بسم هللا الرمحن الرحيم

االستمرار يف ربط األردن بـ"كيان يهود" جرمية نكراء
واحلل هو إلغاء اتفاقية وادي عربة وما بين عليها
أعلن عرب وسائل إعالم متعددة عن بدء "كيان يهود" بتوريد الغاز لألردن فعال ،عمال ابتفاقية وقعت بني شركيت البواتس
العربية وبرومني األردن مع "كيان يهود" عرب شركة نوبل إنريجي لتوريد  2مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي ملدة  15عاما وبقيمة
 771مليون دوالر من حقل اتمار قبالة سواحل فلسطني احملتلة ،وكانت شركة الكهرابء الوطنية يف األردن قد وقعت أيضا اتفاقية
التزود ابلغاز من حقل غاز "ليفيااثن" بقيمة تصل إىل  10مليار دوالر على أن يتم البدء بتزويدها ابلغاز يف سنة .2019
وحقول الغاز هذه حقول يغتصبها "كيان يهود" تبعا الغتصابه أرض فلسطني ،ومعلوم أن الغاصب ال يقر على ما يف يده،
وال ميتلكه أبدا ،ألن النيب ﷺ قال« :ولَيس ِلعرق ِ
ظال حق» ،وقال أيضا« :على اليد ما أخذت حىت تؤديه» (روامها أبو داود
َ
والرتمذي) ،كما أن شراء الغاز املغتصب من يهود إقرار هلم على اغتصاهبم أرض املسلمني وثرواهتم ،بل وإعانتهم على ذلك ،ألن
هذه احلقول تفقد جدواها االقتصادية للشركات املعنية ابستخراج الغاز يف حالة عدم توفر زابئن هلا ،لذلك كان العمل يف حقل
"ليفيااثن" معلقا حلني ضمان الشركات العاملة يف احلقل لزابئن خارج كيان يهود.
أما عن عوائد هذه احلقول على "كيان يهود" فتقول شركة (نوبل إنريجي) على موقعها (يف عام  2011اعتمدت "دولة
إسرائيل" توصيات جلنة شيشنسكي (جلنة دراسة السياسة املالية على البرتول والغاز يف إسرائيل) ،واليت حددت أن  % 60من قيمة
بيع الغاز الطبيعي جيب أن تدفع خلزينة "الدولة" على شكل عوائد وضرائب .ووفقا لوزارة الطاقة ،فإن دخل خزينة "الدولة" يف عام
 2015من عوائد امللكية من الغاز الطبيعي فقط يعادل  186مليون دوالر .وكانت معظم تلك العوائد من الغاز الطبيعي املنتج
من حقل اتمار الذي اكتشفته شركة نوبل للطاقة .ومن املتوقع أن تكون حصة "الدولة" احملتملة من عوائد امللكية والضرائب على
الغاز الطبيعي على مدى السنوات الـ  10املقبلة ما يقارب  20مليار دوالر) (موقع شركة نوبل إنريجي على اإلنرتنت) ،وهذه
العوائد ال يتأتى لكيان يهود أن حيظى هبا لوال صفقات بيع الغاز املغتصب.
وخبصوص سعر الغاز املباع من حقل اتمار لشركيت البواتس وبرومني األردن فتقول نوبل إنريجي يف إعالهنا عن اتفاقية البيع يف
2014/2/19م (سعر الغاز الطبيعي الذي مت بيعه يستند على سعر أساس  6.50دوالرا على األقل لكل ألف قدم مكعب من
الغاز الطبيعي مع اجتاه تصاعدي مرتبط أبسعار خام برنت ،)...أما حقل "ليفيااثن" فتقول نوبل إنريجي يف بيان صادر بتاريخ
( 2017/2/23ويقدر معدل أسعار البيع املتحققة من حقل ليفيااثن يف األسواق احمللية واإلقليمية ما بني  6 – 5.5دوالر لكل
ألف قدم مكعب ،على أساس أسعار خام برنت احلالية ،ويف الظروف اليت تنخفض فيها أسعار السلع األساسية فإن آلية التسعري
حممية آبليات صلبة حتقق ارتفاعا كامنا يف األرابح حسب ارتفاع أسعار خام برنت) ،وابملقارنة ابألسعار العاملية للغاز الطبيعي يف
الفرتة من تشرين أول/نوفمرب  2016لغاية كانون الثاين/يناير  ،2017وهو الوقت احملتمل لبدء تزود شركة البواتس ابلغاز املغتصب
فاألسعار ترتاوح بني  2.64دوالرا إىل  3.41دوالرا لكل ألف قدم مكعب (حبسب مؤشر هنري هب لعقود الغاز الطبيعي) ،مما
يعين أن األردن يدفع زايدة عن السعر العاملي لكل ألف قدم مكعب يستورده من الغاز املغتصب مبا ال يقل عن ثالثة دوالرات لكل
ألف قدم مكعب.

