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التسجيل

#(الحلقة الثالثة المرتقبة من : عرس الشيخ / أبي قدامة صهر الشيخ أبي مصعب الزرقاوي (تقبله اهللا#

ُيوِف َسَيْبَقى ِألنَّ َهَذا َمْنَهُج اِإلْسِتَداَمة ِمَداُد السُّ

::.. وداعًا للحجب مع هذا البرنامج ..::

شبكة مداد السيوف > ::: القسم العام ::: > منتدى السياسة الشرعية > أرشيف أهل البدع 

.. المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل 

اسم العضو حفظ البيانات؟
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صفحة 1 من 3 1 2 3 >

 LinkBack (1) انواع عرض الموضوع أدوات الموضوع 

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

.. المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

.. حياكم اهللا جميعًا

لقد صبرت كثيرًا قبل أن أنشر هذا المقال انتظارًا لتحين الفرصة

.. وسوف أستعمل إن شاء اهللا أسلوب منطقي سهل المتابعة بحيث يسهل متابعته

فأهًال بكم وسهًال
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

http://www.almedad.com/vb/26468-post1.html
http://www.almedad.com/vb/26469-post2.html
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26468
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-2.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-3.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-2.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html?nojs=1#links
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html?nojs=1#goto_threadtools
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html?nojs=1#goto_displaymodes
http://www.almedad.com/vb/members/%C7%E1%E3%CD%D6%C7%D1.html
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26468
http://www.almedad.com/vb/members/%C7%E1%E3%CD%D6%C7%D1.html


المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل .. - شبكة مداد السيوف

http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html[03/03/2009 02:32:00 .]

  #3 (permalink)  

  #4 (permalink)  

لعل األخ الذي سألني بالخاص عن رأيي في بعض المواقع يجد إجابة في هذا المقال

... إن شاء اهللا
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

عنزي نجد
زائر

 
n/a :المشاركات

،، اهللا يقويك اخي الكريم

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

ما معنى كلمة منتدى؟

المنتدى هو برنامج مثله مثل أي برنامج تستعمله في جهازك

الشئ الوحيد الذي يختلف هذا البرنامج عن غيره فيه هو عدد المستعملين

 فبدًال من أنك تجلس وحدك لتكتب مذكرة في برنامج الوردباد مثًال
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فإن البرنامج يتقبل من عشرات الكتاب أن يشتركوا في الكتابة بنفس الوقت

 وكما أنك يمكنك ان تجعل اسطوانة صلبة مشتركة

فيمكن لكل من على الشبكة الداخلية اإلطالع على أي ملف عليها

فإن المنتدى أيضًا نفس الشئ يمكن اإلطالع على محتوياته ألكثر من شخص

البرنامج يتم شراءه من الشركة التي عنوانها أسفل الصفحة بهذا المنتدى

 وهو برنامج صغير جدًا ال يتعدى 3 ميقا بايت فقط

وعندما يتم تشغيله فإنه يحتاج إلى ثالث برامج أخرى للتشغيل

واحد اسمه برنامج األباتشي؛ وواحد اسمه برنامج بي إتش بي؛ وواحد اسمه مايسكول

الثالث برامج معًا يسببون ضغطًا شديدًا على الجهاز

ولذلك األفضل أن يتم تشغيلهم الثالثة مع البرنامج على جهاز مستقل

"هذا الجهاز يسمى : "سيرفر" والبرامج توضع على: "مساحة

قد يمكن أن تشغل البرامج على "سيرفر" مستأجر .. أو حتى على "سيرفر" في بيتك

والمسألة في النهاية يسيرة جدًا لكن تحتاج إلى خبرة شديدة وحفظ على األمنيات

ألنك لو وضعت البرامج على سيرفر داخل بيتك أو جهازك الشخصي

!فأول شئ سوف ينهار جهازك نتيجة للضغط العالي من الزوار!! هذا فضًال عن الهاكرز

ولكي يستطيع العالم أن يصل إلى السيرفر فأنت محتاج إلسم يستطيع العالم اإلتصال به

فتضع العنوان كما يلي myJihad : فلك أن تختار أي إسم (دومين) وليكن مثًال

http://www.myjihad.com

http://www.myjihad.com/
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ولكن هذا اإلسم معروف لك وحدك ولذلك انت مضطر ان تتصل بشركة تشتري منها اإلسم

almedad والبد طبعًا أن يكون اإلسم متوافر فال يمكن ان نعمل موقع آخر اسمه

ثم ال بد أن تجعل هذا اإلسم يشير إلى رقم اآلي بي الخاص بجهازك وهذا عن طريق نفس الشركة

،فلو شئت أن تختصر المسافة فالخطوات كاآلتي

تذهب إلى شركة استضافة وتدفع لها ثمن الدومين (اإلسم) وقيمة اإلستضافة -1

تضع البرنامج على السيرفر ثم تعطي الناس العنوان الجديد لك -2

http://www.myjihad.com/vb بهذه البساطة يمكنك ان تقود الناس للذهاب إلى موقع

وهذا هو المنتدى

المنتدى عبارة عن الملفات سابقة الذكر وكلما أضاف أحد مشاركة فإنها تضاف إليه

لكن أين توضع هذه المشاركات؟

المشاركات مع بيانات األعضاء مع كل تضبيطات المنتدى تحفظ بما يسمى قاعدة البيانات

 almedad.sql وهذه القاعدة تكون ملف بهذا الشكل

وهذا الملف يزداد كلما أضيفت مشاركة بالمنتدى أو جاء عضو جديد

ونظرًا لمشكلة األمنيات فإن كل أصحاب المواقع يقومون بحفظ نسخة يوميًا من الملف

فإذا سقط الموقع في وقت ما، حذفوا النسخة المضروبة وحملوا آخر نسخة مكانه

وبهذا تضيع بعض المشاركات وبعض العضويات من وقت السقوط إلى وقت اإلستعادة

..... وهذا ما يحدث وقد حدث في مواقع كثيرة ومنها موقعنا

وهذا بإختصار معنى كلمة منتدى
__________________

http://www.myjihad.com/vb
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 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

