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منتددىى قضايیا ااألمةقسمم االمنتدديیاتت االعامةاالمنتددىى
خالصة تووصيیاتت وومقتررحاتت مهھمة إلخووااننا االمجاهھھھدديینن في االشامم ووأأنصاررهھھھمم في أأنحاء االعالمم

خالصة توصيیاتت وومقترحاتت مهھھمة إلخوااننا االمجاهھھھدين في االشامم ووأأنصاررهھھھم في أأنحاءاالموضوعع: 
االعالم

مووااضيیعيمشارركاتيرروواابطط سرريیعةااختيیاررااتت االمنتددىىاالررسائلل االخاصةمووااضيیع جدديیددةة

11 منن 11 إإلى 1االنتائج  االرردد على االمووضووعع+

بحثث في االمووضووععأأددووااتت االمووضووعع

 أأسابيیع2منذ 

1,039:االمشارركاتت

خالصة توصيیاتت وومقترحاتت مهھھمة إلخوااننا االمجاهھھھدين في االشامم ووأأنصاررهھھھم في أأنحاء االعالم

االسالمم عليیكمم أأيیهھا ااإلخووةة ووااألخووااتت

تنبيیهھ مهھمم:
أأووال االمووضووعع حصرريي للشمووخخ ووإإنن كانن منن نقلل فإلى االفددااء فقطط أأووإإلى كتابنا

وومشايیخنا االكبارر عبرر االبرريیدد ووال نسمح بنقلهھ لغيیرر ذذلكك يیا إإخووةة .

ثانيیا االمووضووعع عباررةة عنن مشارركة لي سابقة في هھھھذذاا االمووضووعع :
في االشامممهھمم للنقاشش :: ددعووةة لكتابنا االكبارر : هھھھنا نضع إإستررااتيیجيیة متكاملة للتحكمم بمساررااتت االصررااعع 

https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=189996
وواالغررضض منن إإبررااززهھھھا كمووضووعع مستقلل هھھھوو لمتابعتهھا بشكلل أأكبرر بددلل ترركهھا كآخرر مشارركة في مووضووعع

تووااررىى في االصفحاتت االقدديیمة
 نقاشاتت وومشارركاتت لكتابنا وومفكرريینا ووبعضضخالصةوونحنن نرريیدد أأنن يیأخذذ االمووضووعع ووخاصة ما نعتقدد أأنهھا 

إإخووتنا االووقتت االالززمم ليیستفيیدد
منهھا إإخووتنا في ميیادديینن االقتالل وواالنصررةة .

إإلى االمشارركة :
كما تعلموونن أأيیهھا ااإلخووةة أأنن االغررضض منن االمووضووعع هھھھوو جمع أأكبرر قددرر ممكنن منن ااألفكارر ووااألططررووحاتت

ااإلستررااتيیجيیة
نن في االشامماالتي منن االممكنن أأنن يیستفيیدد منهھا إإخووااننا االمجاهھھھدديینن وو أأنصاررهھھھمم ووخاصة في االجبهھة االمستعررةة ااآل

ووما حوولهھا .
 وواالتعبئةنحنن هھھھنا نرريیدد أأنن نجعلل منن منتدديیاتنا االغاليیة باإلضافة إإلى ددووررهھھھا االتقليیدديي في االنصررةة وواالنشرر

وواالتحرريیضض وواالتعليیمم

#1

شامخ مميیزز
 هھھھنددسة االقاعددةة
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ا نتقددممأأنن نجعلل منهھا مررااكزز بحثث ووددررااساتت متططووررةة تططررحح االتقارريیرر وواالتووصيیاتت ااإلستشرراافيیة االتي منن خاللهھ
إإنن شاء هللا

لمررتجىبخططى ثابتة وومددررووسة خال مسيیررنا نحوو االخالفة االررااشددةة إإلى أأنن نصلل بعوونن هللا ووتووفيیقهھ إإلى االهھددفف اا
بأسررعع ووقتت

بررااءوو بأقلل تكلفة ممكنة, تماما كما ألعدداائنا مررااكزز بحثث ووددررااساتت ااستشرراافيیة يیقيیمم عليیهھا عتاةة االخ
وواالمفكرريینن , تضع

