
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ا  ر زائ ا  فال ضي قاتل   وباما مجرم  أ
ملشاعر املسلمني، وذلك أن أمريكا رأس الكفر عدو  صارخ   حتد  هو إّن احتفاء النظام يف األردن مبقدم الرئيس األمريكي إىل األردن 

؟ ومن وأفغانستانقتل األطفال والنساء يف العراق  حاقد لإلسالم واملسلمني، فهي ما زالت تشن حربا بشعة على اإلسالم واملسلمني، فمن
ومن طائراته ما زالت تقصف املدنيني العزل يف باكستان  ؟وأفغانستانأحرق األخضر واليابس وهدم البيوت باألسلحة الفتاكة يف العراق 

رئيسها أوباما  ذه كلها جرائم أمريكا اليت يقدمواليمن وأفغانستان؟ ومن ميد اجملرم بشار بأسباب البقاء، ومينحه املهل ليقتل ويدمر؟ أليست ه
فقد قتلت غارات لطائرات بدون طيار ويداها ملطختان بدماء األبرياء العزل الذين قتلوا ويقتلون بطائرات أمريكا بدون طيار؟  نابالدإىل 

، وفقا لصحيفة 4043و  4001عامي بني  شخصا يف باكستان وحدها 3164( سي آي ايه)تابعة لوكالة املخابرات املركزية األمريكية 
 .الغارديان، معظمهم يف عهد أوباما

هم فيهود،  كيانوحفظ أمن   ،رتيب أوراقه يف سورياوتأيت يف سياق هيمنة الغرب على املنطقة سياسيا واقتصاديا، إّن قدوم أوباما ي
وهم يعلمون أن أهل الشام مل يقبلوا ببدائلهم من اجمللس ساقط ال حمالة،  عميلهم بشارف اإلسرتاتيجيمن أمن الغرب  ايعتربون املنطقة جزء

إن األردن شريك أساسي ألمريكا يف " :اإلسرتاتيجية رودس لالتصاالتكي ري ، فقد صرح نائب مستشار األمن القومي األمواالئتالفالوطين 
ة األخرى واألوروبية، وجمموعة أصدقاء سورية التعامل مع أزمة الالجئني السوريني وشريك أساسي يف العمل مع شركائنا من الدول العربي

، وهذا الكالم يدل "لدعم انتقال سياسي ولتقوية املعارضة السورية لتمكينها من أن تكون يف وضع أفضل يف اليوم التايل لالنتقال السياسي
إن اوباما سيتحدث ": أيضاقال رودس ، و على مدى القلق الذي يساورهم من ثورة الشام املباركة، فأمجعوا كيدهم على حرفها عن مسارها

ومنها كيف نضمن أمن إسرائيل يف منطقة جوار خالل زيارته عن قضايا ستكون حامسة يف فرتة رئاسته الثانية، خبصوص الشرق األوسط، 
 .يهود كيانومتفقون على احملافظة على أمن  املباركة على ثورة الشام  متواطئون، أي أن أوباما وحكام املنطقة "خطرة جدا

إن أمريكا اليت خيضع هلا حكامكم، ويرجتفون خوفا من غضبها عليهم، فيتسارعون لتنفيذ رغباهتا، ويتآمرون عليكم ، أيها المسلمون
كانت تدفع اجلزية صاغرة للدولة اإلسالمية مبوجب معاهدة وقعها جورج واشنطن أول رئيس ألمريكا مع وايل الدولة العثمانية   -وعلى دينكم

ألف لرية ذهبية عثمانية سنويا، وهي املعاهدة الوحيدة اليت  44دولة اإلسالمية تدفع مبوجبها أمربكا لل م،4971-هـ 4440ائر سنة يف اجلز 
 .، وما كان هذا ليحدث لو مل يكن للمسلمني دولة هي دولة اخلالفةتوقعها أمريكا بغري لغتها

 في األردن أيها المسلمون
م على قضايا األمة منذ أن أوجدهتم بريطانيا وحىت اليوم، فال تسمحوا هلم بتمرير مؤامراهتم مع ال خيفى عليكم تآمر حكامكإنه 

، بل  املباركة إلجهاض ثورة الشام وموطئا ممرامؤتة والريموك  أرضكم أرض  أعدائكم على قضايا األمة وخاصة على أهل الشام، وال جتعلوا من 
 .انطالق لدولة اخلالفة الراشدة الثانية ام عقر دار اإلسالم نقطة  يف العمل على جعل الش إلخوانكمكونوا عونا 

    ه  ِإلَْيِه ت ْحَشر ونَ َن اْلَمْرِء َوقَ ْلِبِه َوأَنَّ ِلَما ي ْحِييك ْم َواْعَلم وا َأنَّ اللََّه َيح ول  بَ يْ س وِل ِإَذا َدَعاك ْم وا اْسَتِجيب وا ِللَِّه َوِللرَّ َها الَِّذيَن آَمن  يَا أَي 
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