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بٌان صحفً

ناتو للشرق األوسط ..فً سبٌل أمرٌكا وكٌان ٌهود
قال ملك األدرنن عبن هللا الثانً ٌوم أمس إنه سٌكون من األوائل المإٌنٌن إلنشاء نسخة شدرق أوسطٌة
من حلف الناتو ،مضٌفا أن األمدر ممكن مع النول التً تتقاسم طدرٌقة التفكٌدر نفسها ،وشنن فً مقابلة مع
شبكة سً إن بً سً األمدرٌكٌة على ضدرودرة أن تكون مهمة هذا الحلف العسكدري واضحة جنا ،ونودره
ٌجب أن ٌكون محننا بشكل جٌن وإال سٌكون مدربكا للجمٌع "بخاصة بشؤن الدروابط مع بقٌة العالم وبشؤن
وضعنا فً الحلف ،لتفاني أي لبس".
وأضاف أن األدرنن لنٌه قوة انتشادر سدرٌع ،وٌعمل بنشاط منذ سنوات طوٌلة مع الناتو فً جمٌع أنحاء
العالم ،وتدربطهما شدراكة ،وقال إنه ٌون أن ٌدرى مزٌنا من البلنان فً المنطقة تنخل فً هذا اإلطادر.
وفً السٌاق ذاته ،أشادر موقع بدرٌكٌنغ نٌفنس األمدرٌكً إلى أن منطقة الشدرق األوسط مقبلة على
تطودرات سٌاسٌة وعسكدرٌة مهمة ،موضوعُها إٌدران وأٌضا نفوذ دروسٌا والصٌن.
إن هذا اإلعالن لٌس بمعزل عن اتفاقٌة النفاع المشتدرك العسكدرٌة بٌن األدرنن وأمدرٌكا التً جعلت من
األدرنن كله القاعنة العسكدرٌة األضخم لتموضع القوات األمدرٌكٌة فً منطقة الشدرق األوسط ،بل وجعلت
منها قاعنة تخزٌن وانطالق ألحنث التجهٌزات العسكدرٌة واللوجستٌة واألمنٌة األمدرٌكٌة ،وقن جاء اإلعالن
عن هذا التحالف على خلفٌة العنٌن من التحدركات واالتصاالت بٌن قانة المنطقة تحت مسمٌات التحالف
العدربً (اإلسدرائٌلً) واالجتماعات المتكدردرة بٌن الملك األدرننً والدرئٌس اإلمادراتً محمن بن زاٌن،
واجتماعات التعاون االقتصاني مع الدرئٌس السٌسً والكاظمً ،ومإخدرا زٌادرة ابن سلمان لألدرنن ومصدر
وتدركٌا التً لعق بعنها أدرنوغان كل االتهامات المتعلقة بمقتل خاشقجً!
والحلف لٌس كما ٌوحً اإلعالم الدرسمً وتصدرٌحات السٌاسٌٌن خاصة الٌهون أن المقصون منه إٌدران
التً تستخنمها أمدرٌكا كقوة طامعة ومصندر قلق للخلٌج والٌهون ،وقن استخنمتها فً احتالل أفغانستان
وحماٌة النظام السودري من السقوط ،بل إنه أسلوب أمدرٌكا الحنٌث فً تنفٌذ هٌمنتها وسٌطدرتها على مناطق
نفوذها فً العالم بتشكٌل التحالفات وتسخٌدرها قوات أهل المنطقة للنفاع عن مصالحها سٌاسٌا وعسكدرٌا
وأمنٌا عنن الحاجة ،وتحنٌنا فً صدراعها مع دروسٌا وتبعات حدربها فً أوكدرانٌا ،ومع منافستها للصٌن التً
تعتبدرها الخطدر األول علٌها كنولة أولى فً العالم ،باإلضافة إلى نمج كٌان ٌهون ككٌان طبٌعً فً منظومة
الشدرق األوسط ،مع حكام نوله المطبعٌن ،بل وجعله جزءا طبٌعٌا فً كافة المشادرٌع االقتصانٌة والسٌاسٌة
لحماٌة أمنه واستقدرادره ،وأهم من ذلك كله محاولة الحٌلولة نون قٌام نولة إسالمٌة.
وٌؤتً أول إعالن لناتو الشدرق األوسط درسمٌا من الملك لٌكشف جزءا عما كان ودراء اجتماعاته أثناء
زٌادرته ألمدرٌكا الشهدر الماضً التً بنأت بلقاءات منفدرنة مع النوائدر العسكدرٌة األمدرٌكٌة ،وكان من بٌنهم
درئٌس أدركان القوات المدركزٌة ودرئٌس أدركان القوات الخاصة فً الجٌش األمدرٌكً ،ما ٌنل على أن أمدرٌكا
هً من ودراء ما ٌسمى بحلف ناتو الشدرق األوسط ،وهً ما تزال فً إطادر االنسجام مع اإلمالءات

األمدرٌكٌة الستقدرادر نظام الحكم فً األدرنن ،والتً ستكون لها تفصٌالت أثناء لقاء الدرئٌس األمدرٌكً باٌنن
مع قانة مصدر واألدرنن والعدراق واإلمادرات والسعونٌة أثناء زٌادرته الشهدر القانم للسعونٌة.
