
 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 األردن؟ يف وجيري جرى الذي ما

 السلطات بـ"إنكار" وصفته مما استيائها عن األردن، يف بـ"الفتنة" يعرف ما قضية يف املعتقلني عن الدفاع هيئة )أعربت
 ،21عريب لندن ...معهم أجريت اليت التحقيقات على واالطالع برؤيتهم هلا ابلسماح وطالبت ...األساسية للحقوق

 امللكي الديوان رئيس فيهم مبا القضاء أمام سيمثلون املتهمني مجيع إن قالت ردنيةاأل احلكومة )وكانت ...( 19/4/2021
، 21عريب لندن... احلاكمة اهلامشية األسرة إطار يف أزمته ستحل الذي محزة األمري ذلك من ويستثىن هللا عوض ابسم السابق

 وهل الثاين؟ هللا عبد امللك على نقالبالل حماولة هي وهل األردن؟ يف وجيري جرى الذي ما :الوالسؤ  .(14/4/2021
 أعلن كما خارجية ارتباطات له أن مأ املتهمني، رأس على محزة األمري ألن احلكم عائلة يف داخلي خالف عن انتج ذلك
 ارجية األردين؟ وما هي طبيعتها؟اخل وزير

 :التالية األمور نستعرض ثحد ما واقع لبيان :اجلواب
 تسمية العربية الفضائيات من والكثري األردنية اإلعالم وسائل لذلك وتبعا   األردنيني املسؤولني جتنب من الرغم على -1

 حماولة على تدل السياقات كل أن إال األردن واستقرار أمن لزعزعة مبؤامرة وتسميتها االنقالب مبحاولة األردن يف األحداث
 نتشارا هو األخرية اللحظات يف كان ذلك أن إىل يشري وما األردن، يف هلا للتحضري األخرية اللحظات يف وأدها مت ةإنقالبي
 اليت اجليش قطاعات لبعض وشيكة حتركات من والتحسب اخلوف مبعىن العاصمة، مناطق بعض يف األمن قوات بعض

 اجليش ضباط صفوف يف اعتقاالت عن اإلعالن عدم ولكن. زةمح األمري خاصة أعاله املذكورة لألمساء موالية أهنا يفرتض
 هبذا مؤامرة عن فاحلديث للتنفيذ، املناسب الوقت مسألة ومداولة التحضري قيد كان األمر أن يدل ذلك على والتأكيد

 ال ميكن أن تتم بدون ضباط اجليش. احلجم
 تسجيل عرب محزة األمري أعلن األردنية كومةاحل عن الصادرة اإلعالانت هلذه 2021 نيسان 3 األول اليوم يف -2

 احتجازه نبأ السبت، احلسني، بن محزة األمري السابق األردين العهد ويل )أكد اجلربية اإلقامة قيد وضعه مت أنه له فيديو
 عوض سماب األسبق امللكي الديوان رئيس طالت اعتقال عملية أعقاب يف لذلك، رمسي نفي بعد اجلربية، اإلقامة قيد ووضعه

 مباشرة محزة األمري هتاما من تتحرج وإعالانهتا الدولة وكانت (3/4/2021 األانضول، وكالة... أخرى وشخصيات هللا،
 اآلخر، بعضهم ضد أفرادها آتمر وإظهار األردن يف املالكة العائلة "هيبة" خدش عدم ابب من املؤامرة تلك يف ابلضلوع

 اخلارجية وزير الوزراء رئيس انئب )أكد: بذلك محزة األمري هتاما يف صرحية الرمسية انتاإلعال كانت فقد التايل اليوم يف لكن
 نشاطات اتبعت العامة املخابرات ودائرة املسلحة القوات أن على اليوم عقده صحفي مؤمتر يف الصفدي، أمين األردين،
 أبن الصفدي وأضاف. واستقراره ردناأل أمن تستهدف هللا عوض وابسم زيد بن حسن والشريف محزة لألمري وحتركات
 لزعزعة خمطط لتنفيذ األنسب التوقيت حول خارجية وجهات املذكورين األشخاص بني اتصاالت رصدت املعنية األجهزة
 يف كانت املسألة أن يعين األنسب" "التوقيت مسألة حبث أن والراجح. (4/4/2021 سي، يب يب. وأمنها البالد استقرار



 نه وشيك فقررت الوبب واالعتقال.أب ختوفت الدولة كنل التحضري مرحلة
 وزير كالم يف جاء ومما األردنية، الرمسية اإلعالانت به تنطق بل خفيا   أمرا   ليست فهي اخلارجية" "اجلهات وأما -3