 وواالتقارريیرر االتي بمقتضاهھھھا تعملل حكووماتت بلدداانهھمم .االتووصيیاتتدداائما االكثيیرر منن 

ةةإإذذاا هھھھنا سنحاوولل أأنن نجمع ما أأمكنن ااستخالصهھ منن االمشارركاتت االسابقة ووغيیررهھھھا لنحصررهھھھا على شكلل عدد
نقاطط

أأعددااءناااستررااتيیجيیة وومهھمة وو متكاملة تضعنا ووإإخووااننا في االشامم ووما حوولهھا في صووررةة ووااضحة لما يیخططططهھ 
لنا

 االسيیرر فيیماووما يینبغي عليینا عملهھ للتصدديي لذذلكك , بلل ووللتحكمم بعملنا حاضرراا وومستقبال ووااررغامم أأعدداائنا على
نخطططط نحنن ال هھھھوو.

أأوو غيیررهھھھا :أأووال هھھھناكك نقططتيینن أأساسيیتيینن منن االثوواابتت االحمررااء االتي ال نقاشش فيیهھا مع أأيي أأحدد سووااء في االشامم 
هھھھي االتحاكمم بالشرريیعة ااإلسالميیة أأيي االسعي إإلى إإقامة ددوولة إإسالميیة تحكمم بكتابب هللا ووسنة نبيیهھااألوولى : 

صلى هللا عليیهھ ووسلمم
ووفقق فهھمم االسلفف االصالح لهھذذهه ااألمة ووااجتهھادد االخلفف االصالح .

ماال ااعترراافف بأيي حددوودد سايیكسس-بيیكوويیة بيینن بلددااننا ااإلسالميیة االمتقارربب منهھا وواالمتباعدد , إإال بقددرر ثانيیا : 
ي عمليیاتتيیتططلبهھ االعملل ااإلسالمي منن شكليیاتت ال تضرر كمتططلباتت االسفرر وواالتباددلل االلووجستي لما يیخددمنا ذذلكك ف

االتجنيیدد وواالددعمم ووغيیررهھھھا .

 ووكذذلكك بعضض ااألحددااثث االمتووقع حددووثهھا بإذذنن هللا :االتووصيیاتتووعلى ضووء االنقططتيینن االسابقتيینن نسرردد بعضض 

أأحددااثث متووقعة وو أأخررىى تحددثث ااآلنن :

مة لذذلكك يیتووقع أأكثرر مفكرريینا أأنن يیططوولل االصررااعع في االشامم إإلى أأمدد بعيیدد ووعليیهھ ووجبب أأخذذ ااإلحتيیاططاتت االالززأأووال:
.

 هھھھناكك ااآلنن سباقق وو ستكوونن هھھھناكك محاووالتت صليیبيیة-إإسرراائيیليیة-إإيیرراانيیة للسيیططررةة على مخاززنن ااألسلحةثانيیا:
خططرراا عليیهھمم ,االكيیميیائيیة أأوو تددميیررهھھھا ددااخلل سوورريیا قبلل أأنن تنتقلل لما يیعتقدد هھھھذذاا االتحالفف ااإلجرراامي أأنهھ يیشكلل 
ووسس ااإليیرراانيیيیننأأيي: إإلى االجهھادديیيینن أأوو حززبب االالتت بالنسبة لليیهھوودد وواالصليیبيیيینن , ووإإلى االجهھادديیيینن بالنسبة للمج

وواالصليیبيیيینن.
هھوودد أأنن قووةة صليیبيیة ال محالة ناززلة على أأررضض االشامم بحجج متعددددةة كك " حفظظ االسالمم " أأوو " حمايیة االيیثالثا:

" أأوو " حمايیة ااألقليیة االنصيیرريیة االمسكيینة االبرريیئة!!!!" .
ستكوونن هھھھناكك محاووالتت أأوو رربما فررضض تقسيیمم ألررضض سوورريیا بغيیة االمحافظظة على االططائفة االنصيیرريیةرراابعا:

