بسم اهلل الرمحن الرحيم

االستمرار في ربط األردن بـ"كيان يهود"جريمة نكراء
والحل هو إلغاء اتفاقية وادي عربة وما بني عليها
أعلن عرب وسائل إعالم متعددة عن بدء "كيان يهود"بتوريد الغاز لألردن فعال ،عمال بافاايي ويع ب ن رركيت البوفاس العربي وبروم ن
األردن مع "كيان يهود"عرب ررك نوبل انريجي لتوريد  2مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي ملدة  51عاما وبقيم  775مليون دوالر
من حقل فامار يبال سواحل فلسط ن احملتل  ،وكان ررك الكهرباء الوطني يف األردن يد ويع أيضا افاايي التزود بالغاز من حقل غاز
"لياياثان" بقيم فصل إىل  50مليار دوالر على أن يتم البدء بتزويدها بالغاز يف سن .2052
وحقول الغاز هذه حقول يغتصبها "كيان يهود"فبعا الغتصابه أرض فلسط ن ،ومعلوم أن الغاصب ال يقر على ما يف يده ،وال ميتلكه
يس ِلعرق ظالِم حق)  ،ويال أيضا( :على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (روامها أبو داود والرتمذي) ،كما أن
أبدا ،ألن النيب  يال( :ولَ َ
رراء الغاز املغتصب من يهود إيرار هلم على اغتصاهبم أرض املسلم ن وثرواهتم ،بل وإعانتهم على ذلك ،ألن هذه احلقول فاقد جدواها
االيتصادي للشركات املعني باستخراج الغاز يف حال عدم فوفر زبائن هلا ،لذلك كان العمل يف حقل "لياياثان" معلقا حل ن ضمان
الشركات العامل يف احلقل لزبائن خارج كيان يهود.
أما عن عوائد هذه احلقول على "كيان يهود"فتقول ررك (نوبل إنريجي) على مويعها (يف عام  2055اعتمدت "دول إسرائيل"
فوصيات جلن ريشنسكي (جلن دراس السياس املالي على البرتول والغاز يف إسرائيل) ،واليت حددت أن  % 00من ييم بيع الغاز
الطبيعي جيب أن فدفع خلزين "الدول " على ركل عوائد وضرائب .ووفقا لوزارة الطاي  ،فإن دخل خزين "الدول " يف عام  2051من
عوائد امللكي من الغاز الطبيعي فقط يعادل  580مليون دوالر .وكان معظم فلك العوائد من الغاز الطبيعي املنتج من حقل فامار الذي
اكتشاته ررك نوبل للطاي  .ومن املتويع أن فكون حص "الدول " احملتمل من عوائد امللكي والضرائب على الغاز الطبيعي على مدى
السنوات الـ  50املقبل ما يقارب  20مليار دوالر( ).مويع ررك نوبل إنريجي على اإلنرتن ) ،وهذه العوائد ال يتأفى لكيان يهود أن
حيظى هبا لوال صاقات بيع الغاز املغتصب.
وخبصوص سعر الغاز املباع من حقل فامار لشركيت البوفاس وبروم ن األردن فتقول نوبل إنريجي يف إعالهنا عن افاايي البيع يف
2052/2/52م (سعر الغاز الطبيعي الذي مت بيعه يستند على سعر أساس  0510دوالرا على األيل لكل ألف يدم مكعب من الغاز
الطبيعي مع اجتاه فصاعدي مرفبط بأسعار خام برن  ،)..أما حقل "لياياثان" فتقول نوبل إنريجي يف بيان صادر بتاريخ 2057/2/22
(ويقدر معدل أسعار البيع املتحقق من حقل لياياثان يف األسواق احمللي واإليليمي ما ب ن  0 – 151دوالر لكل الف يدم مكعب،
على أساس أسعار خام برن احلالي  ،و يف الظروف اليت فنخاض فيها أسعار السلع األساسي فإن آلي التسعري حممي بآليات صلب حتقق
ارفااعا كامنا يف األرباح حسب ارفااع أسعار خام برن ) ،وباملقارن باألسعار العاملي للغاز الطبيعي يف الارتة من فشرين أول نوفمرب
 2050لغاي كانون الثاين/يناير  ،2057وهو الوي احملتمل لبدء فزود ررك البوفاس بالغاز املغتصب فاألسعار فرتاوح ب ن  2502دوالرا

