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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 أسئلة أجوبة
 والسودانية الليبية الساحتني على املستجدات آخر

 السراج، وبني بينه هادئة شبه كانت اجلبهة أن مع... فيه مستمر وهو ليبيا غرب على مفاجئ هبجوم حفرت قام :األول السؤال
 اهلجوم؟ هذا نتيجة وما دولياً؟ هبا املعرتف هي اللييب لغربا يف السراج حكومة وأن وخباصة اهلجوم هذا يبدأ حىت استجد الذي فما

 .وشكراً 

 :اجلواب
 صورة أعطينا وفيه يوماً  40 بنحو حفرت هجوم بدء قبل أي 20/2/2019 يف أصدرانه فيما جاء مما اجلواب فهم ميكن إنه -1
 :فيه جاء ما بعض لك وسأذكر ليبيا، يف األمور جمرايت عن واضحة

 لصاحله الصراع وحبسمه ،اللييب الشرق على يسيطر أصبح فقد بنغازي مدينة على أمريكا عميل حفرت سيطر أن بعد: ]أولا 
 زادت فقد النفطي اهلالل منطقة إىل املعارك وابنتقال متاماً، ليبيا شرق على قبضته حفرت أحكم فقد 2018 منتصف درنة مدينة يف

 على السيطرة بسط من وبتمكنه طرابلس، يف السراج بقيادة األوروبيني وعمالء حفرت بقيادة أمريكا عمالء بني ليبيا يف الصراع سخونة
 السيسي أمريكا عميل من املدعومة العسكرية قوته لكن. السراج حكومة على ترجح ابتت قد العسكرية كفته فإن النفطي اهلالل
 من املنطقة تلك قرب وكذلك ليبيا، غرب عن نفسها ةاألوروبي الدول تصده حيث ليبيا، غرب أخذ من نهمك   لت   متاماً  حامسة ليست
 سيالة طاهر اللييب اخلارجية وزير )تربأ حفرت تصرحيات يف خفي غري ظاهر وتدخلها اجلزائر من اخلوف وهذا. لألوروبيني املوالية اجلزائر
 حفرت وكان "...حلظات يف اجلزائر إىل لليبيةا احلرب بـ"نقل فيها هدد واليت حفرت خليفة للمشري املسؤولة" غري "التصرحيات من االثنني

 .(10/9/2018 يف 24 فرانس... الليبية احلدود جتاوزوا جزائريني "جنودا وأن ليبيا" يف األمنية األوضاع "تستغل اجلزائر أن أعلن قد

 اهلالل ومنطقة ليبيا شرق على يسيطر جعله والذي حلفرت أمريكا ورائها ومن السيسي مصر دعم من الواقع وهذا: اثنياا 
 يقفون الذين واألوروبيون اجلغرايف، القرب حبكم عنها للدفاع اجلزائر واستعداد السراج حكومة متثله الذي املقابل والواقع ،النفطي
 كياألمري الدعم بسبب حفرت حنو للميل تتجه العسكرية الكفة كانت وإن التعادل من نوعاً  أوجد املقابل والواقع الواقع هذا... خلفها
 زاوية ومن لكن. حاسم شبه أو حامساً  حفرت وضع يصبح أن بعد املفاوضات فتح أي ليبيا، يف للحل رؤيتها مع يتناسب الذي الكبري

 ثقل من فيها وما العاصمة، طرابلس على السيطرة له يضمن األورويب فالنفوذ السراج، لصاحل متيل تزال ال الكفة فإن السياسي الوسط
 السراج حكومة مع اجلدية املفاوضات فتح يستطيع وال العاصمة وأخذ التقدم حفرت يستطيع فال وهبذا. ألورواب ابعالت السياسي للوسط
 لذلك احلسم، من الطرفني من أايً  متكن ال اجلمود من حالة أوجدا قد ليبيا يف الصراع لطريف املأزقان وهذان... متساويني كطرفني ليظهرا
 بتأثري احلل جيري مث ومن العسكرية سيطرته رقعة زايدة من يتمكن حىت حلفرت خمرجاً  لشك   ي   ليبيا نوبج إىل ابملعارك االنتقال كان