 قبل أن أنتقل بالكالم للحديث عن مسائل أخرى أود تبيان نقطة هامة

لعلها ال تتحمل اإلنتظار

األخوة في موقع معارك أخوة على خير ال نعرفهم شخصيًا

.ولكن ما علمنا عنهم إال خيرًا

ويجري ذلك على موقع أنصار الجهاد ... وقد أعطاني أحد االخوة رابط لهم

.لكن لظروف انشغالي بتأليف مادة هامة ستصدر قريبًا مع انشغالي بالعمل لم أسجل هناك
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

AM التعديل األخير تم بواسطة المحضار ; 04-01-09 الساعة 02:00
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  #6 (permalink)   04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

تاريخ المنتديات العربية

بدأت المنتديات العربية بالظهور قبل حوالي 10 سنوات تقريبًا

وكأن أولها ظهورًا هو الساحات على ما أذكر

وفي عام 1999 ظهر موقع أنا عربي الذي اشترته المخابرات السعودية وأسمته أنا مسلم

وأعتقد حوالي نفس الوقت ظهر موقع سحاب الذي كان إسالمي في البداية وقتها

 وفي عام 2000 إلى 2001 ظهر موقع إسالم واي

وكان الكتاب في اإلنترنت على عدة مشارب وكنت وقتها أدخل موقع جواب على ما أظن

وكان هناك تشات للمصريين غالبًا

الفرق التي كانت تتحاور على النت كانت بشكل عام محدودة

 .. كان علي الكوراني ينظر للشيعة الرافضة في الساحات

وضده كان رجل اسمه المالك الطائر ومعه سبيد بيرد ومجموعة من المحسوبين على النسة

ومن ناحية أخرى كانت الحوارات المسموعة في البالتوك غالبها مسلمين ضد نصارى

الشئ الغريب هو أن هذه المنتديات باستثناء منتدى إسالم واي هم الوحيدون الباقون لآلن

كل ما عدا ذلك فقد جاء وذهب ولم يترك أثرًا إال عدد قليل جدًا

في عام 2001 وبعد غزوتي سبتمبر المباركتين ذهب إسالم واي

http://www.almedad.com/vb/26474-post6.html
http://www.almedad.com/vb/members/%C7%E1%E3%CD%D6%C7%D1.html
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إسالم واي كان منتدى مصري في العموم وكان يقوده الخبيث المرتزق برامودا صمدي

... وهكذا بدأت المنتديات
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

في عام 2001 وبذهاب إسالم واي استبدلوه بعدة منتديات

فكان هناك التجديد والقلعة واإلصالح والتوحيد وباب العرب إلى جانب انا مسلم

ثم استولت الطائفة الجامية األرثوذكسية القرامطة على سحاب وطردوا المسلمين منه

كان المنتدى الوحيد الجهادي على النت هو التوحيد

وُيقال واهللا اعلم أن الشيخ أبوقتادة كان يكتب به والشيخ أبوحمزة المصري واهللا أعلم

أما اإلصالح والتجديد والقلعة فكانت منتديات سياسية تضم الجهاديين وتسمح لهم فقط

 وبالطبع فال يمكن ان نلوم الشيوخ األفاضل أصحاب اإلصالح والتجديد

فهم معروفين باإلسم ومطاردين ومهددين من قبل السلطات فال يجوز لومهم على ذلك

ثم في أواخر عام 2003 ظهر منتدى األنصار وكان أول منتدى جهادي حقيقي وقتها

http://www.almedad.com/vb/26475-post7.html
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26474
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... سبقه موقع كان اسمه جهاد دوت نيت وتم القبض على صاحبه وتحييده

وكان ال مجال ألي مناصر للجهاد للكتابة بأي منتدى على اإلطالق

أما الساحات فلم تفتح اإلشتراك أبدًا عمومًا فيما أعلم منذ 2000

وأما أنا مسلم فقد استولى عليه رضا صمدي وعصابته القذرة

وقد عاونه على ذلك مشرفين من أقذر مباحث السعودية كأبي بثينة وشمس الدين .. إلخ

وكان صاحب المنتدى ومايزال من الخبث بحيث يسمح ببعض التواجد دون التأثير

فبمجرد أن يظهر كاتب متمكن قادر على إقامة الحجة فإنه يسلط عليه كالب الصمدي

فيظهر لك كالب الصمدي ليحاربوا القادم الجديد

وال أذكر كم مرة أعطاني األخوة روابط لكتبة تم إيقافهم وطردهم بهذا الشكل

ولكن يكفي أن تعرف ان هذه السياسة المنهجية قد مورست على أبي بكر ناجي

كما مورست على أحمد مسلم كما مورست على أبي عبد اهللا التونسي وغيرهم

بل حتى فعلوا نس الشئ مع الشيخ عطية اهللا وحذفوا مواضيعه لما فقدوا األمل في إسكاته

ونفس ما جرى جرى أيضًا مع الشيخ لويس عطية اهللا وحسين بن محمود على اختالفي معه

ال أعتقد أن هناك أي أمل من التعامل مع هذا المنتدى السعودي أبدًا

وأظن موقع الساجات الحرة قد استخدم نفس األسلوب مع ليث مكة مؤخرًا

.وهو إنهاك الكاتب بإشغاله بمسائل خارجة عن الموضوع واستفزازه ليسبهم ثم يتم طرده

الجزء القادم مع .. ثم جاء األنصار
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
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و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