 دت"رص ،...،.البالد" أمن لزعزعة خارجية جهات مع محزة لألمري اتصاالت رصدت )"التحقيقات أن الصفدي اخلارجية
 السيطرة ومتت البالد، من للخروج طائرة أتمني عليها وعرض محزة األمري زوجة مع أجنبية أمنية أجهزة مع تواصل له شخص
 هيئة رئيس أن الصفدي )وأوضح ...(I24، 4/4/2021. واثبت" مستقر األردن وأمن املذكورة، التحركات على ابلكامل
 رفض األمري وأن البالد، أمن تستهدف اليت التحركات عن التوقف منه وطلب محزة، ابألمري التقى املشرتكة األركان

 إن قائال األردين اخلارجية وزير واتبع... الصفدي تعبري وفق بسلبية، معه وتعامل التحركات، تلك وقف لطلب االستجابة
 بشأن هللا عوض ابسم سبقاأل امللكي الديوان رئيس مع مستمر تنسيق على كان محزة األمري أن أفادت األولية التحقيقات

 خطوات لبدء األنسب التوقيت بشأن أجنبية جهات مع واتصاالت تدخالت "رصدان إننا أيضا الصفدي وقال ...خطواته
 اجلزيرة. "القانون فوق أحد و"ال اهلامشية، األسرة داخل املوقف الحتواء جهودا هناك أن مضيفا األردن"، استقرار لزعزعة

 التابع الثاين هللا عبد امللك نظام فإن بعد عنها املعلن غري واالعتقاالت املعلنة االعتقاالت وهبذه (4/4/2021 نت،
 ...محزة األمري أخيه بقيادة نقالبيةا حملاولة التعرض وشك على كان لإلجنليز
 ذلك ويتبني األردن، أبحداث أمريكا ارتباط ىلإ تشري املؤشرات فإن واألجنبية، اخلارجية اجلهات هذه هي من أما -4

 :يلي مما
 حسني امللك تزوجها اليت احلليب جنيب ليزا األمريكية املواطنة ابن هو لألردن السابق امللك حسني بن محزة األمري -أ

 بعض هلا وكان املتحدة، الوالايت ىلإ عادت 1999 سنة امللك زوجها وفاة وبعد احلسني"، "نور ابسم تعرف وصارت
 عند فيه تقيم قصر فيه وهلا ابألردن صالهتا تقطع مل أهنا من الرغم على أمريكية كمواطنة ماماهتااهت ىلإ تشري اليت النشاطات

 هللا عبد ابنه وعني العهد ةوالي عن حسن أخاه وفاته قبيل أبعد حني حسني امللك على أتبري هلا كان وقد لألردن، جميئها
 ملكا   هللا عبد أصبح حيث كان ما وهذا. ..اجلديد العهد ويل هو محزة يكون مث ومن وفاته بعد ملكا   ليصبح للعهد وليا  

 فظهرت مباشرة معه والتواصل عليه واإلشراف حراسته األمريكان تويل لوحظ وقد 1999 عام للعهد وليا محزة وأصبح
 وهلذا. هلم مواليا   لهجع معه األمريكان وتواصل رداهارف جبامعة أمريكا يف العليا ودراسته األمريكي أمه فنسب ألمريكا، مواالته

 ملكا يصبح أن فرصة ضياع على حسرة نفسه يف جعل مما ،2004 عام العهد والية عن محزة أخيه بعزل الثاين هللا عبد قام
 املنصب هذا يف حسني ابنه الثاين هللا عبد عني أن إىل شاغرا العهد والية منصب وبقي. أخيه من االنتقام روح عنده وأوجد

 كما داخلها من شخصية شراء من األمريكان متكن حيث احلاكمة األسرة داخل خفي صراع ظهر هنا ومن. 2009 عام
 حليب من رضعت اليت السعودية العائلة يف وابنه سلمان شراء من األمريكان متكن عندما واحلجاز جند بالد يف حدث

 .ابإلجنليز مرتبطني اخلالفة ولةد على متردوا عندما بواسطتهم احلكم إىل ووصلت أيديهم على وتربت اإلجنليز
 من خاصة محزة الشاب ابألمري لألمريكان وطيدة عالقات الحظوا قد خلفه من واإلجنليز هللا عبد امللك أن ويبدو -ب

 األنظمة مبفهوم لكن له بديل تعيني دون 2004 سنة العهد والية عن عزله على امللك أقدم لذلك "نور" ليزا والدته خالل
 رغبة من زاد وهذا ،2009 سنة ملكي مبرسوم أتكيده مت الذي األمر العهد، ويل هو يكون األكرب امللك ابن فإن امللكية