 البالد جنوب يف واسعة عسكرية عملية األربعاء حفرت خليفة املشري قوات فـ)أطلقت كان، ما وهذا. أورواب أتثري من أقوى أمريكي
 (17/1/2019 ،24 فرانس... اللييب الوطين اجليش ابسم متحدث أعلن ام حبسب... املسلحة اجلماعات من "تطهريها" هبدف

 إىل ليبيا شق من متكن قد فإنه مصر، عرب خاصة ،له أمريكا توفره الذي الكبري العسكري وابلدعم حفرت أن هي واخلالصة
 الشق يف اخرتاق إحداث نم ومتكن ليبيا، اقتصاد عصب النفطي اهلالل على وسيطر الشرقي، الشق على ابلكامل سيطر شطرين،
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 استعصاء عن الناتج اجلمود من حالة ظل يف فإنه وهكذا. واالقتصادية العسكرية السيطرة من ملزيد اجلنوب إىل توجهه هي وها الغريب،
 هبا تزيد ،هلا أخرى أهداف لتحقيق حفرت تدفع أمريكا فإن ،السراج حلكومة الكبري األورويب والدعم اجلزائر من اخلوف بسبب ليبيا غرب

 االقتباس انتهى [...تشاد من بدءاً  اجملاورة الدول يف الفرنسي النفوذ أخرى زاوية من وهتاجم اهلجرة، مسألة يف األوروبية الدول إرهاق من

 4/4/2019 يف اهلجوم وبدأ اللييب، الغرب على هبجومه فقام هبا اجلزائري اجليش وانشغال اجلزائر أحداث استغل حفرت أن ويبدو
 ...للنظر الفت بشكل طرابلس حنو التقدم من مكَّنه وهذا! بيومني بوتفليقة ابستقالة األزمة قمة بعد يأ

 :لسببني طرابلس على ابالستيالء األمر هذا حفرت حيسم أن املتوقع من فليس اهلجوم هذا نتيجة هي ما أما -2

 ال فهي أورواب وأما احمللية، بظروفها حالياً  مشغولة فهي جلزائرا أما... واجلزائر أورواب مها حفرت وجه يف يقف كان الذي أن األول
 يف إنسانية هدنة إىل اإلثنني موغرييين فيديريكا األورويب االحتاد يف اخلارجية السياسة مسئولة )دعت: السياسية الضغوط على قادرة زالت
 :القتال بوقف األمن جملس إىل مشروعاً  قدمت نيابريطا فإن وكذلك ،(8/4/2019 يف نيوز سكاي... مفاوضات إىل والعودة ليبيا

 املوالية القوات أطلقت بعدما ليبيا يف النار إلطالق فوري وقف إىل يدعو قرار مشروع الدويل األمن جملس على بريطانيا )عرضت
 برس فرانس وكالة صلتح الذي املشروع نص وفق طرابلس، على للسيطرة هجوما اللييب، الشرق يف القوي الرجل حفرت، خليفة للمشري
 احلوار وآفاق ليبيا يف االستقرار "يهدد حفرت بقيادة اللييب" الوطين "اجليش هجوم أن القرار مشروع يف وجاء. منه نسخة على الثالاثء

 وابفأور ... (16/4/2019 يف العاملية برس فرانس وكالة.... "لألزمة الشامل السياسي واحلل املتحدة األمم ترعاه الذي السياسي
 اجليش ابسم الرمسي املتحدث )أكد ...لزم إذا العسكري والتدخل بل حفرت، تقدم لوقف سياسية ضغوط من وسعها ما ستستعمل

