسهيالت فيما خيص البنية التحتية واألرض           
احلكومـات لـيس هلـا      : ، يقول الوزير  سامهت يف وضع املشروع من وزراء ومسئولني، ومن ورائهم امللك شخصياً          

  يف األردن هم من كانوا وراء هذا املشروع؟فهل عامة الناس!! عالقة
فالواجب على املسلمني يف األردن إدراك أن توجيه النقد ألشخاص الوزراء املشاركني وحـدهم، وتـرك رأس                     

 ال -النظام يصول وجيول متحديا مشاعر املسلمني، فيلتقي بشارون وملّا جتف يداه بعد من دماء املسلمني يف فلسـطني                 
وقد كانت زيارته لشارون قبل جلسة جملس النواب صـفعة يف           .  ألم يسريون حسب رغبات امللك     جيدي وال ينفع  

 .وجه من يظن أن النظام يف األردن حيسب أي حساب للنواب أو الناس
 عربة اآلمثة، فيجب أن يعمـل علـى   وادي جتري حتت غطاء اتفاقية  باليهود اتصاالت املسئولني يف األردن    إن. ٢    

استصـدروا  وقد   هذه االتفاقية اليت يقدسها حكام األردن        . جذوره من، وحسم األمر     االتفاقية الباطلة أصالً   إلغاء هذه 
 .احلـائط رض   النواب بالترغيب والترهيب، وضربوا برأي املسلمني يف األردن ومشاعرهم ع          جملساملوافقة عليها من    

وقد أظهر هذا   . تكن لتتم لوال اتفاقية وادي عربة اخليانية      فكل تلك االتصاالت اليت جتري واملؤامرات اليت خيطط هلا مل           
 كل هذا   . فشيئاً ، وهم يتوغلون شيئاً   املشروع للناس أن اليهود يعملون يف األردن على مشاريع وخمططات تظهر تباعاً           

بتدبري وتنسيق مع النظام يف األردن، الذي خيتبئ خلف اتفاقية وادي عربة وحيتمي ا كلما ظهرت خيانة جديدة حبجة           
 .أا قد حازت موافقة جملس النواب



إن كان هذا املشروع ال حيمل أي مضمون سياسي كما صرح باسم عوض اهللا ومروان املعشر وزيرا التخطيط                  . ٣   
 دومن من أرض املسلمني يف األردن لصاحل هذا املشروع؟ وهل العالقة اخلارجية             ٣٠٠فماذا يسمى اقتطاع    واخلارجية،  

! ؟ سيما إذا كانت هذه العالقة مع عدو للمسلمني يعمل فيهم بالقتـل والتنكيـل   سياسياًبني الدول ال حتمل مضموناً  
منقوصة، ألن القوانني األردنية ال تنفذ يف هذا اجلزء         وهذا االقتطاع يعين أن تكون السيادة على هذا اجلزء من األردن            

هي منحة يهودية للمشروع، ) إسرائيل(  دومن من جانب  ٣٠٠إال على األردنيني، وهذا االقتطاع يقابله اقرار بأن الـ          
ا مث يأيت الوزيران ليقوال إن هذا املشـروع ال حيمـل مضـمون            . فهو إقرار مبلكية يهود ألرض املسلمني يف فلسطني       

؟ ومع هذا ال جنـد مـن         ومشاعرهم ، فأي مدى بلغ هذا النظام من االستخفاف واالستهانة بعقول املسلمني          !سياسيا
 .يقف يف وجه هذا االستخفاف الوقفة اليت يرضاها اهللا

 أيها املسلمون يف األردن
 تسـتثارون فـال تثـورون،     صريح لكم، ويف كل مرة بأعمال فيها حتد   القيام    قد كثر من النظام وتكرر منذ زمنٍ      

وتستنهضون فال تنهضون، حىت أصبح النظام يف األردن يتقصد إظهار ما كان ميكنه إخفاؤه من خيانة، فهو خيتار أسوأ               
األوقات اليت يفترض أن يتجنبها، فمشروع وادي عربة وزيارة امللك لشارون وحديث النظام اململول عـن السـالم                  

غتيال للمسـلمني يف فلسـطني،      يه األحداث، وميارس اليهود القتل اجلماعي واال      املزعوم، كل هذا يف وقت تشتعل ف      
  بالتحدث فيما بينكم سراً- إن فعلتم -مث تكتفون بعد ذلك     .  وال عالقة لكم ا    وكأن هذه األحداث ال تعنيكم شيئاً     

، وغالء األسعار الـذي ال      والنظام مع هذا كله يزيد الضغط عليكم بالضرائب اليت تنوءون حبملها          . أو على استحياء  
 .يقف عند حد، وب األموال العامة، وبيع البالد والعباد، وأنتم قاعدون

 أيها املسلمون يف األردن

   إننا ندعوكم للوقوف وقفة صدق يف وجه هذا النظام الفاسد، وهذه الوقفة تستلزم منكم أن تأخذوا على أيـدي                    
 من سياسيني ونواب وأعيان وغريهم، فتحاسبوهم احلساب العسـري          احلكام، وأن تضغطوا على أصحاب النفوذ فيكم      

على كل موقف وكل كلمة، وأن تـنبذوا نبذ النواة من وقف منهم موقف الذل واخلنوع، ولكن إن بقيتم تـدورون                  
ون فمـاً  ، تتقربون ممن باعوا آخرم، وأصبحوا ال يفتححول مصاحلكم الفردية الزائلة اليت لن تغين عنكم من اهللا شيئاً    
 .بغري ما يرضي الكفار، فأنتم شركاء للخائن يف خيانته وال شك

   إنكم تستطيعون الضغط على النواب الذين يفترض فيهم أن ميثلوا آراءكم، وهم يستطيعون لو أرادوا، أن يبطلـوا                  
 .اليت خيتبئ النظام خلفها) الصفة الدستورية(اتفاقية وادي عربة، أو أن ينـزعوا عنها 

الـيت  دولة اخلالفـة الراشـدة       للحل اجلذري الذي يتمثل بالعمل معنا إلقامة          ومن بعد  إنـا ندعوكم من قبلُ      مث  
 منها بإذن اهللا، ألا الدولة اليت حتفظ حقوقكم وكرامتكم، وتنالون ا العز والسؤدد، الدولـة                سيكون األردن جزءاً  

القادرة على الوقوف يف وجه يهود ومفعلوا فإنه واهللا عز الدنيا واآلخرةهم، فإن ت خلفَن. 

الكبري عونَ ِمن دوِنِه هو الباطلُ وأنَّ اَهللا هو العليدوأنَّ ما ي ذلك بأنَّ اهللا هو احلق 

 حزب التحرير          هـ                                                    ١٤٢٥اخلامس من صفر اخلري 
 والية األردن                                                                     م              ٢٦/٣/٢٠٠٤