 يیكووننلتكوونن مسمارراا صليیبيیا-يیهھوودديیا-مجووسيیا في حلقق أأهھھھلل االسنة في منططقة االشامم ككلل ووهھھھذذاا أأمرر يیجبب أأنن
غبيیاءددوونهھ االنحوورر ووتططايیرر االررؤؤووسس مهھما ددخلل في هھھھذذهه االمؤؤاامررةة إإسالميیيیوونن عمالء لعلمهھمم بالمؤؤاامررةة أأووأأ

لجهھلهھمم بهھا .
 يیتمم االآلنن محاصررةة االثووررةة وواالمجاهھھھدديینن لمنعهھمم منن االحصوولل على االسالحح في نفسس االووقتت االذذيي يیقددممخامسا:
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االددعمم االعسكرريي ووااللووجستي
االمذذكوورروواالمالي للنظظامم االنصيیرريي , وواالغررضض منذذلكك ططبعا عددةة مسائلل ووهھھھي كلهھا تأتي ضمنن مصالح االتحالفف 

آآنفا :
- إإططالة أأمدد االحرربب حتى يیتمم تررتيیبب بعضض ااألووررااقق وواالددمى .

- ااستنززاافف االمخززوونن االمالى للنظظامم وواامتصاصص كلل مالددىى هھھھذذاا االغبي االنصيیرريي.
ا سقووططا- تحوويیلل تلكك ااألموواالل إإلى أأسلحة ووذذخائرر للنظظامم يیستفررغهھا كلهھا في شعبهھ إإما قصفا ووتددميیرراا ووإإم

كغنائمم في يیدد كتائبب االثووررةة.
- ااستخدداامم ماغتنمهھ االثوواارر منن أأسلحة االنظظامم في تددميیرر مابقي لدديیهھ .

ما قبلل االعصرر- مع االووقتت يیتمم اانهھاكك االجميیع ووتددميیرر كافة ااألسلحة وو معالمم االحضاررةة في االشامم ووإإررجاعهھا إإلى 
االحجرريي .

بهھ قووىى- ووهھھھنا يیسهھلل االتددخلل االمباشرر وواالغيیرر مباشرر في االشامم وومحاوولة تغيیيیرر االخاررططة على نحوو ما تططل
االتحالفف االصهھيیووصليیبي-مجووسي.

ستتعدددد أأشكالل االتددخالتت في االشامم ووستمتلئ بالتناقضاتت مما يیؤؤدديي إإلى تخالفاتت كبيیررةة في قووىىساددسا:
اررجج.االمعاررضة ووكذذلكك االكتائبب االغيیرر منضبططة في ميیادديینن االقتالل االمررتبططة بتلكك االقووىى االمصنعة بالخ

 وونتيیجة لتحوولل مجرريیاتت االثووررةة إإلى" ااإلسالميیة االتي تعتمدد على هللا ووترريیدد إإقامة حكمهھ في ااألررضض "سابعا :
قبلل قووىىسيیتمم جرر " ااإلسالميیيینن االعلمانيیيینن "إإلى رراائحة االسلططة االتي هھھھي ااوولى أأهھھھدداافهھمم ووإإططماعهھمم بهھا منن 

ةاالتآمرر االددوولي وولكنن بشررطط االووقووفف بكلل قووةة في ووجهھ هھھھذذاا االمدد االجهھادديي ااإلسالمي االررااغبب في االخالف
االررااشددةة أأيي : بمعنى ضرربب االمسلميینن بالمتأسلميینن وويیكفوونن قووىى االكفرر شرر االقتالل .

 ووبددللططبعا ووهھھھذذهه االقووةة( أأيي االمتأسلميینن االعلمانيیيینن ) هھھھي االتي يیتمم تجميیع ووتخززيینن االسالحح لهھا منن ااآلنن
يیة.ااستخدداامهھ ضدد االنصيیرريیة يیتمم تأجيیلل ذذلكك إإلى االعددوو االحقيیقي ووهھھھوو منن يیرريیدد االحكمم بالشرريیعة ااإلسالم