... الليبية املواقع على غاراهتا يف الوفاق حلكومة التابعة القوات طائرات يقودون أجانب طيارين أن املسماري أمحد اللواء اللييب الوطين
 إعادة على األورويب االحتاد دول الثالاثء اليوم موغرييين فيديريكا األوروبية اخلارجية وزيرة )"حضت وكذلك (،13/4/2019 نت العربية
 وقالت" أضافت مث "...ليبيا يف والنفط األسلحة هتريب مبكافحة "صوفيا" لعملية للسماح املتوسط البحر إىل حربية سفن إرسال

 يف استخدامها عدم ينبغي أسلحة مع دائم نزاع إىل يتحول قد طرابلس على حفرت خليفة( شري)امل شنه الذي "اهلجوم إن موغرييين
 أهنا إال والنفط، األسلحة هتريب منع أجل من احلربية السفن إبعادة طالبت أهنا فمع انتهى، (17/4/2019 يف املدينة موقع... "ليبيا

 بطرق حفرت هجوم ضد احلربية السفن هذه ت ستعمل أن ي ستبعد فال! املوضوع يف طرابلس على وهجومه حفـرت موضوع وأدخلت عادت
 .والنفط األسلحة هتريب حبجة ملتوية

 عدم يف الوسع ستبذل أورواب وأن بليبيا، أورواب اهتمام تدرك السيسي، مصر طريق عن وخاصة حفرت، تدعم اليت أمريكا أن والثاين
 ستقاوم أورواب أن تدرك أمريكا إن! ابإلايب الغنيمة من تكتفي قيل كما مث ومن حفرت بضرابت هكذا يدها من ليبيا خبروج السماح

 بياانً  ليبيا، يف األمريكية السفارة )أصدرت تفاوضي حل إىل أمريكا دعت وهلذا املختلفة، أبساليبها وذلك ابلكامل يدها من ليبيا خروج
 على تويرت، موقع على الرمسي حساهبا عرب وشددت ليبيا" يف لصراعل عسكري حل يوجد "ال أنه على جديد من فيه تؤكد اإلثنني اليوم

 يف عريب سبوتنك. الليبيني" جلميع واالزدهار واالستقرار األمن لتوفري خطة وتقدمي البالد لتوحيد الوحيدة الطريقة هو السياسي "احلل أن
 موقفه فيكون عليها، يسيطر اليت املناطق ةرقع بتوسيع حفرت وضع يتحسن أن إىل فيه ستماطل ولكنها... انتهى (8/4/2019

 وخباصة ألورواب نسبياً  أقل نصيب مع واألغىن األقوى هو التفاوضي احلل من أمريكا نصيب يكون مث ومن األقوى، هو التفاوضي
 أخرى ومناطق لهاك طرابلس على السيطرة عن حفرت يتوقف أن املتوقع فمن وعليه... أتباعها من السياسية الطبقة معظم ألن بريطانيا

 متكنت إذا املخططات هذه تفشل وقد أمريكا، خمططات من يظهر ما هذا قوة، مركز يف حفرت ويكون التفاوض يبدأ مث منها قريبة
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 ال اجلزائر يف األمور جمرايت كانت وإن التنفيذ، ي باشر بل حفرت ويتوعد ي هدد اجلزائري اجليش صبحأو  بسرعة مشكلتها حل من اجلزائر
 ...وقتاً  أتخذ احللول جيعل وهذا... احلل بسرعة تنطق

 لتضحك بل هللا، عباد لنهضة وال هللا دين إلعزاز ليس حفرت، وجيش السراج حكومة من الطرفني من املسلمون ي قتل وهكذا -3
 هكذا... عليهم أسوفم غري خدماهتم ت نهى دورهم يؤدوا أن وبعد غريهم، ملصلحة يتقاتلون قوم على شدقيهما مبلء وأورواب أمريكا
 وصدق. أخراهم يف السحيقة منازهلم وال دنياهم يف مآسيهم ي بصرون وال يرعوون وال يتعظون فال بعمالئهم، املستعمرون الكفار يصنع