وفً سٌاق ذلك وقبل إعالن ناتو الشدرق األوسط ،بحث الملك عبن هللا الثانً مع قائن القٌانة المدركزٌة
األمدرٌكٌة الفدرٌق ماٌكل كودرٌال ،بالعاصمة عمان الثالثاء الماضً ،التعاون العسكدري والنفاعً بٌن البلنٌن
وجهون (محادربة اإلدرهاب) ،كما زادر مستشادر األمن القومً لكٌان ٌهون إٌال خولتا ،المملكة األدرننٌةٌ ،وم
االثنٌن الماضً ،والتقى بكبادر المسإولٌن فً قصدر الملك لتعزٌز العالقات بٌن الجانبٌن.
لم ٌكن اإلعالن عن هذا التحالف العسكدري تحت مسمى ناتو الشدرق األوسط ولٌن الساعة ،فقن نأب
حكام المسلمٌن فً المنطقة على االنصٌاع ألوامدر الكافدر المستعمدر منذ وجون أنظمتهم على درأس الحكم،
وقن بلغ خضوعهم واشتدراكهم مع كٌان ٌهون ونمجه ككٌان طبٌعً فً المنطقة مبلغا ٌشكل سابقة ذلٌلة
تستنعً من األمة الوقوف بحزم ووعً على ما تتآمدر علٌه هذه األنظمة من خنوع ،وسٌكتب لهذا التحالف
المزمع تشكٌله الفشل سٌاسٌا ،فالتحالف وإن كانت ألمدرٌكا الكلمة األولى فٌه ،لكنه سٌكون تصانما واضحا
أٌضا بٌن عمالء وأعوان أمدرٌكا من جهة وعمالء بدرٌطانٌا من جهة أخدرى ،فاالشتدراط على "أن تكون
مهمة هذا الحلف العسكدري واضحة جنا ،ونودره ٌجب أن ٌكون محننا بشكل جٌن وإال سٌكون مدربكا
للجمٌع" ،دربما كان ثغدرة هذا الصدراع البدرٌطانً األمدرٌكً فً سٌاق ناتو الشدرق األوسط األمدرٌكً.
لكن األهم من ذلك كله فً وأن هذه التحالفات االستعمادرٌة ،هو وعً األمة وأهل المنطقة وسؤمهم من
بدراثن مإامدرات حكامهم فً االنخدراط فً مشادرٌع المستعمدر الكافدر وإذالل الناس باالنصٌاع لكٌان ٌهون
الجبان ،فلطالما كان تبجح الحكام بعنم المقندرة على قتال ٌهون ،فها هم ٌنعون لتشكٌل ناتو عسكدري فً
الشدرق األوسط لٌس للقتال فً سبٌل هللا وتحدرٌدر المقنسات وفلسطٌن بل وسائدر المحتل من بالن المسلمٌن،
وإنما لتسخٌدر أبناء األمة وقواتها التً تتوق للشهانة فً سبٌل هللا كمدرتزقة للقتال فً سبٌل مخططات
أمدرٌكا وبدرٌطانٌا للسٌطدرة والهٌمنة االستعمادرٌة الكافدرة على بالن المسلمٌن.
ولطالما كانت نعوات حزب التحدرٌدر المستمدرة والمتكدردرة بتحدرٌك الجٌوش لتحدرٌدر القنس وفلسطٌن
ٌسمع صناها فً جنبات األدرض وتسمعها األمة وكؤنها ضدرب من الخٌال تستهٌن بها ،لٌثبت لهم حكامها
الخانعون أنهم ٌستطٌعون التجهٌز العسكدري واألمنً والقتال سوٌة ،ولكن فً سبٌل الطاغوت االستعمادري
األمدرٌكً والغدربً ،ولٌس فً سبٌل هللا!
أٌها المسلمونٌ ،ا أهلنا فً األردن:
نعم سنكدردر نعوتنا مدرات ومدرات حتى تتحدرك الجٌوش؛ أبناء هذه األمة الخٌدرة ومن ودرائها أهلنا فً
كل بالن المسلمٌن ،إلزالة كل العقبات المانٌة والحكام الذٌن ٌحولون بٌنها وبٌن تحقٌق قضٌتها المصٌدرٌة
ومشدروع نهضتها بقٌام نولة الخالفة الثانٌة على منهاج النبوة وتحدرٌدر بالنها وعلى درأسها فلسطٌن وطدرن
القوى العظمى المستعمدرة من بالننا إلى األبن ،فخالل أقل من عقنٌن من قٌامها قضت نولة الخالفة األولى
على أعظم قوتٌن آنذاك وهما نولتا فادرس والدروم.
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