في بعدد اانهھاكك االنظظامم أأوو ااسقاططهھ إإنن أأمكنن ستتحوولل بووصلة االتحالفف االصهھيیووصليیبي-مجووسي مع حلفائهھ ثامنا:
 أأنن يیكووننددااخلل االشامم إإلى ووجهھة جدديیددةة ووهھھھي إإغالقق كافة االحددوودد عنن تددفقق االمجندديینن االجهھادديیيینن ووكلل ما يیمكنن

ددعما لووجستيیا لهھمم بغيیة محاصررتهھمم وواالبددأأ في مووااجهھة االمووجوودديینن منهھمم في االددااخلل.
اابنن ستتووسع االمصالح االمشترركة منن االنقططة االسابقة إإلى أأنن تشملل حكوومة ااإلخوواانن في ترركيیا وواالعميیلل تاسعا:

مة أأللاالصليیبيیة في ااألررددنن ووإإخوونهھ ااإلخوواانيیيینن ووحززبب االالتت االلبناني وواالحكوومة االصفوويیة في االعررااقق ووحكوو
سلوولل في االحجازز ووحكوومة ااإلخوواانن في مصرر , ووغيیرر ذذلكك مما هھھھوو ووااضح .

 أأنهھ رربما يیتعررضض إإخووااننا في االشامم إإلى ضغطط عظظيیمم جدداا ووتكالبب ووااررتدداادد ووآلمة ووغيیررهه كثيیررخالصةعاشرراا:
أأمةكثيیرر وولكنهھ بإذذنن هللا يیددخلل ضمنن عظظمم االبالء أأثناء االتمحيیصص ووعظظمم االمسؤؤووليیة االملقاةة على منن يیجرر 

االمليیارر وونصفف االمسلمم إإلى االنجاةة جرراا ووقليیلل منهھا لألسفف منن يیعررفف االفضلل ألهھھھلهھ.

 االتي يُینصح بهھا :االتووصيیاتتأأما 
 االصبرر..االصبرر وو ااإلتكالل على هللا ووحددهه في كلل شيء ووااإلعتمادد عليیهھ سبحانهھ ووتعالى فهھوو االمووفققأأووال:

وواالعالمم بكلل عباددهه .
لنصيیرريیة ثممثانيیا: ووضع االهھددفف االررئيیسي أأمامم أأعيیننا في كلل ووقتت مهھما كانتت االتحدديیاتت أأال ووهھھھوو االقضاء على اا

عائققإإقامة شرريیعة هللا في أأررضض االشامم تمهھيیدداا إلقامة االخالفة االررااشددةة االكبررىى على كلل ااألررضض وو إإخررااجج أأيي 
يیمكنن أأنن يیقفف في ووجهھ ذذلكك .

رربب االدداائررةة أأخذذ ااإلحتيیاططاتت وواالتدداابيیرر االالززمة لما بعدد سقووطط االنظظامم أأوو اانكفائهھ أأكثرر مما تشغلنا بهھ االحثالثا:
ااآلنن سووااء للمجاهھھھدديینن في االددااخلل أأوو ااألنصارر في جميیع أأنحاء االعالمم .

 حاجة تجميیع أأكبرر قددرر ممكنن منن ااألسلحة االثقيیلة وواالغيیرر تقليیدديیة ووحفظظهھا بأمانن تامم ألنهھ ستكوونن هھھھناككرراابعا:
إإليیهھا مسقبال بشكلل كبيیرر .
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 االجبهھة ززيیاددةة االتجنيیدد منن االددااخلل بشكلل كبيیرر وو آآمنن ( آآمنن أأيي باإلمكانن تجنيیدد كتائبب كبيیررةة للخددمة معخامسا:
كيیتهھ ليیكووننووتتمم ترربيیة أأفررااددهھھھا على االعقيیددةة وواالمنهھج االصحيیح وويیتمم صقلهھا بشكلل ددوورريي وواانتقاء منن تمَّتت تزز

االقووىىضمنن االكتائبب االمقرربة ..ووهھھھكذذاا) ووكذذلكك إإنشاء تقاررباتت ووتحالفاتت ال تخالفف شررعع هللا مع االكثيیرر منن 
االمؤؤثررةة في سوورريیا كالمجاميیع ااإلسالميیة ااألخررىى ووشيیووخخ االعشائرر ووغيیررهھھھا .