ِخَرةِ  ِف  فَ ُهوَ  َأع َمى َهِذهِ  ِف  َكانَ  ﴿َوَمن  : العزيز القوي هللا  .﴾َسِبيالا  َوَأَضل   َأع َمى اْل 

 

 يوم وبعد عوض وخيلفه... أمني مكان يف عليه تحفظوي   ي قال أو البشري يستقيل السودان؟ يف جيري الذي هذا ما: الثاين السؤال
 رئيس انئب يكون التايل اليوم ويف العسكري، اجمللس يدخل ال أنه السريع التدخل قوات قائد ويصرح... الربهان فيخلفه... يستقيل
 بقاء مع ولكن مدنية حكومة سيشكل أبنه العسكري اجمللس فريد الصالحية كامل مدين محبك املعارضة وتطالب! العسكري اجمللس

 .الشكر جزيل ولك جيري؟ ما حقيقة فما! التشويش من قدر األطراف يلف وهكذا ...العسكري للمجلس السيادة

 :اجلواب

 يف إصداراً  أصدران أن سبق فقد يش،تشو  هناك كان وملا لديك الصورة التضحت نصدره ملا املتابعني من كنت لو أخي اي -1
 :يلي ما إصداران خامتة وكانت شهر من أبكثر البشري إقالة قبل أي 4/3/2019

 :النظر وإنعام ابلتدبر جديرين أمرين هناك فإن اخلتام ويف]

 إنه حىت ذلك يف الوسع البشري بذل وقد مصاحلها، خدمة يف الوسع بذل هو عمالئها على أمريكا تفرضه ما أول فإن األول أما
 على تدل بيَّنا كما وبنظامه به فاتصاالهتا البشري تدعم زالت ما أمريكا فإن اليوم وحىت... السودان عن اجلنوب ففصل قسمه خان
 عاجزاً  يصبح مث ومن أمريكا عني من يسقط فإنه قريب وقت يف ضبطها على البشري يقدر ومل االحتجاجات استمرت إذا لكن... ذلك
 موجة لريكبوا احلكومة من رجاهلا بعض انسحاب ترتيب ولعل لتغيريه، أمريكا تسعى أن يرجح وعندها مصاحلها، يف مريكاأ خدمة عن

 يتطلب للبشري تغيري أي ألن البديل، هتيئة أي االجتاه، هذا يف سائراً  يكون ذلك كل لعل... هلا املوايل املريغين حزب وخباصة املعارضة
 ضبط يستطع مل فلما مبارك مع استعملته فقد عمالئها، مع األسلوب هذا تستعمل وأمريكا الناس، لدى املقبول البديل وجود

 حتتاج إهنا فقط أمريكا، عند معتاد أسلوب فهو... مكانه العسكري وجملسه الطنطاوي وكلف فاستقال ابلرحيل أمرته االحتجاجات
 يكونون خملصون صادقون رجال احلكم إىل يصل أن البديل إنضاج قبل يريالتغ كان إن ختشى فهي ابلرحيل، عميلها أتمر أن قبل البديل
 ...الباب هذا من هو اآلن حىت بشار عميلها وإبقاء صدرها، يف خنجراً  بل حلقها يف شوكة

شى الذي فإن الثاين األمر وأما  لعامة،ا واملرافق الشوارع يف اخلسائر وتلك واجلرحى القتلى من الدماء تلك تضيع أن هو منه خي 
 ما وهذا... العباد ويرهق األنفس يزهق البالد يف قائماً  الوضعي الدستور ويبقى بعميل عميل تبديل إىل النهاية يف االحتجاجات وتفضي