وهذه اجلرمية النكراء هي واحدة من سلسلة جرائم يرتكبها النظام يف األردن تتوجيا لعالقته اآلمثة مع كيان يهود ،وهي سلسلة
من املشاريع اخلبيثة اليت تصب يف اجتاه توأمة األردن مع "كيان يهود" وربط مصريه به ،فاألمر ال يتوقف على شراء الغاز املغتصب،
بل هو حلقة من سلسلة إجراءات التوأمة املستمرة ،فهناك مشروع الربط الربي بني األردن و"كيان يهود" عرب خط سكة احلديد،
فقد صرح (مسئول أردين رفيع املستوى ،يف تصريح خاص لـ"العريب اجلديد" ،إن "إسرائيل ستنفذ قريبا مشروعا للربط السككي مع
األردن بتكلفة تقدر بنحو مليار دوالر"( ،العريب اجلديد  ،)2016/7/16وهناك مشروع توسعة املنطقة احلرة املشرتكة بني األردن
و"كيان يهود" فقد نشرت صحيفة الغد يف  2017/1/18قوهلا (وأشارت صحيفة "غلوبوس" االقتصادية إىل أنه بدأت يف األايم
األخرية عملية جتهيز األرض لبناء منطقة جتارة مشرتكة أردنية إسرائيلية عند جسر الشيخ حسني ،)...وكذلك مشروع قناة البحرين
الذي سيقام على األراضي األردنية وسيخضع إلدارة هيئة مشرتكة بني األردن و"كيان يهود" ،ليكون بذلك "لكيان يهود" سلطان
إضايف على بالد املسلمني ،فقد نصت اتفاقية قناة البحرين مع "كيان يهود" على أن "هيئة اإلدارة املشرتكة ...هي صاحبة السلطة
يف اختاذ أي قرار خيص املشروع ،مبا يف ذلك كل ما هو منصوص عليه يف هذه االتفاقية( )...صحيفة السبيل  ،)2015/9/7كما
أن االتفاقية نصت على أن األردن يشرتي من كيان يهود  50مليون مرت مكعب من مياه طرباي وما أدراك ما مياه طرباي بسعر
 0.43دوالرا لكل مرت مكعب على أن يسحب كيان يهود  35مليون مرت مكعب من املياه احملالة يف حمطة العقبة بسعر الكلفة،
مث تتبجح احلكومة بعد ذلك أبن األردن هو مالك املشروع!
أيها املسلمون يف األردن:
إن كل هذه املشاريع املتتابعة يراد منها بشكل واضح إحكام ربط األردن "بكيان يهود" ،وهي مثرة من نتاج اتفاقية العار اتفاقية
وادي عربة ،وهي اتفاقية ابطلة شرعا وال تلزم املسلمني بشيء ،فضال عن أن تعبري املسلمني يف األردن عن فرحهم خبروج اجلندي
البطل أمحد الدقامسة من سجنه يظهر أن الرأي العام يف األردن وبعد مرور أكثر من اثنني وعشرين عاما على توقيع اتفاقية العار مل
تتأثر مشاعره وال أفكاره جتاه العدو الغاصب كيان يهود ،ابلرغم من اجلهود الشيطانية اليت تبذل لتلويث الرأي العام من خالل
املناهج املدرسية أو من خالل الربامج واملشاريع أبمساء وأشكال خمتلفة ،فقد تساقطت كلها أمام انتشار مظاهر الفرح تلك ،مما دفع
احلكومة لإلسراع مبنع وسائل اإلعالم من دخول قرية اجلندي البطل ملا حيمله تسجيل مظاهر االحتفاء من رسالة واضحة أن اتفاقية
وادي عربة املخزية ال تساوي ابلنسبة للمسلمني مثن احلرب الذي كتبت به ،وأثرها زائل إبذن هللا ألن كيان يهود زائل ال حمالة ،وزواله
إبذن هللا سيكون أبيد متوضئة طاهرة مل تتلطخ بعمالة أو خيانة ،ومل تول وجهها شطر مناهج شرقية أو غربية ،وإمنا تسري على منهج
واضح مستنري هو منهج النيب صلى هللا عليه وآله وسلم حنو خالفة على منهاج النبوة ،دولة عدل ورمحة ،ودولة عز وسؤدد ،فهل
أنتم عاملون؟
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