في عام 2004 كان هناك انتصارات مستمرة تأتي أخبارها من العراق باستمرار

وكانت ميزة األنصار هي أنه حر ومفتوح وكان المشرفون يخافون اهللا

فالكلب رضا الصمدي طالما ذهب يصرخ كالنساء ويولول يريد إيقاف مخالفيه

 ولكن سبحان اهللا .. كان المشرفون دائمًا له بالمرصاد

ولعل ذلك هو السبب الذي جعله يدخل المنتديات مرتديًا اسماء أخرى في الوقت الحالي

المسألة المؤكدة دائمًا هي أن األنصار قد ذهب ولن يعود ولن يستطيع أحد أن يعوضه

في اوائل 2004 قام رجل بالتسجيل وكان اسمه أبو ميسرة العراقي هناك

وقد جاء بشريط من العراق للشيخ ابو مصعب الزرقاوي يطمئن الناس فيه على نفسه

وكان ذلك بعد أن أصيب الشيخ أبو مصعب وتلقى عالجًا وكان هناك إشاعات عن استشهاده

وكان أبو ميسرة وقتها هو المصدر الرسمي لكل شئ يأتي من العراق

وبالفعل كان لهم مصداقية عالية حتى أنني تعجبت كيف لم يقع الرجل

المشكلة ليست في أن الموقع آمن أم غير آمن

http://www.almedad.com/vb/26477-post8.html
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ولكن أيها األحبة لو فكرنا سويًا بالعقل فسنجد اآلتي

الموقع كما أسلفت هو مجرد برنامج والبرنامج هذا يضع كل أسراره في الداتابيز

والداتابيز عبارة عن مجرد ملف

http://www.dnsstuff.com: لو ذهبت إلى هذا الموقع

http://www.almedad.com أو المعلومات الخاصة بسيرفر ip infoوطلبت ال

فسوف يعطيك عنوان الشركة التي نستعملها بالتفاصيل ورقم تليفونها

!!وما أظن أن األمريكان يجهلون هذه الحقيقة

فلو شاءوا أن يعرفوا مكان الداتابيز الخاص بأي موقع فبسهولة يطلبونها من صاحبها

وكل شركات الخدمة بال استثناء على اتفاق امني ضد اإلرهاب وال استثناء في ذلك ابدًا

!!وبمجرد أن يأخذوا نسخة من الملف يمكن لهم أن يعرفوا كل شئ بالتفاصيل

يعني المسألة ال تحتاج ألكثر من جهاز واحد يوصلوه بسيرفر الموقع

!وبمجرد أن يدخل أبو ميسرة يحسبوا مكانه ثم بتليفون بسيط يقبضوا عليه

وهذا ما حدث فيما بعد

وكنت ال أعلم كيف يمكن لألخ أبو ميسرة أن ينشر هذه المواد بدون أن يقبض عليه

ولكن حدث شئ غريب

 ففي مرة وبعد اختطاف نيكوالس بيرج األمريكي وذبحه

جاء رجل ووضع شريطًا لعملية الذبح وتم عرضه في المنتدى وعاب من وضعه بسرعة كما جاء
بسرعة

http://www.dnsstuff.com/
http://www.almedad.com/
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وفي اليوم التالي انتشر الشريط في كل وسائل اإلعالم

ثم قامت أمريكا بتوقيف الموقع وإغالقه بعدها مباشرة

.. و .. ثم عاد األنصار
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

بعدما أغلق األنصار حدثت مسائل كثيرة كلها ليست في صالح الجهاد

وكانت تصرفات خاطئة في كل األحيان بال استثناء إال من رحم ربي

فبمجرد عودتهم وضعوا المنتدى في حالة عدم إطالع لغير األعضاء

وبذلك أصبحت المسألة مقصورة على األعضاء فقط ولكن التسجيل كان مفتوحًا

وإلى هذا الحد وقع ضرر كبير على هدف اإلعالم الجهادي أصًال

فمن معنى كلمة إعالم نستنتج أنه يعني نقل معلومة من شخص إلى عدة أشخاص

وكلما زاد عدد األشخاص الذين تبلغهم المعلومة كلما زاد نجاح اإلعالم

 ولعل شركات اإلعالم تتنافس فيما بينها على رفع عدد المشاهدين

http://www.almedad.com/vb/26491-post9.html
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واإلعالم الجهادي ال يختلف في ذلك عن باقي وسائل اإلعالم المطلوب هو اإلنتشار

أما اإلنترنت فاإلعالم يزيد ويقل على حسب الدخول في محركات البحث كقوقل مثًال

وقوقل له برنامج يجوب اإلنترنت ليل نهار بدون توقف يبحث عن آخر المعلومات

يبحث عن أي كلمة جديدة فيضيفها في محرك البحث ومعها اسم الموقع الناشر

:فلما نغلق الموقع لغير األعضاء فإن قوقل لكونه ليس عضو سيرى مكتوبًا

"هذا الموقع مغلق لغير األعضاء، من فضلك قم بالتسجيل من هنا"

ولذلك فبكل أسف موقع أنا مسلم يأخذ النسبة الكبرى من عدد الزوار على النت ألنه مفتوح

وهذه هي الطريقة الوحيدة الناجحة

أما غيرذلك فهناك طرق أخرى كما يحدث في البريد تجد روابط لمواضيع مثيرة

ادخل لترى كيف يحدث كذا وكذا فإن فتحت الرابط تجد منتدى يتطلب التسجيل

 هنا ستسجل بإسم وبريد وهمي لكي ترى المحتوى فقط

فإن اشترطوا أن يكون البريد سليم فما عليك سوى صنع بريد مؤقت للتسجيل فقط

سترى المحتوى وتمشي ولن تعود مرة أخرى ولعلك ستسجل بإسم يبين غضبك ك"ليش كده" أو شئ

على كل حال ففي كل األحوال هذه طريقة غير سليمة

 واألولى أن تفتح المنتدى بالكامل والناس تقرر لو تريد التسجيل أو ال

لو أنك نظرت في عدد الزوار في هذا المنتدى ستجدهم بالمئات دائمًا بينما األعضاء قليل

