
  

 

 

 
منتدى الحدث ( قضايا األمة >  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 اإلسالمية)
الخطوات التي ينبغي على حركة حماس فعلها االن االن االن االن االن  

وعلى عجل //اال هل بلغت؟.. 

 .
 آخر زيارة لك كانت:  

 
Your Notifications: 1 

تسجيل الخروج خيارات سريعة البحثالمشاركات جديدةالتقويمالتعليمـــاتمكتــبي

 
>12الصفحة 1 من 2

  طرق مشاهدة الموضوع  تقييم الموضوع  إبحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1    
  

 منذ يوم مضى 

 *عبد اهللا القرشي*
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 22

 الخطوات التي ينبغي على حركة حماس فعلها االن االن االن االن االن وعلى عجل //اال هل بلغت؟.. 

 السالم عليكم 
 
 

 باقتضاب شديد واعود الحقا للتفصيل بحسب 
 ما تعذر على االخوة ادراكه 

 
 
 

 1. االفراج عن االخوة السلفين بغزة كلهم دون استثناء واعادة االسلحة التي صادروها لهم .
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 2. اظهار جندي اليهود شاليط في شريط مصور وببدلة غوانتاناموا الشهيرة .

 
 

 3. اتخاذ اسلوب المفاوضات الزرقاوية على اسير اليهود الذي اسره جيش االسالم سابقا وسلمه لحماس 
 
 

4. افراغ مقرات تنفيذية حماس وامر وحدات شرطها بخلع ثياب وزارة الداخلية وتسليمهم معدات قسامية وعتاد قسامي علما ان 
 اغلب شرطهم التنفيذية كانوا منتسبين للقسام وسيكون االمر هينا .

 
 

5. امر الناس خاصة منتسبي حماس ووحداتها االمنية بعدم التجمهر وتقسيم انفسهم في حال الضرورة الى انفار متفرقة وغير 
 مجتمعة بمكان واحد .

 
 

 6. وقف االتصاالت مع دمشق وطهران واتخاذ القرارات ذاتيا خصوصا القرارات العسكرية .
 
 

 7. خروج مسؤول اعالمي رفيع من حماس ورفع الئحة اتهام منها اتهام النظام المصري بالتامر على غزة 
 للضغط على حماس لفائدة فتح واليهود .

 
 

 8. فك االرتباط السياسي الخارجي بطهران ودمشق والذي يعرقل تنفيذ الخطوات الهامة والعاجلة دون االكتراث لضغوطهم .
 
 

 9. تهديد اليهود بان حماس ستغير معاملتها وسياسيتها في المفوضات بشان اسيرهم الذي اسره جيش االسالم في وقت سابق ....
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كلمة اخيرة اقولها 
 
 

حماس هي سبب ما جرى بغزة والسبب سوء ادارتها السياسي وما يمكن ان نصطلح عليه بالبالدة الساسية وانعدام الحنكة والخبرة 
 في التعامل مع ملفاتها واستخدام اوراقها التي بين ايديها وحرقها 

هي بنفسها الوراقها وخيراتها وجعل ملفها مكشوفا امام الغرب واليهود والسبب ظنها بان المجتمع الدولي بدا يفتح ذراعيه تدريجيا 
 لها ....ولكنه المكر وكلذلك كل الحركة على مواليها 

 وارتباط قراراتها بدمشق وطهران الشيئ الذي ال يعود بخير على مصاح اهلنا بفلسطين 
 وكذلك ما اسلفت سوء العقلية السايسية لدى القوم 

 فهم لالسف دخلوا معترك السياسة والعالقة الدولية وعجلة الدمقراطية لكن لم تكن لديهم دراية او خبرة بذلك المجال
 فصارت غزة بال خالفة وال حتى نظام علماني فاصبحوا طواغيت بال حقائب لالسف ومهزلة لطواغيت العرب والعجم 

 
 
 
 
 
 

 .....واكرر وجب اهم خطوة 
 وجب على اي مسؤول حمساوي رفيع امستوى اتهام مصر بشكل صريح 

فابوا الغيط لم يستح من تهديد حماس وليفني الى جانبه ومن يقرا االمور السياسية بدقة سيتذكر الفاظ ابو الغيط وتهديده المبطن 
 لحماس اخوته واشقائه الذين غدر بهم 