 االعملل على ززيیاددةة تددفقق االمجندديینن إإلى االشامم بشكلل أأكبرر لحاجة ااإلخووةة هھھھناكك ووكذذلكك ألنن قضيیة فتحساددسا:
حاتت أأخررىىاالحددوودد هھھھذذهه لنن تستمرر ططوويیال بلل سيیمم غلقهھا قرريیبا , لكنن هھھھذذاا االتددفقق ال يیعني بالضررووررةة إإفررااغغ سا
بقددرر حاجةمنن االكووااددرر وواالشبابب االتي تحتاجج إإليیهھمم جبهھاتت أأخررىى , إإنما بقددرر االززاائدد عنن االحاجة االمحليیة وو

إإخووااننا في االشامم إإنن كانتت أأكبرر .
ى على جميیع قووىى أأنصارر االشرريیعة في االعالمم ( في توونسس وو مصرر ووليیبيیا وولبنانن ووااألررددنن ووااليیمنن ووحتسابعا:

في أأوورربا ) االتحرركك االمكثفف على مسارريینن:
بب االعملل على كثررةة االمحاضررااتت ووااألنشططة االتددعوويیة وواالتووعوويیة ووااإلعالميیة ( بالنسبة لإلعالمم هھھھناكك حرر-1

ناككإإعالميیة مكثفة على ااإلخووةة في االشامم ووخاصة منن قناةة ااإلخوواانن االمفلسيینن " االجززيیررةة " ألنهھ مؤؤخرراا هھھھ
ليیة غسللتووجهھ لهھذذهه االقناةة االكاذذبة بنسبب كلل االعمليیاتت وواالتحرركاتت بمختلفهھا إإلى " االجيیشش االحرر " أأيي عم

ننأأددمغة االمشاهھھھدديینن بشكلل إإجرراامي وومبررمج لجعلل أأررشيیفف وومستقبلل االثووررةة خالل تماما منن أأيي عملل وومكا
هھ ليیسسللكتائبب ااإلسالميیة ) وو إلعالمم ااألمة بحقيیقة االصررااعع ووعالميیتهھ ووكوونهھ ال يیقتصرر فقطط على االشامم ووكوون

فقطط ضدد بعضض ااألنظظمة االمستبددةة ووإإنما ضدد االنصيیرريیة االسفاكيینن ووضدد منن يیقفف خلفهھمم منن االمجووسس ذذوووواا
شيیئاااألحالمم ااإلمبررااططوورريیة االفاررسيیة ووضدد تحالفف صليیبي يیهھوودديي يیقددمم ددعما ال محددوودداا لكلل منن يیتوولى عنهھ 

منن تددميیرر أأمة ااإلسالمم .
 ااآلليیة االعملل على جمع االتبررعاتت وواالددعمم إلخووااننا في االشامم وواالحررصص على أأنن تصلهھمم , ووكذذلكك االعملل على-2

 في أأنحاءاالالززمة الستمررااررعمليیة االتجنيیدد االضرروورريیة , وواالقيیامم بالتظظاهھھھررااتت االتى تظظهھرر مددىى ترراابطط قضايیانا
ة االشامم قضيیةاالعالمم , ووأأننا أأمة ووااحددةة ال تفصلهھا أأيیة حددوودد جغرراافيیة ووال غيیررهھھھا ووأأنهھ: ليیعلمم االجميیع أأنن قضيی

محوورريیة بالنسبة لنا ووأأنن أأيي تآمرر على إإخووااننا هھھھناكك لنن يینجوواا أأيي مشارركك فيیهھ أأبدداا مهھما بعدد .
لسططيیننأأنن تكوونن كتائبب أأنصارر االجهھادد االعالمي االعسكرريیة وواالمددنيیة في كلل منن ااألررددنن وواالعررااقق وولبنانن ووفثامنا:

ا مصحووبةعلى ااستعدداادد تامم للتحرركك االمططلووبب أأيي بمعنى :أأنن تكوونن هھھھناكك تحرركاتت سلميیة أأووال كما أأشررنا لكنهھ
رر عليیهھممبتهھدديیدد أأنن االمنططقة كلهھا مقبلة على حرربب شاملة إإنن تمتت محاصررةة إإخووااننا في االشامم أأوو تمم االتآم