 قيادة ابتباع التطبيق موضع الشرع أحكام بوضع تطالب وال اإلسالم مطالب تتبىن ال اليوم حىت االحتجاجات ألن وذلك منه حنذر
 وتكون أسوأ، تكون بل هي هي السياسية األزمة تبقى مث ومن... الراشدة اخلالفة إبقامة اإلسالمية احلياة الستئناف تعمل صادقة صاحلة
َقى َوَل  َيِضل   َفاَل  ُهَدايَ  ات ََّبعَ  ﴿َفَمنِ  املبني احلق هو هللا وقول أسوأ، تكون قد بل هي هي االقتصادية األزمة  َعن   َأع َرضَ  َوَمن   * َيش 
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ِريذِ  َب َصاِر﴾ ََيُأوِل  ﴿فَاع َتِِبُوا احلكيم العليم هللا وصدق َضن كاا﴾ َمِعيَشةا  َلهُ  فَِإنَّ  ك   القتباس انتهى [.األ 
 أمره عاقبة وكان جانبا به فألقت االحتجاجات إهناء يستطع مل فالبشري إصداران يف جاء مبا ينطق يكاد هو وجيري جرى وما -2

 قبوله عدم عن فضالً ! وصل كحلقة جاء وكأنه جانباً  به أ لقي اجلمعة يوم يف مث اخلميس يوم عوف بن عوض فهوخل! ومهانة وذالً  سراً خ  
فرباير /شباط 26 ويف الربية، القوات ألركان رئيساً  2018 فرباير/شباط يف البشري عينه )وقد الربهان، الفتاح بعبد جيء مث الشارع، يف

 وقعم ...يومها املسلحة للقوات عاما مفتشاً  تعيينه جرى كما أول فريق رتبة إىل الفتاح عبد الركن الفريق ترفيع البشري قرر 2019
 اجلمعة صباح املعتصمني فاوض من وهو! االحتجاجات خالل للجيش عاماً  مفتشا البشري عينه أي (،13/4/2019 يف اليوم السودان

 العسكري اجمللس رائسة عن مبوجبه تنحى الذي عوف بن النإع وفق اجلمعة مساء العسكري للمجلس رئيساً  وأصبح ،12/4/2019
 السوداين، االنتقايل العسكري اجمللس رئيس )حرص فقد التوتر، من للتخفيف اخلطوات ببعض الربهان قام وقد! واحد ليوم تسلمه بعد
 مدنية وحكومة الدولة، سيادة يللتمث عسكري جملس تشكيل له، بيان أول يف وأعلن للمتظاهرين، التودد على الربهان، الفتاح عبد

 البيان - اخلرطوم ...عليهم احملكوم سراح وإطالق التجوال، حظر وإلغاء املقبلة، املرحلة خالل البالد إلدارة «عليها متفق»
 ساخلمي يوم صرح قد كان هذا دقلو أن والغريب له، انئباً  دقلو محدان حممد السريع الدعم قوات قائد عنيَّ  مث ،(14/4/2019
 أن "أود: به صر ح ما وهذا! العسكري اجمللس لرئيس انئباً  كان التايل اليوم ويف العسكري، اجمللس يف يشرتك لن أبنه 11/4/2019

 2019 أبريل 11 يوم منذ العسكري اجمللس يف املشاركة عن اعتذرت قد السريع الدعم لقوات كقائد أبين السوداين الشعب لعامة أعلن
 يت آر ..."السوداين الشعب ومحاية اإلنسان حقوق واحرتام البالد لوحدة ونعمل املسلحة قواتال من جزء نظل وسوف

 مساء السودان يف االنتقايل العسكري اجمللس )عني !العسكري اجمللس رئيس انئب أصبح التايل اليوم يف ولكنه (،12/4/2019
 هذا أبن علماً  (،14/4/2019 يف األحد املرصد... االنتقايل لساجمل لرئيس انئباً  دقلو محدان حممد السريع الدعم قوات قائد السبت
 أبعمال ابلقائم التقى حىت واحد يوم تعيينه على ميض   فلم اجلديد، النظام يف ركناً  زال ال أنه ويبدو البشري، نظام أركان من كان الرجل