 ال تقولي لي ان هذا غباء وان حماس ال زالت تراهن على وساطة مصر وغير ذلك ولن 

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=39653



 تخاطر الن الخطوة التي ادعوا اليها تسمى قلب االوراق اقليميا مما سيسهل االمر على حماس 
 لتغيير الكثير من السياسات واعادة اوراقها وخياراتها التي احترقت نتيجة اتصاالت القاهرة تل ابيب

وطهران ودمشق والهدن المجانية واشدد على قطع االتصاالت بدمشق وطهران والوا النهى سيفهمون مذا اعني بهته الخطوة ولمذا 
 جعلتها من االولويات .....

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اال هل بلغت اللهم فاشهد  
 
 
 

 محبكم 
 

عبد اهللا القرشي

   

#  2    
  

 منذ يوم مضى 

 عبد اهللا الجزائري
 

عضو مجتهد

 
المشاركات: 

 396

 

 بارك اهللا فيك نصحت وأصبت 

   

#  3    
  

 منذ يوم مضى 

 فرسان الفجر
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 150

 

 بارك اهللا فيك أخي
 

 الخطوة االولى تمة فم قال أحد االخوة تم االفرج عنهم عند عصر اليوم
 

و خطوة شاليط يجب أن تتم كاوسيلة ضغط
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#  4    
  

 منذ يوم مضى 

 عبد اهللا3
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 17

 

 خطوات جيدة ،
 

 لو تحذف " الكلمة االخيرة وما تبعها باللون االحمر " النها نسفت " الخير السابق " الذي قمت بكتابته ،
 

 التي أفسدت الموضوع ..  " كلمتك االخيرة " والوقت اآلن ليس لـ
 

 نرجو الحرص على النصح .. 
 

 الوقت ليس وقت محاسبة ونقد . 

   

#  5    
  

 منذ يوم مضى 

 *عبد اهللا القرشي*
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 22

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة عبد اهللا الجزائري 
 وأصبت نصحت فيك اهللا بارك

جزاكم اهللا خيرا .....................

   

#  6    
  

 منذ يوم مضى 

malik 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 102

 

 بارك اهللا فيك نصحت وأصبت 

   

#  7    
  

 منذ يوم مضى 
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 العمرين
 

عضو

 
المشاركات: 

 56

 

 صدقت برأي واهللا ...
نعم النصح ....فمن يبلغ

   

#  8    
  

 منذ يوم مضى 

 السرخسي
 

عضو

 
المشاركات: 

 45

 

 ..ً مشفقاًال أراك إال ناصحا
 

.ًجزاك اهللا خيرا

   

#  9    
  

 منذ يوم مضى 

 خالد العسقالنى
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 238

 

 يااخوة 
 اتقوا اهللا فى السنتكم 

 قولوا خيرا او اصمتوا باهللا عليكم 
 التزيدونا وجعا 

 غزة تحت االحتالل 
 رحمة بالشهداء والجرحى التوحد فقط فى وجه العدوان وصده 

 يرحمكم اهللا 
 االن وانا اكتب صرخت وقدت اقع عن المقعد من شدة القصف الصاروخى 

هل هناك ابلغ من ذلك

   

#  10    
  

 منذ يوم مضى 

 جلجلت غزة قريبا
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 17
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يا اخوة تأكدوا هل تم اإلفراج عنهم حتى نعلم ألنه أخوان لنا هنالك

   

#  11    
  

 منذ يوم مضى 

bkhra 
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 181

 

 بارك اهللا فيك اخي و جزاك اهللا كل خير
 صدقت اخي فما فعلته حماس ال يتعدى البالدة السياسية

 و األيام تثبت لهم ان طهران و دمشق لم يفعلة شيئا سوى التالعب بهم
و حسبنا اهللا و نعم الوكيل

   

#  12    
  

 منذ يوم مضى 

 جلجلت غزة قريبا
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 17

 

 سبحان اهللا يا أخوة األمر كله يتعلق بالوالء والبراء وسبحان اهللا 
من يحيد ربنا يظهره على المأل ولكن نسأل اهللا الرحمة لمن قتل ونحسبهم شهداء واهللا حسيبهم