وهذه ال مشكلة فيها طالما أن الرسالة تم تبليغها ألن الهدف ليس زيادة العدد أبدًا

:فمن دخل منتدى من منتديات الضرار كمهاجرون مثًال ستجدهم كاآلتي
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موضوع منقول من موقع حامد العلي -1

 (جزاك اهللا خيرا (20 مرة) + شكر اهللا للناقل والمنقول عنه (10 مرات -2

 وهكذا تأتي المواضيع ثم تذهب دونما أي فائدة لألمة ويطويها النسيان تمامًا

فالمنتديات إما مجال لنشر أفكار كالمداد وهذا ما أردناه له منذ البداية فقط

أو منتديات للحوار فيها األخذ والرد والبيان واإلستبيان وال أجد من هذا الصنف إال عدد قليل

ومن األمثلة على منتديات نشر األفكار منتدى الشيخ ناصر الفهد فك اهللا أسره

كان يضع األبحاث العلمية فيه وال يناقش شئ

.وحاليًا يوجد األثري وهو منتدى جامي فالحي هدفه نشر غسيل المدخلي الوصخ فقط

 كما يوجد أيضًا منتدى الجماعة اإلسالمية المصرية وبعض المنتديات المشابهة

.. وهذه المنتديات تؤدي الوظيفة بنجاح وتحقق هدفها رغم اختالفنا معهم

أما منتديات الحوار فهي قليلة جدًا بل نادرة ومنها الساحات الحرة مثًال

ويقتضي األمر لكي تنشئ منتدى بهذا الشكل أن يكون لديك مشرفين متمرسين خبراء

فيحذفون ما ال داعي لكتابته حسب وجهة نظر القائم على المنتدى

 فلو نشر مثًال أحدهم موضوعًا ليس فيه إال سب وشتم فقط فهذا يحذف

ولو نشر أحدهم موضوعًا قابل للنقاش واألخذ والرد تركوه حتى ولو خالف هوى المشرفين

الساحات الحرة نجح في ذلك إلى حد بعيد ولكن النظام السعودي لم يتحمل فحاربهم

وكذلك الجزيرة إلى أن استولى عليه اإلخوان المسلمون فجعلوه منتدى تطبيلي لحد كبير

وقد تركنا بعض هذه النماذج في مداد السيوف في البدايات ثم انحسرت الظاهرة وحدها
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أما ما فعله أصحاب منتدى األنصار فقد أوقفوا الفكرة وأضروا باإلعالم الجهادي لحد كبير

 ثم أزيل الموقع ثم عاد ثم جعلوه مقصورًا على األعضاء فقط وأغلقوا التسجيل

.. وسأوضح هذه في الجزء القادم
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

PM التعديل األخير تم بواسطة المحضار ; 04-01-09 الساعة 12:09

 04-01-09

 المهاجر
المشرف العام

 
Jul 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 395

جزاك الله أحي الحبيب املحضار عىل هذه املعلومات

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

عندما أغلقوا العضوية في األنصار حدثت كارثة بكل المقاييس كما أسلفنا

 فقد جعلوا العضوية مقتصرة على طائفة فقط من الناس

وبذلك فتحوا الباب للتحزب والفرقة داخل المنتدى بل وخشي الناس الكتابة بصراحة

واستمر الوضع على هذا الحال لفترة قصيرة ثم أغلق المنتدى وزال إلى األبد

http://www.almedad.com/vb/26493-post10.html
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 ولكن في أواخر أيام األنصار قام البعض بافتتاح منتدى آخر وهو منتدى اإلخالص

واإلخالص هو اإلخالص الذي كان قائمًا لفترة بسيطة لعلها من شهور قليلة

اإلخالص أسسه شاب اسمه محب الشيخين التونسي وقد ظهر أول ما ظهر في األنصار

ومعه عدد من األخوة من مواقع الجهاد وكان لهم مجهود طيب في نشر العلم والمعلومة

وكان مفتوحًا لإلطالع في البداية وكان ناجحًا جدًا ثم أغلقوه وتركوا التسجيل مفتوحًا

وعلى ماأعلم فإنهم لم يسقطوا في مستنقع الوحل المسمى التسجيل بالتزكية أبدًا

هذا األسلوب المقيت الذي ال أشك لحظة أنه من اقتراحات المخابرات فيه مشكلة

... فإن سألتني ما المشكلة سأقول لك اآلتي

 اآلن أنت تغلق المنتدى لماذا؟

لو قلت لكيال يدخله المباحث سأقول لك ومن ادراك أن األعضاء ليس بينهم مباحث؟

فإن ادعيت كذبًا أنك تعرفهم كلهم رجًال رجًال قلت لك فلماذا تطرد بعضهم بعد ذلك إذن؟

وعلى كل األحوال فالحسبة كان يستعمل هذا األسلوب مع فتح العضوية لوكاالت االنباء

 يعني باختصار كل هذه "األسرار" متاحة ألي رجل اسمه اجنبي في بلد أجنبي

وطالما عنده إيميل في جريدة أجنبية أو عربية أو قناة تلفزيونية فسوف يدخل المنتدى

 والمضحك أنهم فتحوا التسجيل عدة مرات بعد ذلك

!!ومع كل تسجيل كان الناس يسجلون عشرات العضويات ويحتفظون بها للزمن

المشكلة األكبر هنا هو أنك تعطي الفرصة لعدد محدود فقط للكتابة

ولو استطاع رجل بعشر معرفات كالمعتزه بخبثه مثًال أن يضع موضوعًا
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ثم يدخل بباقي المعرفات ليلمع ويرقع لنفسه ثم يجعل من نفسه بطل األبطال فعندك مشكلة