 بدأ وهكذا بريطانيا، خلف السري استمرار بدل مريكاأ خلف ابلسري السعودي النمط على احلكم يف تغيري إحداث يف محزة
 محزة اعتقال امللك على الصعب من وكان ...منها وتوجيه ريكيمأ بدعم واخلارج الداخل يف جمموعات لتكوين ابلعمل محزة

 على إقدامه عند امللك ضد التدخل من مريكاأ حيرج عمل وراء جنليزيإلا الدهاء فكان عليه، ضاغط مريكيأ موقف خشية
 يف ونشرها تريد ما كل وأعطاها مريكاأ مع امللك فعقدها املشرتك، الدفاع اتفاقية كان العمل وهذا وجمموعته، محزة اعتقال
 و معتاد يف مثل هذه االتفاقيات!ه كما النواب جملس على عرضها قبل حىت الرمسية اجلريدة
 وصدرت املاضي، شباط/فرباير 17 يف احلكومة وأقرهتا املاضي، الثاين/يناير كانون 31 يف االتفاقية وُوقعت) -ج
 النواب بشقيه األمة جملس على تعرض أن دون املفعول، سارية وتصبح يةالرمس اجلريدة يف لتنشر عليها ابملوافقة امللكية اإلرادة

 يتحكم األماكن وهذه موقعا، 15 تشمل األمريكية للقوات حصرية أماكن األردن يوفر االتفاقية؛ ومبوجب ...واألعيان
 مهامها أتديتها أبناء األردنية األراضي يف األسلحة ومحل حيازة القوات هلذه وجيوز إليها، ابلدخول األمريكي اجلانب
 أن على االتفاقية ونصت ...أردنية رقابة بدون والالسلكية السلكية واالتصاالت الراديو طيف استخدام وأجازت ...الرمسية
 القنوات عرب اآلخر للطرف واحد عام قبل خطي إخطار مبوجب الطرفني من أي قبل من إهناؤها يتم مل ما عاما، 15 مدهتا

 يف ذلك ذكر لكن... الرمسية اجلريدة يف النشر اتريخ 21عريب تذكر ومل .(19/3/2021 اجلمعة 21ريبع... الدبلوماسية
CNN وصدرت املاضي، فرباير/شباط 17 يف االتفاقية أقرت قد األردنية احلكومة ])كانت: 21/3/2021 يف ابلعربية 

 31 يف توقيعها جرى أن بعد مارس/أذار، 16 يف يةالرمس اجلريدة يف بشأهنا قرار ونشر عليها ابملوافقة امللكية اإلرادة
 التعاون اتفاقية]): 18/3/2021 يف ammannet.com نت عمان أيضا   ونقلته ،](.املاضي الثاين يناير/كانون

 العدد يف الرمسية اجلريدة يف نشرها مت اليت األمريكية املتحدة الوالايت وحكومة اهلامشية األردنية اململكة حكومة بني الدفاعي
الرمسية استعجاال   اجلريدة يف االتفاقية نشر يف االستعجال ذلك من وواضح ([...(16/3/2021) بتاريخ (5706) رقم

 ر!الفتا  للنظ
 ألمريكا إحراجا   االتفاقية أوجدت مث ومن ،3/4/2021 يف وجمموعته محزة )احتجاز( ابعتقال احلكومة بدأت مث -د

 مريكاأ وكأن! تريد ما فوق بل تريد ما االتفاقية وفق أعطاها الذي املشرتك الدفاع فاقيةات يف شريكها امللك ضد تتدخل أن
 إىل األحداث عن تصرحيها يف فتأخرت! بيته يف حمجوز شبه محزة ووضع اجملموعة تلك اعتقال بعد ذلك أدركت

 هللا عبد األردين امللك إىل "7/4/2021" اليوم حتدث ابيدن األمريكي "الرئيس أن األبيض البيت )أعلن: 7/4/2021
 وهكذا امللك، وليس ردنألا تدعم فهي (،7/4/2021 برس فرانس ...لألردن القوي األمريكي الدعم عن للتعبري الثاين
 استقرار على حرصها بريطانيا )أعلنت: الربيطاين الرد هلجة عن هلجته وختتلف متأخرا األحداث على األمريكي الرد جاء

 يوم تويرت على تغريدة وكتب كليفري جيمس أفريقيا ومشال األوسط للشرق الربيطاين الدولة وزير قامف األردن يف احلكم
. امللك املتحدة للمملكة كبرية قيمة ذو شريك األردن. ..األردن يف األحداث كثب عن نتابع "حنن :قائال 4/4/2021