ألصابعسووااء منن االخاررجج أأوو حتى منن إإخووةة االثووررةة, ووعليیهھ سيیتمم ااستهھدداافف مصالح أأيي جهھة تشارركك في ذذلكك فا
عممعلى االززنادد, فهھذذهه االنقططة مهھمة جدداا منن أأجلل عملل تووااززنن ررعبب يیتيیح لإلخووةة في االشامم نووعا منن االدد

االضرروورريي لإلنشغالل بالددااخلل .
 فيووهھھھنا يیعملل ااإلخووةة في ددوولة االعررااقق ااإلسالميیة أأعززهھھھا هللا االتي هھھھي االعمقق ااإلستررااتيیجي االحقيیقي لإلخووةة
 االددعمماالشامم على منع االصفوويیيینن منن أأنن يیكوونن لهھمم أأيي تووااجدد على االحددوودد االشررقيیة لسوورريیا منن أأجلل تووااصلل

ققااللووجستي وومنع االصفوويیيینن منن أأيي مشارركة لهھمم في حصارر ااإلخووةة في االشامم مستقبال ووكذذلكك قططع االططرريی
أليي ددعمم برريي أأوو تخفيیفف للضغطط منن هھھھؤؤالء االصفوويیيینن عنن إإخوواانهھمم االنصيیرريیيینن في غرربب سوورريیا .

 أأنن تحررصص كتائبب االجبهھة نصررهھھھا هللا ووكلل حلفائهھا على إإيیصالل ضررباتهھا ووصوواارريیخهھا إإلى مددننتاسعا:
االنصيیرريیة بكثافة فذذلكك سيیعملل على ززعززعة أأمنهھمم وويیحررضهھمم على االررحيیلل ووخاصة أأصحابب االمالل منهھمم

وويیيیننووبالتالي ستسقطط إإحددىى رركائزز االنظظامم االددااخليیة ووهھھھي االددعمم االمالي االمقددمم منن ررجالل ااألعمالل االعل
وواالضرروورريي لعمليیة تموويیلل فررقق االشبيیحة .

 أأنن تعملل كتائبب االجبهھة ووحلفائهھا على إإنشاء مجلسس شووررىى مووحدد وومووسع ووااستخررااجج هھھھيیئة تنفيیذذيیةعاشرراا:
عليیهھاتعملل كعملل االحكوومة منن أأجلل مإل االفررااغغ وواالعملل على ضبطط تسيیيیرر شؤؤوونن االناسس في ااألماكنن االمسيیططرر 
لددووليكتسيیرر االخددماتت ووااإلغاثاتت ووتعليیمم االناسس ووتووعيیتهھا حوولل االعقيیددةة ووااإلسالمم ووتنبيیهھهھا حوولل االتآمرر اا
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عليیهھمم.
 إإنشاء مكتبب أأوو هھھھيیئة إإعالميیة ضخمة تعملل بقووةة ضمنن االتووجهھ االجهھادديي للجبهھة وواالكتائببحادديي عشرر:

عالمم في هھھھذذاااالمتحالفة معهھا في االشامم , تعملل على تززوويیدد االناسس بالحقائقق االالززمم على مدداارر االساعة , ألنن ااإل
االمكتبباالعصرر بمثابة نصفف االجيیشش , وو أأحيیانا تقادد حررووبب ددووليیة بووااسططة ااإلعالمم فقطط , ووعليیهھ يیمكنن لهھذذاا 

ننعملل إإذذااعاتت محليیة بلل منن االضرروورريي عملهھا لتصلل إإلى كافة االبيیووتت في االشامم لتكوونن صووتت االمجاهھھھدديی
االحقيیقي االغيیرر محررفف االذذيي يیططررقق آآذذاانن االناسس .

 على كافة االددعاةة وواالعلماء تحملل مسؤؤووليیاتهھمم االشررعيیة االووااجبهھة إلررشادد ااالمة ووتنوويیررهھھھاثاني عشرر:
,فإخوواانكمم في االشامم سيیكوونوونن أأحووجج مايیمكنن إإليیكمم في قابلل ااأليیامم .