 المشكلة هي أنك ال تستطيع أن تحكم إن كان العشرة نفس الشخص

 فنحن في المداد مثًال ال نستعمل خاصية التعرف على اآلي بي

وحتى لو استطعت فبإمكانه استعمال عشر بروكسيهات للدخول بعشر أسماء

!وفي هذه الحالة ال تملك إال أن تقف لتتفرج عليه فقط لئال تظلمه

وهنا سيدخل غيره ليكون شلة مع معرفاته ثم ينتهي األمر بشلل في المنتدى

وخذ على سبيل المثال المدعو أبوهمام األردني في موقع شموخ

هذا الشخص بلغ به الجهل أن كتب سلسلة أسماها سلسلة تدليس الشيوخ

ولعل اإلسم قد استهوى مخه الضيق فكتبه وهو ال يعلم أصًال ما معنى تدليس الشيوخ

وتدليس الشيوخ لمن ال يعلم معناه أن يدلس الراوي شيخ شيخه وليس شيخه

وهو مثله مثل تدليس األسماء وتدليس التسوية وتدليس البالد وغيرهم من أصناف التدليس

وهي من احكام علوم الرواية في علوم الحديث الشريف

اما صاحبنا فيأتي بإسم رجل كسمير المالكي مثًال ويقول هذا تراجع فهذا تدليس شيوخ

 وقس على ذلك دجله في النقل من مؤلفاتي الشخصية ونسبتها لنفسه

!!وقد جائني كثير من األخوة بمعلومات عن كثرة سرقته للنصوص بكاملها

والمضحك ان هناك اعضاء كأبي مسلم القيرواني (أبومهاجر حاليًا) تخصصوا في تجميل قبحه

الكارثة من وراء هذا هي أن المواقع تتحول عن هدفها

فقد التفوا حول المسكين اإلماراتي الذي تبرع لهم بموقع ثم سرقوه منها
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ومن بعدها تحول المنتدى من منتدى جهادي إلى منتدى للطعن في الدكتور المسعري فقط

وقد طال هذا الجرثوم منتديات البراق والفردوس والمهاجرون والحسبة وحتى اإلخالص

 وأظن أن منتدى التجديد لما يعود مرة أخرى فسوف تعود هذه الجراثيم مرة أخرى

وكنت أتعجب واهللا في الماضي

..كنت أعجب لماذا ال يتساءل الناس في المنتديات

لماذا ال هم لهم سوى الدكتور المسعري فقط؟ لماذا ال يولون اهتمامهم للمدخلي مثًال؟

بل لماذا ال يشنون حمالتهم على القرضاوي أو سلمان العودة أو أي من المنحرفين

 يوجد أشخاص في المنتديات يصدون عن سبيل اهللا منهم أبوضياء كاسر االوثان

ويوجد رضا صمدي الذي ناظره التونسي وأبوبكرناجي وكل رموز الجهاد

لماذا يتركه هؤالء وال هم لهم إال المحضار فقط؟

وكنت قد أعددت دراسة عن منتدى الحسبة بمساعدة فريق العمل بالمداد

آتوني فيها بعدد األعضاء المسجلين المتواجدين أونالين يوميًا

 ثم حسبنا كم عدد األعضاء الذين يشاركون بالفعل في المنتدى بمواضيع لهم

ثم حسبنا عدد األعضاء الذين يشاركون في المواضيع بالتعليقات

.. "ثم حسبنا عدد األعضاء الذي يعلقون بشئ غير قولهم: "جزاك اهللا خيرًا

فوجدنا أن عدد األعضاء الذين لهم مواضيع ال يزيد عن 1.34% من مجموع األعضاء

وعدد األعضاء الذين يشاركون بالتعليقات حوالي 21% من المتواجدين

ثم من ال21% ال يوجد أكثر من 0.6% فقط يعلقون بأي شئ مفيد
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"وتمنيت لو أوصل لهم أحد األخوة اقتراحًا مني يقضي بجمع كل ال"جزاكم اهللا خيرًا

 : بحيث يكتب الموضوع وتحته يوضع مشاركة فيها مكتوب

 "فالن وفالن وفالن وفالن قالوا: "جزاكم اهللا خيرًا

!بدًال من أن يكون الموضوع في الصفحة العاشرة وال يستطيع المتابع أن يجد شئ مفيد

.. %ثم بحثنا بحث آخر نظرنا فيه إلى كم الذين لهم مواضيع من ال1.34

فوجدنا 75% منهم ينقلون مواضيع من حامد العلي وأبو بصير والدكتور هاني السباعي

 والباقي ال25% منهم 24% مواضيعم منقولة عن أعضاء آخرين

 ويتبقى 1% فقط نصفهم مواضيع طعن في خلق اهللا وال0.5% هم أبوعبد الرزاق وأمثاله

ولعلهم انتبهوا لهذه المسألة في الحسبة فخصصوا منتدى ألبي عبد الرزاق

يعني المنتدى بإختصار هو مجرد محل لنقل أخبار المجاهدين

ولذلك لما عاد الفجر بحلته الجديدة "الحسبة" عاد ليكمل ما بدأه من قبل

 فدخله هؤالء القوم بدءًا من الزهيري ومعتز وباقي فريق معرفاتهما

وشيئًا فشيئًا استطاعوا السيطرة عليه وتحويله عن مساره إلى منتدى تخريبي

وسيتسائل الناس اآلن، هل هذه منتديات مخابراتية؟

اإلجابة ال

هي ليست منتديات مخابراتية وهذا ما ندين اهللا به

وهذا ينطبق سواًء على الحسبة أو اإلخالص أو حتى ##### الذي سقط حديثًا
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األخوة الذين صرفوا عليها وأقاموها ليسوا مخابرات

ومن هنا يأتي السؤال الثاني

هل يمكن أن نأمن ألنفسنا بها؟

اإلجابة أيضًا ال

وأضف لهذا أيضًا مداد السيوف وكل منتدى على وجه األرض وال نتهم أحد بالنوايا

إنما المسألة بغاية البساطة هي أن المنتدى قد يكون مخترقًا وقد ال يكون

واإلختراق يعني أن يصبح منتدى ضرار كما حدث لمهاجرون والحسبة واإلخالص وغيرهما

.. فقد يتساءل سائل

وهل ال تعلم القاعدة بهذا؟

اإلجابة نعم .. يعلمون جيدًا كما تعلم أنت وأنا

.. فسيكون اآلن أمامنا سؤال أهم

كيف تنشر القاعدة بياناتها في هذه المنتديات دون غيرها؟

.. اإلجابة باختصار في الجزءالقادم إن شاء اهللا
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد
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AM التعديل األخير تم بواسطة المحضار ; 26-01-09 الساعة 01:27

