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بسم الله الرحمن الرحيم   

     
            مع كيان يهود#الحكومة_الانتقالية فعاليات احتجاجا على تطبيع #السودانحزب التحرير/ ولاية    
▼#جريدة_الراية- لقراءة الخبر على موقع    
   https://bit.ly/2HTeqSN
   ----------
#تطبيعنظم شباب حزب التحرير في ولاية السودان، بمدينة القضارف، وقفة أمام مسجد عبد القادر عبد المحسن، احتجاجًا على    

الحكومة الانتقالية مع كيان يهود، كذلك نفذ شباب الحزب بمحلية بحري وقفة احتجاجية بموقف المواصلات، مستنكرين التطبيع
مع كيان يهود المغتصب للأرض المقدسة، ومسرى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ورفع الشباب في كلا الوقفتين لافتات تندد بالتطبيع، وتنادي

بالخلافة الراشدة على منهاج النبوة، وكان أبرز ما كتب في اللافتات:
   
1- فلسطين أرض إسلامية فتحتها الخلافة وحفظتها، وذهبت بذهابها، ولن تسترد إلا بالخلافة.   
   
2- التطبيع تطبيع الحكام وليس تطبيع الأمة الإسلامية.   
   
 خيانة للأمة ولا يفعله إلا عميل.#التطبيع -3   
   
4- يا أهل السودان لا تأثموا بالسماح للحكومة الانتقالية بالسير في طريق الخيانة بالتطبيع مع كيان يهود.   
   
5- لا خلاص للأمة إلا باقتلاع أنظمة الخنوع، وإعادة سلطان الإسلام؛ الخلافة.   
   
كما نفذ شباب حزب التحرير/ ولاية السودان عصر الأربعاء 28/10/2020م، بكل من مدينة ود مدني والخرطوم جنوب، وقفات احتجاجية،   

مستنكرين ما قامت به الحكومة الانتقالية من التطبيع مع كيان يهود المغتصب لأرض الإسراء والمعراج، حيث كانت وقفة مدينة ود
 جنوب فكانت بسوق الكلاكلة اللفة، قبالة مركز الشرطة.#الخرطوممدني أمام برج العمال، أما وقفة 

   
وقد حمل الشباب لافتات كتب عليها:   
   
1- التطبيع مع كيان يهود خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.   
   
2- التطبيع يمثل الحكام الخونة، ولا يمثل الأمة الإسلامية العزيزة.   
   
 ليست قضية وطنية، ولا عربية، بل قضية إسلامية.#فلسطين -3   
   
4- الخلافة فتحت القدس وحافظت عليها، وستحررها مرة أخرى إن شاء الله.   
   
5- الاعتراف بكيان يهود المحتل يعني التنازل عن الأرض المقدسة.   
   
6- يا جيوش المسلمين أليس فيكم رجل رشيد، يستعيد سيرة الفاتحين كصلاح الدين وقطز؟   
   
7- مصلحتنا في تطبيق شرع الله وتحرير المقدسات، وليس في التطبيع مع الغاصبين.   
   
وقد تجمهر الناس مهللين ومكبرين، ومؤازرين، ما يؤكد حيوية هذه الأمة، ورفضها لتطبيع الحكام اللئام مع كيان يهود، وأنهم مع   

  http://naqed.info/forums/index.php?showtopic=10064           أمتهم ضد المطبعين الخونة.
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