 حيظى بدعمنا الكامل"(...
 6/4/2021 يوم اتميز نيويورك صحيفة فقالت. األردن يف النظام اءاتإبجر  صحفها طريق عن أمريكا غمزت وقد -ه

 وإن. اليوم هذا صباح حىت معروف غري اجملايل مسري األخري عم وجنل اجملايل ايسر مكتبه ومدير محزة األمري وجود مكان )"إن
بشكل األردن يف املتوترة األوضاع تبدد عدم على مؤشر مكتبه ومدير األمري تواجد مكان عن الكشف عدم
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 محزة األمري وأن األردن يف األحداث هذه كشف من أول هي 3/4/2021 يوم بوست واشنطن صحيفة وكانت (...كامل
 أو الداخلية وزير يعلن فلم. جيري عما اإلعالن إىل األردنية السلطات اضطر مما. السجن يف أو البيت يف االعتقال رهن

 مت الذين األشخاص "عدد قائال صحفي مؤمتر يف ذلك عن ليعلن الصفدي أمين ةاخلارجي بوزير دفع وإمنا الوزراء رئيس
 ابلكامل السيطرة متت وإنه. عسكريني قادة اعتقال يتم ومل شخصا 16و 14 بني يرتاوح (3/4/2021) السبت اعتقاهلم

 األردن استقرار لزعزعة حماوالت هناك وإن. جارية تزال ال التحقيقات وإن وحماصرهتا محزة األمري قادها اليت التحركات على
 ضمنها من خارجية جهات مع محزة األمري من املقربة للدائرة اتصاالت املاضية الفرتة خالل رصدت األمنية األجهزة وإن

 وإن طويلة، فرتة منذ جتري التحقيقات وإن. األردن استقرار لزعزعة ابلتخطيط إايها متهما اخلارج يف األردنية املعارضة
الة البرتا األردنية )وك التحرك" وقت حتديد إىل التخطيط مرحلة من هبم املشتبه انتقل أن بعد حتركت السلطات

4/4/2021.) 
 )"إن قائال األحداث، على أايم مخسة مرور بعد 7/4/2021 يوم الثاين هللا عبد وجه اخلطة تلك إحباط وبعد -و
 اجليش وبتفاين األردنيني بعزمية حمصنة ومستقرة آمنة والبالد وئدت فتنةال وإن برعاييت، قصره يف عائلته مع اليوم محزة األمري

 إيالما، األكثر كان ولكنه وطننا، استقرار على األخطر أو األصعب يكن مل املاضية األايم حتدي وإن. األمنية واألجهزة
 وويل كأخ وغضب، وأمل صدمة من به شعرت مما يقرتب شيء ال. وخارجه الواحد بيتنا داخل كانت الفتنة أطراف أن ذلك
 وأن واألجداد ابءاآل هنج على يسري أن األسرة أمام التزم محزة "األمري أن إىل وأشار الشعب" هلذا وكقائد اهلامشية العائلة أمر

 (.أخرى" اعتبارات أي فوق وقوانينه ودستوره األردن مصلحة يضع وأن لرسالتهم خملصا يكون
 :واخلالصة

 وكان مكانه محزة يكون وأن هللا عبد امللك إبزاحة احلكم يف تغيري إلحداث مريكاأ خمطط حيبط أن امللك استطاع -1
 محزة لدعم التدخل من مريكاأ فأحرج ومسائه، البلد أرض استباحة من تريد ما مريكاأ وإعطاء املشرتك الدفاع ابتفاقية ذلك

 ضد شريكها امللك يف االتفاقية!!
 امريكأ فإن مؤقتا   سيكون ولكنه األردن يف سيحدث جنليزيإلا مريكيألا الصراع يف ا  وءهد نإ القول املمكن من -2

لذي أسرع ا الغرض لغري االتفاقية مريكاأ تستغل أن املستبعد من وليس املنطقة، يف الربيطاين لالستعمار خلفا   نفسها تعد
 امللك لعقدها من أجله!

 احلياة استئناف وهو احلقيقي ابلتغيري إال ينتهي ال والنفوذ اهليمنة لتقاسم املسلمني بالد يف الدويل الصراع إن -3
 َيُكونَ  َأن   َعَسى ُقل   ُهوَ  َمَت  َويَ ُقوُلونَ ﴿ الكافرين دابر قطعتو  واملسلمني اإلسالم تعز اليت الراشدة اخلالفة إبقامة اإلسالمية

 .﴾ا  َقرِيب

 ه1442 املبارك رمضان من السابع يف
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