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

إذن فلماذا تختصهم القاعدة بموادها؟

اإلجابة هي باختصار القاعدة من طبيعتها السرية

 فالشريط يخرج من أفغانستان بشكل ما مع شخص ما في مؤسسة السحاب

ثم يتم رفعه في بلد ال سيطرة لألمريكان فيه كإيران مثًال أو باكستان في منطقة القبائل

ثم يعطى رابط لمكانه عند طريق اإليميل لشخص معين

هذا الشخص يقوم برفع الشريط مع عدد من األخوة النشطاء في مواقع عديدة

"ثم يعطي ملف فيه الروابط لشخص يسمونه هم: "مركز الفجر اإلعالمي

والفجر هو إن لم تكونوا تعلمون هو اإلسم القديم للحسبة

ومن الفجر إلى الحسبة إلى باقي المنتديات

ولعلهم يعينون مراسًال في بعض المنتديات حسب هوى القائمين على الحسبة

وقد ضحكت كثيرًا عندما قالوا أن هناك مراكزًا معتمدة لنشر األفالم

وكأن األمريكان يستطيعون عمل بديل (دوبلير) للشيخ أسامة ونشر فيلم له

أو أن أحدًا سيخاطر بسمعته فينشر خبرًا عن الجهاد ثم يتضح عكسه أو كذبه

http://www.almedad.com/vb/26495-post12.html
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26494
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مسألة المراكز المعتمدة هذه هي مجرد خيارات فقط لشخص معين

وليس بيد المراكز المعتمدة وال غيرها أن يمنعوا أحدًا من نشر المواد

فالمواد التي بين أيدينا عليها رمز السحاب معتمدة سواًء جئت بها من الحسبة أو غيرها

في النهاية هي نفس المادة

وكم من مسألة حدثت أثبتت هذا األمر ومنها استضافتنا للشيخ الحكايمة رحمه اهللا حيًا وميتًا

فلما كان الشيخ عندنا كنا ننشر المواد بدون تقيد وال ادعاء للخصوصية وال شئ

!وكانوا وقتها يشتاطون غيظًا من نشرنا لهذه المواد وكأننا نلنا الجنة بها

رغم أن هذه المواد قد كلفتنا الكثير من المشاكل واإلعتقال والتضييق والحجب

حتى أننا عندما كتب الشيخ عن شخصي المتواضع في جريدة الشرق األوسط تم اعتقالي

 ثم بعد ذلك ترأف الرجل بنا وتوقف عن نشر المواد عندنا وحذفنا ما كان عندنا من مواد

!!ذلك بعد أن لطشها القائمون على موقع التوحيد والجهاد ونسبوها ألنفسهم بكل بجاحة

هي نفس المواد التي كانت في الثابتون على العهد هي التي عندهم

ولم يشيروا بكل أسف من قريب وال من بعيد إلى ملكية المواد وال من أين أتوا بها

ونحن ال نهتم كثيرًا لهذه المسائل ألن في النهاية الهدف هو النشر فقط

وهذا الهدف هو ما يتبعه القائمون على القاعدة

فهم يتبعون اسلوبًا ناجحًا إلى حد كبير في نشر المواد

ولك في نشرهم للمواد وإلى عهد قريب في قناة الجزيرة مثاًال حيًا على ذلك

فالمواد بالنسبة لهم مجرد مادة يريدون نشرها
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سواء كان النشر عن طريق الحسبة أو عن طريق قناة الجزيرة

وقد قام الشيخ أسامة من قبل بنشر مادة نشرت في قناة اإلم بي سي من سنوات

فهل في ذلك تزكية لقناة الجزيرة أو لقناة الخنا السعودية؟

هذا ما يفوت على الكثير وال يعلموه وال يهمنا من قريب وال من بعيد

 وحديثًا سمعنا أن الفجر قد سجلت في شموخ فضحكنا كثيرًا

!ألنه طالما أن هناك مراسًال للفجر في شموخ فال أستبعد أن ينشرون في بموقع جامي

فال فرق بين منتدى الضرار شمروخ اإلسالم ومنتدى ربيع المدخلي إال في الشكليات

!فهذا مشكلته المحضار وذاك مشكلته سيد قطب واإلثنين في الهوا سوا

ومن هذا المنبر أقول لهذا األخ الذي يدخل بإسم مراسل الفجر

إعلم أخي الكريم أن اهللا تعالى قد وكلك بمهمة عظيمة جدًا وهي نشر المواد العلمية

وهذا النشر أنت محاسب عليه امام اهللا فانشره في كل مكان تستطيع نشره

ولن تخسر شئ إن وضعت الروابط في الجزيرة نت أو أنا مسلم أو معارك أو غيرها

في النهاية أنت فقط مطالب بحماية أمنك الشخصي وهذا متحقق

فلو سجلت بإسم غير هذا اإلسم فسوف لن يهتم لك أحد خصوصًا لو احتذرت أمنيًا

فخذ حذرك واستعمل كل وسائل الحماية وتخفى عنهم قدر اإلمكان ثم انشر ما عندك

أو اعطيه لعدد كبير من األشخاص فينشره الجميع في نفس الوقت

وعمومًا أنت أدرى بحالك وتعلم كيف تحافظ على أمنياتك

 أما كونك تقول أن هناك منتديات معتمدة ومنتديات غير معتمدة فلك فيما جرى عبرة
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المنتديات المعتمدة أوقفت فما العمل؟

