
 

 مة هللا وبركاته كم ورح السالم علي

 بداية أود أن أعرفك على مهام المنتدى ...  أخي الكريم 

 والعرب بشكل عام   يعمل من أجل شعبه ومن أجل أهالي مدينة رهط   منتدى   هو

عا عربياً أصيالً  ن مجتموهو مختص بالحفاظ على مجتمعنا العربي واالسالمي األصيل ليكو  

 سليماً. محافظاً رحيماً 

عمل على محاربة العنف ،  ، يعلى مدينة رهط ونظافتها هو منتدى يعمل على الحفاظ 

 والمساعدات والشؤون االجتماعية . 

 ة .  وبناتنا ، ودعم المؤسسات التعليمييعمل على تعليم أبنائنا و 

 .   وأهم أعماله الحفاظ على وحدة هذا الشعب

 تاريخي في مدينة رهط .  وأيضا الحفاظ على التراث االسالمي وال

 .ى بالكثير من الفعاليات في الشارع العربي وفي الجنوب بشكل عامدتحيث قام هذا المن

ثار  ا وتدعموا ال موم االشياء التي أحببت أن أطلعكم عليها هي أن تنض ه*** لذلك من أ

 االسالمية في مدينة رهط . 

 عام   1200ها قبل حوالي على مدينة يعود تاريخ تقيم   مدينة رهط تبين أن  لقد 

 ألف متر  تحت مدينة رهط الجديدة .   400ع على مساحة  مع بداية الفتوحات االسالمية  وتق

ة ال يهمها كثيراً هذه  حيث أن هذه الثار قد كشفت على يد مستعمرين جدد وسلطات محلي

 ار التاريخية االسالمية .. لألسف الشديد .  الث

وقف وهدم  أن تقف معي ومع االسالم في  ** أتوجه إليك شخصياً في هذه الرسالة باسمي  

 ثر عليه في مدينة رهط . وسرقة التراث األموي والعباسي الذي ع

من أهم المدن في هذه  مدينة العباسيين واألمويين التي ستكون   مدينتنا مدينة رهط هي

 المنطقة ان شاء هللا .  

ها أمر تراث وآثار المسلمين وغير  ال يهم ذه البالد ت نظرك أن سلطة الثار في هأحببت أن الف

 المسلمين .  

 راث من خالل المرتزقة والعمالء في هذه المدينة .هدم هذه التوهم يصرون على 

رى الوقوف من أجل أن ننظم جلسة لكي نعمل على كيفية الوقوف  إليك مرة أخ وأعيد دعوتي 

       مها آثار والتراث االسالمية . ع شخصيات ته يداً واحدة م

 واحفظ لنا تراثنا وتاريخنا اإلسالمي   اللهم احفظ لنا مدينة رهط 

 طالل سليمان القرناوي          

 ()رئيس منتدى رهط بلدي      