   

#  13    
  

 منذ يوم مضى 

 *عبد اهللا القرشي*
 

عضو جديد

 
المشاركات: 

 22

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة فرسان الفجر 
 أخي فيك اهللا بارك

 
 اليوم عصر عند عنهم االفرج تم االخوة أحد قال فم تمة االولى الخطوة

 
ضغط كاوسيلة تتم أن يجب شاليط خطوة و
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 المرجو التاكد النه في حالة االفراج عليهم يجب ان تنشر حماس ذلك علنا 

 ورسميا الن نشره واعطاء غطاء اعالمي لهته الخطوة من شانه ان يرسل رسالة 
 الى المتواطئين مع اليهود واليهود في نفس الوقت ان البوصلة بدات تتغير 

 
 
 

 ويجب ان توصل حماس رسالة مفادها 
 

 تريدوننا ان نشارك فتح اذن افتحوا ابوابكم الى تنظيم القاعدة 
 وهذا من شانه ان يخفف على االقل الضغط على االخوة السلفيين 

 اصحاب المناهج الطيبة
 

....... 
 

نتمنى التاكد الني ال اظن ان حماس ستترك هته الخطوة دون متاجرة سايسية او اعالمية على االقل .........

   

#  14    
  

 منذ يوم مضى 

 الغريب الشامي
 

عضو مشارك

 
المشاركات: 

 194

 

اقتباس:

 المرجو التاكد النه في حالة االفراج عليهم يجب ان تنشر حماس ذلك علنا 
 ورسميا الن نشره واعطاء غطاء اعالمي لهته الخطوة من شانه ان يرسل رسالة 

 الى المتواطئين مع اليهود واليهود في نفس الوقت ان البوصلة بدات تتغير 
 
 
 

 ويجب ان توصل حماس رسالة مفادها 
 

 تريدوننا ان نشارك فتح اذن افتحوا ابوابكم الى تنظيم القاعدة 
 وهذا من شانه ان يخفف على االقل الضغط على االخوة السلفيين 

 اصحاب المناهج الطيبة
 

....... 
 

نتمنى التاكد الني ال اظن ان حماس ستترك هته الخطوة دون متاجرة سايسية او اعالمية على االقل ........ 

 أخي ما تتحدث أنت عنه اآلن من فتح الباب للشباب التوحيد و الجهاد تنظيم القاعدة
 

 بشكل رسمي سيكون ضرب من ضروب الجنون فذلك سيدفع كل دول العالم إلى دفع 
 

 أسرائيل لتصعيد الهجمة على القطاع 
 

 اذا كانت حماس بإنحرافتها و تنزالتها و ترى ما يحصل بالقطاع فكيف بإعالن رسمي
 

 عن بدء التعاون مع القاعدة و شبابها وقتها أظن ستسخدم أسلحة بيولوجية و كيميائية
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 ً مع أني استبعده على األغلب أن يحصل مستقلباًوقت الطرح في هذه النقطة ليس مناسب أطالقا
 

 من قبل قيادات حماس 
 
 

   

#  15    
  

 منذ يوم مضى 

 السرخسي
 

عضو

 
المشاركات: 

 45

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة الغريب الشامي 
 
 

 القاعدة تنظيم الجهاد و التوحيد للشباب الباب فتح من اآلن عنه أنت تتحدث ما أخي
 

  دفع إلى العالم دول كل سيدفع فذلك الجنون ضروب من ضرب سيكون رسمي بشكل
 

  القطاع على الهجمة لتصعيد أسرائيل
 
 

 ماذا بقي لم تفعله إسرائيل ومصر وبقية الحكومات العربية...؟؟
 

 أذكرك يا أخي بأن كفار بني هاشم وقفوا مع النبي صلى اهللا عليه وسلم وفقة رجال إال أبو لهب..
والوه وتحملوا معه تبعات دعوته في حصار الشعب حتى أكلوا ورق الشجر وجلود الميتة، والوه عصبية... أفال يوالي المسلم أخاه 

ويتحمل تبعات ذلك لعقيدة إسالمية......................!!

   

>12الصفحة 1 من 2

 
*=== (( ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد )) ===* 
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