 ابلقصر األحد، اليوم دقلو، محدان حممد أول الفريق نتقايلاال العسكري اجمللس رئيس انئب التقى): والرتحاب ابلود األمريكية السفارة
 الدبلوماسي دقلو أطلع "سوان" لألنباء السودان لوكالة ووفقاً  .كوتسيس ستيفن ابخلرطوم، األمريكية السفارة أبعمال ابلقائم اجلمهوري
 خطوات من اختذه وما االنتقايل، لعسكريا اجمللس تشكيل إىل أدت اليت واألسباب ابلبالد، والتطورات "األوضاع على األمريكي
 االستقرار، حتقيق يف العسكري اجمللس بدور األمريكي ابألعمال القائم رحب للوكالة، ووفقاً . "السودان واستقرار أمن على للمحافظة

 .(14/4/2019 يف 24 موقع... األمريكية السودانية العالقات يعزز مبا اجلانبني، بني التعاون استمرار ضرورة على وشدد

 إن األمريكية اخلارجية بوزارة مسؤول )قال: العقوابت رفع إبمكانية أمريكا أحملت فقد القائم، الوضع تثبيت يف وللمسامهة -3
 والتزاما حكومته يف جوهراي تغريا رأت إذا لإلرهاب الراعية للدول قائمتها من السودان اسم لرفع جديدة سبال ستدرس املتحدة الوالايت

 .(17/4/2019 يف رويرتز عن نقال البيان موقع... اإلرهاب دعم بعدم

 :اجلديد الوضع لدعم أمريكا عمالء تقاطر ذلك وبعد

 السودان يف االنتقايل العسكري اجمللس لرئيس املصري الرئيس أكد: السودان ف العسكري اجمللس برئيس يتصل )السيسي -
 انتهى (16/4/2019 يف العريب العامل أخبار... السودان واستقرار ألمن ملالكا مصر دعم الربهان الفتاح عبد ركن أول فريق

: السوداين الشعب خيارات دعم على للتأكيد اخلرطوم يزور املستوى رفيع مصري وفد 17/4/2019 يف السابع اليوم أ ش )أ -
ري  انتهى (17/4/2019 يف السابع اليوم. ..الكامل مصر دعم على للتأكيد السودان دولة إىل زايرة املستوى رفيع مصري وفد جي 
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 اختذه وما مستقبله حيال السوداين الشعب ارآته ملا أتييده الثالاثء السعودي وزراء جملس أكد: عربية نيوز سكاي - ظيب)أبو  -
 انتهى (16/4/2019 يف الوطن موقع... "واس" السعودية األنباء وكالة أوردت ما وفق السودان يف االنتقايل العسكري اجمللس

 مصاحلها خدمة منهم وتطلب اجليش يف رجاهلا على تعتمد فهي عينني، ذي لكل مكشوفة أمريكا سياسة أصبحت لقد -4
 جيوش يف املخلصني كثرة وعلى اجليش، يف أتباعها من آخر برجل وجاءت جانباً  هبم ألقت يستطيعوا مل فإن الوضع، على واهليمنة

 أن بعد قبل من ألشياعه حدث ما إىل ابالً  ي عطي وال أمته، فيخون الدنيا مب َتع ت غريه من اجليوش ذهه يف جتد أمريكا أن إال املسلمني
 مع ذلك صنعت... اجليش يف عمالءها وتعيد تزيله ذلك بعد مث مدين حكم خدمتها يف ي عنيَّ  أن تقبل وسياستها! دورهم يستنفدوا

 هبيمنة مدنية فحكومة العسكري طنطاوي جملس جاء مث جانباً  به ألقت امهاأم الوقوف يستطع ومل االحتجاجات حدثت فلما مبارك
 فلما النمريي مع ذلك وصنعت... احلكم إىل جديد من اجليش عاد أي اجليش، يف أمريكا رجال من السيسي عاد ذلك بعد مث اجليش