!!بل لقد سهلت من مهمة المباحث العربية ألنهم يعرفون اآلن أين يجدوك

.هذا رأيي وأنت أدرى بالموقف مني وال يهمنا ما يحدث ففي النهاية لن نتبعهم في ذلك
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

 04-01-09

 المحضار
عفا اهللا عنه وأهله

 
Mar 2006 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 3,476

،األمر الذي يجب اإلشارة له والوقوف عنده هو اآلتي

اإلنترنت مجال مفتوح قد يكون به الخير وقد يصاحب ذلك ما ليس خير

 ومداد السيوف كغيره من المنتديات يفتح المجال للكتابة

وال أزكي المداد إن قلت أن هنا مجال من الحرية مفتوح ال يتوفر في غيره

كما أننا ال ننسى أبدًا أنه ال يحتفظ بأرقام الدخول لألعضاء

فنحن ال يمكن لنا أن نخمن حتى البلد الذي جئت منه إال من رقم واحد فقط

وهو الرقم الذي تستعمله للتسجيل وفي ذلك ال نختلف عن أي موقع على النت

فنحن كغيرنا ال نملك إيقاف هذه الخاصية في البرنامج
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وقليل جدًا نلجأ للنظر في الرقم وذلك عندما يكون هناك محاوالت للتهكير على الموقع

ويكون ذلك عن طريق السي بانيل وال يمكن أبدًا ربط رقم آي بي الخاص بأحد بإسمه

لكن فقط يمكن أن نعرف أن الهاكر قد جاء من رقم كذا فنحاول إيقاف الرقم قدر المستطاع

وهذا إجراء أمني دفاعي وليس هجومي

وقد مرت فترات أثناء اعتقالي كان البرنامج يتم تحديثه فيها

وحسبما أعلم فقد تم إعادة ترتيب البرنامج أكثر من مرة كان فيها البرنامج يحفظ األرقام

وفي هذه الفترة لم نكن منتبهين لكونها موجودة ولكن لنفرض جدًال أننا أو غيرنا يعرفها

.. لنفرض أن رجًال يعرف أن اآلي بي الخاص بعضو هو كذا

كل ما يستطيع صاحب المنتدى معرفته هو أنك تستعمل شركة كذا لدخول النت

وذلك عن طريق الموقع المشار إليه أعاله وال يمكن استنتاج أي شئ آخر من هذا

وبمعرفة هذه المعلومة ال يمكن الوصول إلى مكانك وال شئ

كل ما في األمر هو معرفة أنك تدخل عن طريق شركة اتصاالت مثًال في اإلمارات

لكن ال يتعدى األمر ذلك والوحيدون الذين يستطيعون ذلك هم أجهزة المخابرات

ذلك ألن لديهم القدرة على التعرف من شركة اإلتصاالت على رقم الهاتف الموصل باآليبي

أما نحن أو غيرنا فمعلوماتنا محدودة جدًا وتتوقف عند كما قلت معرفة إسم الشركة

ولذلك وللخطر الذي قد يحدث وإلحتمال إساءة استعمال المعلومة تم إيقافها

ونطمئن جميع اعضاءنا أنه حتى في حالة سرقة الداتابيز فإن أحدًا ال يستطيع اإلستفادة منها

اللهم إال لو استطاعوا أن يأخذوا العناوين االلكترونية فيعرفون أن عنوانك هو كذا في هوتميل فقط
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 وال أعتقد أن هذه المعلومة ستفيدهم كثيرًا في رأيي الشخصي

إذن فما حكاية اإلدعاء بأن المنتدى الفالني استخباراتي أو المنتدى اآلخر عميل؟

الحكاية باختصار هي المادة المطروحة بالمنتدى

المادة إن كانت على نمط أسلوب رضا صمدي وابوضياء وأمثاله فهذا حال من اثنين

لو طردوا مخالفه وقصروا الفرصة على عرض التطبيل لألنظمة .. فهذا منتدى استخباراتي

ومثال على ذلك منتدى أنا مسلم قطعًا وسحاب السلفية ومزاود الجامية كلها

ويدخل في ذلك أيضًا الساحات اإلماراتية وهناك تأثير حكومي على الساحات العربية لحد ما

ولكن المشكلة ليست في المنتدى اإلستخباراتي فهذا أمره معروف

ويمكن للموحدين أن يتعاونوا على البر والتقوى ويهجروا هذه المنتديات وخالص

.. والمنتدى رغم أنه لن يخسر كثيرًا بهجران األعضاء إال أنه سيخسر أهم شئ

وهو أن الناس ستعلم ان المسألة فيها فرض رأي مع عدم وجود المخالف

.. وألعطيكم مثاًال

.. المنتدى منتدى وهو أداة فعالة لنشر الفكر مهما كان الفكر سليم أو شاذ

.. وأمامكم منتديات العلمانيين السعوديين التي يسبون فيها اهللا تعالى جهارًا نهارًا

هل ترى آل الشيخ أو الفوزان أو أحد يرد عليهم؟ قطعًا ال! .. ولكنهم ما زالوا يؤدون رسالتهم

نحن عندما كان عدد الزوار في اليوم هم ثالثة فقط وهم المدير العام وأنا واألخ ناظم

قبل عام تقريبًا وبعيد خروجي من اإلعتقال كان عدد زوار المداد اثنين حتى غير مسجلين

هل توقف هؤالء عن الطعن والسب والشتم والكذب على مداد السيوف؟
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إنهم يتألمون لمجرد وجود المداد بغض النظر هناك أعضاء أم ال يوجد

بل كانوا يكذبون قبحهم اهللا ويقولون المداد كل ما فيه هم نفس شخص المحضار

!!!حتى أنهم قالوا أن المحضار هو نفسه ناظم

وهذه في حد ذاتها فضحتهم كثيرًا لسبب بسيط جدًا

طالما ان المنتدى كله هو المحضار، فلماذا تحذرون منه؟ لماذا تتعبون أنفسكم؟

يوجد كلب (واللفظ شرعي فال يتنطعن متنطع) في منتدى ##### ينبح علي ليل نهار

هذا الكلب -أعزكم اهللا- ال يشعر أن الناس تعرف أنه مجرد كلب ينبح امام داره

من قال لن أترك المحضار، ... يقف كالكلب منزعجًا أمام مداد السيوف ال يجرؤ على الكتابة