 إإنشاء جهھازز إإستخبارريي محتررفف يیقوومم على االعمليیاتت االخاصة أأيي يیقوومم بتنظظيیفف كلل ااألووساخخ االتيثالثث عشرر:
منن االممكنن أأنن تكوونن عثررةة في ططرريیقق إإقامة ددوولة ااإلسالمم .

 حررصص إإخووااننا في االجبهھة على االسيیططررةة على ااألماكنن االجغرراافيیة ااإلستررااتيیجيیة , ووكذذلكك االثكناتترراابع عشرر:
ذذااتت االتسليیح االثقيیلل لززيیاددةة االررصيیدد االعسكرريي االمادديي االذذيي سيیكوونن لهھ ااألهھھھميیة االكبررىى مستقبال.

بالنسبة لي شخصيیا ال أأنصح بضرربب ما يیسمى "ااسرراائيیلل " ااآلنن ألنن ذذلكك مما يیووسع على إإخووااننا تنبيیهھ :
شررةة فيدداائررةة ااألعددااء وواالجبهھاتت ووهھھھمم ماززاالوواا في ططوورر قووةة االشووكة ووتصلبب االعوودد إإال في حالة ددخوولهھا مبا
لة فياالمعارركك مع االنصيیرريیة ضدد االمجاهھھھدديینن أأوو في حالة االرردد على جسس االنبضض االذذيي ستقوومم بهھ هھھھذذهه االددوويی

حالة تمكنن االمجاهھھھدديینن أأوو ااقترراابهھمم منن االسيیططررةة االتامة على االشامم .

ااننا في االشاممهھھھذذاا ما تيیسرر لنا جمعهھ منن االنقاطط وواالتووصيیاتت نسألل هللا االعظظيیمم أأنن يینفعنا بهھا ووأأنن يینفع بهھا إإخوو
وويینصررهھھھمم وويیقيیمم بهھمم االخالفة االررااشددةة بإذذنهھ تعالى

نررجوو منن ااإلخووةة إإددررااجج أأيیة نقططة فاتتنا لعلنا نكملل بهھا االمقصوودد إإنن شاء هللا

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

2,581:االمشارركاتت

جززااكمم هللا خيیرراا كتبب هللا أأجرركمم ااخي

#2

أأختكمم في هللا
 االخنساء االمووحددةة
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 رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد      

 أأسابيیع2منذ 

32,780:االمشارركاتت

ووعليیكمم االسالمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ

حفظظكك هللا ووبارركك فيیكك

#3

مجهھوودد مميیزز في متابعة مووااضيیع االشبكة
 ررشاشش شمووخخ

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

4,351:االمشارركاتت

وعليكم الس(م ورحمة ا!  وبركاته
جزاكم ا!  خير الجزاء وكتب أجركم

#4

أأختكمم في هللا
 أأثبتوواا أأيیهھا االغررباء

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

4,467:االمشارركاتت

وعليكم الس(م ورحمة ا!  وبركاتة
بارك ا!  فيك

#5

شامخ ذذهھھھبي
 االليیثث االمهھاجرر

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

2,126:االمشارركاتت

#6

شامخ مميیزز
 ناصرر االدديینن االحسني
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ووعليیكمم االسالمم ووررحمة هللا ووبرركاتهھ

.جززااكمم هللا خيیرر االجززااء وونفع هللا بكمم .. تحليیلل مهھمم وو قيیمم .. يیحتاجج إإلى تأملل لكلل نقططهھ منن نقاططهھ 

ررحليیة ..فالبدد منن ددررااسة إإستررااتيیجيیة عميیقهھ وومتأنيیهھ ألووضاعع االشامم . تووضع فيیهھا االخطططط ووتحدددد ااألهھھھدداافف االم
ووتووضع آآليیاتت للتنفيیذذ وو االعملل .

بوورركتت أأخي االكرريیمم .. ووال حررمكك هللا ااألجرر ..