 ذلك بعد مث اجليش هبيمنة مدين كحكم هديفامل الذهب سوار جاء مث جانباً  به ألقت أمامها الوقوف يستطع ومل االحتجاجات حدثت
 به فألقت االحتجاجات أمام الوقوف البشري يستطع مل واآلن ...جديد من اجليش عاد أي اجليش، يف أمريكا رجال من البشري عاد

 ي شرك مث ومن يش،للج السيادة ولكن مدنية حكومة سيشكل أبنه برهان وصر ح دقلو، وانئبه العسكري وجملسه الربهان هو ها مث جانباً 
 حتاول بريطانيا وخاصة أورواب أن غري ...عمالئهم مع غربياً  تقليدا تكون السياسة هذه وتكاد! األوىل سريته الوضع يعود مث لفرتة املدنيني

 !القانونية املخارج هتمها ال أمريكا نإ حني يف لذلك قانونية خمارج إجياد

 وحزب املهنيني جتمع يف خاصة للنظر الفت فيها بريطانيا وأتثري ابلنابل احلابل فيها اختلط املعارضة أن من الرغم وعلى -5
... اجليش يف أمريكا لرجال الفعلية السيادة دامت ما املدنية احلكومة يف دخلوا لو حىت حمدوداً  يبقى أتثريهم أن إال املهدي الصادق

 غري يف تكون النتائج ألن سليمة النتخاابت وزانً  تقيم ال فهي املسلمني، بالد يف املتبعة أمريكا سياسة تكون تكاد آنفاً  قلنا كما وهذه
 ي لقى أدوارهم يستنفدون عندما النهاية ويف وأمتهم دينهم خيونوا أن قبلوا املسلمني جيوش يف أتباعها من أعداد على تعتمد وإمنا صاحلها

 .دينهم خسروا يكونوا أن بعد دنياهم خيسرون مث ومن الطريق قارعة يف هبم

 األدىن وهم اجليوش هذه يف أمريكا أتباع يرتكون فكيف وأمتهم لدينهم احملبني من الكثري فيها اجليوش هذه أن هو املؤمل لكن -6
 وي قتلون ي ضح ون بل سهاًل، ليس سري وهو أمريكا، مع فيسريون الفساد، األرض يف يعيثون يرتكوهنم كيف هبم، للمغرر ابإلضافة واألقل

رحون  وكانوا واآلخرة الدنيا يف لفازوا ودينه هللا نصروا لو أهنم مع! كيف؟ األخرى؟ الغرب ودول أمريكا الشر زعيمة سبيل يف وجي 
 العرش واهتز ملك، ألف سبعون جنازته حضر معاذ بن سعد سيدهم مات وملا ونصرهم، هللا فذكرهم ونصروه هللا ذكروا الذين كاألنصار

 وذلك اآلخرة يف وابلفوز الدنيا يف ابلعز هللا فيكرمكم اعملوا الصادقون اجلند أيها هذا فلمثل هللا، دين نصروا ألهنم ذلك وكل ملوته،
 ودنياهم بل آخرهتم خاسرون فهم وأتباعهم وبريطانيا مريكاأ الكفر رؤوس وينصرون أمتهم ونونخي الذين أولئك أما ...العظيم الفوز

 فهل مندم، حني والت ويندمون قبل، من أبشياعهم ف عل كما خريا ينالون ال الطريق قارعة يف هبم سيلقى دورهم يؤدوا أن فبعد كذلك
َرى َذِلكَ  ِف  ِإنَّ ﴿ يعقلون؟ كانوا إن أمرهم يتداركون عَ  أَل َقى َأو   قَ ل ب   َلهُ  َكانَ  ِلَمن   َلذِك   .﴾َشِهيد   َوُهوَ  السَّم 
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