إىل  2525دوالرا لكل ألف يدم مكعب (حبسب مؤرر هنري هب لعقود الغاز الطبيعي) ،مما يعين أن األردن يدفع زيادة عن السعر
العاملي لكل ألف يدم مكعب يستورده من الغاز املغتصب مبا ال يقل عن ثالث دوالرات لكل ألف يدم مكعب.
وهذه اجلرمي النكراء هي واحدة من سلسل جرائم يرفكبها النظام يف األردن فتوجيا لعاليته اآلمث مع كيان يهود ،وهي سلسل من
املشاريع اخلبيث اليت فصب يف اجتاه فوأم األردن مع "كيان يهود"وربط مصريه به ،فاألمر ال يتويف على رراء الغاز املغتصب ،بل هو
حلق من سلسل إجراءات التوأم املستمرة ،فهناك مشروع الربط الربي ب ن األردن و"كيان يهود"عرب خط سك احلديد ،فقد صرح
(مسئول أردين رفيع املستوى ،يف فصريح خاص لـ"العريب اجلديد" ،إن "إسرائيل ستناذ يريباً مشروعاً للربط السككي مع األردن بتكلا
فقدر بنحو مليار دوالر"( ،العريب اجلديد  ،)2050/7/50وهناك مشروع فوسع املنطق احلرة املشرتك ب ن األردن و"كيان يهود" فقد
نشرت صحيا الغد يف  2057/5/58يوهلا (وأرارت صحيا "غلوبوس" االيتصادي إىل أنه بدأت يف األيام األخرية عملي جتهيز
األرض لبناء منطق جتارة مشرتك أردني إسرائيلي عند جسر الشيخ حس ن  ،)...وكذلك مشروع يناة البحرين الذي سيقام على األراضي
األردني وسيخضع إلدارة هيئ مشرتك ب ن األردن و"كيان يهود" ،ليكون بذلك "لكيان يهود" سلطان إضايف على بالد املسلم ن ،فقد
نص افاايي يناة البحرين مع "كيان يهود" على أن "هيئ اإلدارة املشرتك ...هي صاحب السلط يف اختاذ أي يرار خيص املشروع ،مبا
يف ذلك كل ما هو منصوص عليه يف هذه االفاايي ( )...صحيا السبيل  ،)2051/2/7كما أن االفاايي نص على أن األردن يشرتي
من كيان يهود 10مليون مرت مكعب من مياه طربيا وما أدراك ما مياه طربيا بسعر  0522دوالرا/م 2على أن يسحب كيان يهود 21
مليون مرت مكعب من املياه احملالة يف حمط العقب بسعر الكلا  ،مث فتبجح احلكوم بعد ذلك بأن األردن هو مالك املشروع!
أيها المسلمون في األردن
إن كل هذه املشاريع املتتابع يراد منها بشكل واضح إحكام ربط األردن "بكيان يهود" ،وهي مثرة من نتاج افاايي العار افاايي وادي
عرب  ،وهي افاايي باطل ررعا وال فلزم املسلم ن بشيء ،فضال عن أن فعبري املسلم ن يف األردن عن فرحهم خبروج اجلندي البطل أمحد
الديامس من سجنه يظهر أن الرأي العام يف األردن وبعد مرور أكثر من اثن ن وعشرين عاما على فوييع افاايي العار مل فتأثر مشاعره وال
أفكاره جتاه العدو الغاصب كيان يهود ،بالرغم من اجلهود الشيطاني اليت فبذل لتلويث الرأي العام من خالل املناهج املدرسي أو من
خالل الربامج واملشاريع بأمساء وأركال خمتلا  ،فقد فسايط كلها أمام انتشار مظاهر الارح فلك ،مما دفع احلكوم لإلسراع مبنع وسائل
اإلعالم من دخول يري اجلندي البطل ملا حيمله فسجيل مظاهر االحتااء من رسال واضح أن افاايي وادي عرب املخزي ال فساوي
بالنسب للمسلم ن مثن احلرب الذي كتب

به ،وأثرها زائل بإذن اهلل ألن كيان يهود زائل ال حمال  ،وزواله بإذن اهلل سيكون بأيد متوضئ

طاهرة مل فتلطخ بعمال أو خيان  ،ومل فول وجهها رطر مناهج رريي أو غربي  ،وإمنا فسري على منهج واضح مستنري هو منهج النيب صلى
اهلل عليه وآله وسلم حنو خالف على منهاج النبوة ،دول عدل ورمح  ،ودول عز وسؤدد ،فهل أنتم عاملون؟
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