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

1,039:االمشارركاتت

عع ووأأمثالهھ مننبارركك هللا فيیكمم أأيیهھا ااإلخووةة ووبارركك في أأعمالكمم ووتقبلل هللا منا وومنكمم أأررجوو منن ااإلخووةة متابعة االمووضوو
 هھھھوو ضرروورريي جدداا )ووذذلككاالمووااضيیع ذذااتت االططابع ااإلستشرراافي لمستقبلل أأمتنا بددلل االترركيیزز االكبيیرر على نقلل ااألخبارر ( إإال ما

أأيي مشارركة تددخلل فيلحاجتنا االماسة لمررااكزز بحثث ووددررااساتت تهھتمم بمستقبلنا االجهھادديي ااإلستررااتيیجي,ووعليیهھ يیررجى إإضافة 
هھھھذذاا ااإلططارر, بارركك هللا فيیكمم .

#7

شامخ مميیزز
 هھھھنددسة االقاعددةة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 أأسابيیع2منذ 

1,755:االمشارركاتت

بارركك هللا فيیكك ااخي االكرريیمم

#8

ططالبب في كليیة شمووخخ ااإلسالمم لإلعالمم
 اابوو عبددهللا االمهھاجرر

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

3,268:االمشارركاتت

ررفع هللا قددرركمم ووكتبب هللا ااجرركمم

#9

شامخ ذذهھھھبي
 االمجدد االضائع

أأنحاء في ووأأنصاررهھھھم االشامم في االمجاهھھھديین إلخوااننا مهھمة وومقترحاتت توصيیاتت خالصة ... https://shamikh1.info/vb/showthread.php?t=191127&highligh...
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Quick Reply

إإلغاء ااإلنتقالل للوضع االمتطورر ااضف االردد االسريع

بانتظظارر كتابنا االكرراامم

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

منذ أأسبوعع ووااحد

1,039:االمشارركاتت

ما منن غيیرريیررفع ررفع هللا قددرركمم أأيیهھا ااإلخووةة ووبارركك هللا فيیكمم هھھھناكك بعضض - ااإلخووةة سامحهھمم هللا - يیشارركوونن وولألسفف ررب
 ووخاصة جبهھة االنصررةة فيقصدد فيیما قلنا سابقا أأنهھا االحرربب ااإلعالميیة وواالددعائيیة االبغيیضة ضدد منهھجنا ووإإخووااننا االمجاهھھھدديینن
 ااإلعالمم االيیوومم _ االجززيیررةة مثالاالشامم ( أأيي تعتيیمم على إإنجاززااتهھا بلل وونسبهھا أأحيیانا لغيیررهھھھا تماما كما تفعلل االكثيیرر منن ووسائلل

 ااتقوواا هللا يیا إإخووتي_), وويیكفي أأنن تنظظرروواا فقطط االصفحة ااألوولى منن " منتددىى قضايیا ااألمة " ووستالحظظوونن ما ذذكررتت !!!!! ,
في إإخوواانكمم االمجاهھھھدديینن فال تميیتوواا أأعمالهھمم ووتحيیوواا غيیررهھھھا ووأأنتمم " تشعرروونن " أأوو التشعرروونن.

#10

شامخ مميیزز
 هھھھنددسة االقاعددةة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

 يومم3منذ 

1,039:االمشارركاتت

يیررفع ررفع هللا قددرركمم

#11

شامخ مميیزز
 هھھھنددسة االقاعددةة

  رردد مع ااقتباسسإإضافة رردد         

ااألعلى منتدىى قضايا ااألمة ااإلنتقالل االسرريیع االرردد على االمووضووعع+
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Arabic2--   هھھھـ1433-- شمـوخخ ااإلســالمم 

» االمووضووعع االتالي | االمووضووعع االسابقق «

منتدياتت شبكة شموخخ ااإلسالمم ااالتصالل بنا
ااألعلى ااألررشيیف

PM 11:48االساعة ااآلنن 
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االكلماتت االدالليیة لهھھذاا االموضوعع

ال يیووجدد
عررضض سحابة االكلمة االددالليیة

إإضافة/ تعديل االكلماتت االدالليیة

 إإضافة مووااضيیعتستططيیع
جدديیددةة
 االرردد على االمووااضيیعتستططيیع

 إإررفاقق ملفاتتال تستططيیع
 تعدديیلل مشارركاتككتستططيیع
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