لماذا ال تتبع المحضار إلى حيث عرين األسد؟ أم أنك ال تنبح إال حيث يطردون من يذب عن المحضار؟
__________________
 ستُبدي لك األيام ما كنت جاهال ** و يأتيك باألخبار من لم تزود
و يأتيك باألخبار من لم تبع له **بتاتـا و لم تضرب له وقت موعد

AM التعديل األخير تم بواسطة المحضار ; 26-01-09 الساعة 01:28

 05-01-09

 رجل ترعاه امه
مجاهد مشارك

 
Nov 2008 :تاريخ التسجيل
المشاركات: 45

جميل وشيق
جزاك اهللا خير

http://www.almedad.com/vb/26553-post14.html
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26506
http://www.almedad.com/vb/members/%D1%CC%E1+%CA%D1%DA%C7%E5+%C7%E3%E5.html


المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل .. - شبكة مداد السيوف

http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html[03/03/2009 02:32:00 .]

  #15 (permalink)  

 Digg del.icio.us StumbleUpon Google

 05-01-09

عنزي نجد
زائر

 
n/a :المشاركات

أخي الكريم المحضار ،، بخصوص الرد بجزاك اهللا
خير و مشكور والخ

اقول لك .. شي افضل من الشي .. والعوض وال
(: القطيعة

(: وجزاك اهللا خير

صفحة 1 من 3 1 2 3 >

(مواقع النشر (المفضلة

« بيان كذب سفر الحوالي الغث .. منقول | الرسول عليه الصالة والسالم ال ينام حتى يقبل فاطمة بين ثديها »

تعليمات المشاركة

ال تستطيع إضافة مواضيع جديدة
ال تستطيع الرد على المواضيع
ال تستطيع إرفاق ملفات
ال تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
االبتسامات متاحة
متاحة [IMG] كود
معطلة HTML كود
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

Forum Rules
االنتقال السريع

        أرشيف أهل البدع

LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html

أرسلت بواسطة For Type التاريخ

http://www.almedad.com/vb/26560-post15.html
http://digg.com/submit?phrase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://digg.com/submit?phrase=2&url=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http%3A%2F%2Fwww.almedad.com%2Fvb%2Fanoiy-aaa-caeiu%2F9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html&title=%C7%E1%E3%E4%CA%CF%ED%C7%CA+%C7%E1%CC%E5%C7%CF%ED%C9%A1+%E3%C7+%E1%E5%C7+%E6%E3%C7+%DA%E1%ED%E5%C7+..+%CA%CD%E1%ED%E1+%CA%C3%D1%ED%CE%ED+%DF%C7%E3%E1+..
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26553
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=26560
http://www.almedad.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=26560
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-2.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-3.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-2.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/10581-canoaea-uaia-caoace-aecaoaca-ac-iaeca-iei-ithea-ycoae-eiae-eiiac.html
http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/382-eicae-ssdhe-oyn-caiaecai-caue-aaethaea.html
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=bbcode
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=showsmilies
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=bbcode#imgcode
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=linkbacks#trackbacks
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=linkbacks#pingbacks
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=linkbacks#refbacks
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=showrules
http://www.almedad.com/vb/misc.php?do=linkbacks


المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل .. - شبكة مداد السيوف

http://www.almedad.com/vb/anoiy-aaa-caeiu/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html[03/03/2009 02:32:00 .]

المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل .. - الصفحة 3 - شبكة مداد السيوف This thread Refback AM منذ أسبوع واحد 05:50

 .PM الساعة اآلن 04:31
تعريب و ترقية أستايل عين السيح

 Powered by vBulletin® Version 3.8.1, Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd. 

تنبيه هام تعلن إدارة شبكة مداد السيوف للجميع أنها شبكة دعوية مستقلة تعنى بشئون العالم*
اإلسالمي وال تنتمي ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة، وأن جميع المقاالت المنشورة في منتدياتها ال

تخضع للرقابة قبل النشر وال تعبر بالضرورة عن رأي وتوجه إدارة الشبكة

 
 

-- رديف المداد -- Arabic02

 

االتصال بنا - علم وعمل وجهاد - األرشيف - األعلى

http://www.almedad.info/almedad/vb/aaeeii-cani-uai-caynth-aecaaaa-aecaaeia-caocae/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-3.html
http://www.almedad.info/almedad/vb/aaeeii-cani-uai-caynth-aecaaaa-aecaaeia-caocae/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-3.html
http://www.almedad.info/almedad/vb/aaeeii-cani-uai-caynth-aecaaaa-aecaaeia-caocae/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa-3.html
http://www.almedad.com/vb/aaeeii-cani-uai-caynth-aecaaaa-aecaaeia-caocae/9915-caaaeeiice-caiaciie-ac-aac-aeac-uaiac-eiaia-eaniii-sscaa.html
http://www..com/vb
http://www.almedad.com/vb/archive/index.php/
http://www.almedad.com/vb
http://www.almedad.com/vb/sendmessage.php

	almedad.com
	المنتديات الجهادية، ما لها وما عليها .. تحليل تأريخي كامل .. - شبكة مداد السيوف


	lhLWVhbmlpaS1zc2NhYS5odG1sAA==: 
	form2: 
	vb_login_username: اسم العضو
	cookieuser: 1
	vb_login_password: 
	input0: 


	lhLWVhbmlpaS1zc2NhYS5odG1sAA==: 
	form1: 
	f: [60]
	input7: 


	lhLWVhbmlpaS1zc2NhYS5odG1sAA==: 
	form31: 
	styleid: [55]
	langid: [3]




