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تقبله اهللا في سجن بريده 

اآلن ::: مقاطع جديدة ::: أسد السنة : أبي عمر البغدادي + يافارس األمجاد 

 #ًحصريا

ضربة آلل سلول#: (تقرير جهادي سري موسع عن غوانتنامو بالد الحرمين) 

ـجاهديـنا ُـتنا الغـاليـة .. ومّجماعـة أنـصار اإلسالم / إلى أم
األبـطال 

غزوة الشهيد عبد الرحمن الثالثي [ قتل فرنسيين و  
٣٧ مرتدا . ] 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 612 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
  mujahed جهاديين" أو" jihadists : حرب إصطالحية !!..اإلدارة األمريكي تحظـر استعمال كلمة

  
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة

#  1    
  

 AM 02:18 ,اليوم 

 براييف74
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 37 
قام بالدعاء: 27

دعي له 27 مرات في 22 
مشاركات 
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mujahed جهاديين" أو" jihadists : حرب إصطالحية !!..اإلدارة األمريكي تحظـر استعمال كلمة 

حرب إصطالحية !!..اإلدارة األمريكي تحظـر استعمال كلمة : jihadists "جهاديين" أو mujahedeen" مجاهدين ، في جميع الوكاالت 
 الفدرالية األمريكية ألنها ترمز إلى (المقاومة على وجه حسن ) !! 

 
 
 

 أطلقت إدارة الرئيس األميركي جورج بوش جبهة جديدة في ما تسميه الحرب ضد اإلرهاب مجالها هذه المرة هو اللغة.
 

كز وبناء على ذلك وطبقا لوثائق حصلت عليها وكالة أسوشيتدبرس يتعين على الوكاالت الفدرالية بما في ذلك وزارة الخارجية واألمن الداخلي والمر
القومي لمكافحة اإلرهاب عدم استخدام مصطلحات jihadists "جهاديين" أو mujahedeen" مجاهدين لوصف ما تطلق عليه اإلدارة األميركية 

 المتطرفين اإلسالميين، كما يدخل في هذا النطاق أيضا عبارات مثل "Islamo-fascism" الفاشية اإلسالمية.
 

نية والسبب هو أن مثل هذه الكلمات -وفقا لهذه الوثائق- قد تمثل دعما بالفعل للـ"متطرفين" وسط الجمهور العربي واإلسالمي بإعطائهم مصداقية دي
 أو قد تشكل إهانة للـ"معتدلين".

 
ق ومثاال على ذلك فإنه إذا كان األميركيون يفهمون كلمة "جهاد" بأنها تعني "الحرب المقدسة" فإنها وفق المفهوم اإلسالمي تعني المقاومة "لتحقي

 أمر حسن".
 

 واألمر ينطبق أيضا على مصطلح "مجاهدين" ويشمل أولئك الذين ينخرطون في "الجهاد" الذي وفقا للتوجيهات الجديدة يجب أن يتعامل معه في إطار
 مفهومه الواسع.

 
ووفقا لتقرير األمن الداخلي فإن مسؤولين أميركيين ربما ال يعمدون للتعبير بصورة كاملة عن "اإلرهابيين الذين يفتقدون الشرعية األخالقية 

 والدينية"، مشيرا إلى توصية من مسلمي أميركا بضرورة تحديد هذا المصطلح. 
 

ويعتبر التقرير أن مصطلح الجهاد غير إستراتيجي ألنه يصبغ على "اإلرهابيين" مرجعية دينية ال يملكونها ويضر بالعالقات مع المسلمين في جميع 
 أنحاء العالم.

 
وحسب تقرير آخر أعد في مارس/ آذار بمركز مكافحة اإلرهاب ووافقت عليه وزارة الخارجية هذا األسبوع الستخدامه في المجال الدبلوماسي فإن 

 اللغة لها تأثير خطر في الحرب على اإلرهاب.
 

"ليس المقصود ما تقول ولكن الذي يسمع من كالمك" يقول هذا التقرير الذي يحوي 14 نقطة حول الطريقة المثلى لعرض الحرب على اإلرهاب، 
 يوصي فيها المسؤولين بعدم إظهار ردود فعل كبيرة حينما يتحدث أسامة بن الدن أو عناصر القاعدة اآلخرين. 

 
 ويقترح التقرير حدا أدني من ردود الفعل عندما يرسل المنتسبون للقاعدة رسائل و"بغير ذلك سنرفع من وضعهم في العالم اإلسالمي".

 
 وتوصي المذكرة باستخدام مصطلحي "شديدي التطرف أو اإلرهابيين" وتصفهما بأنهما مفهومان بصورة واسعة ويعرفان بأعدائنا

 
 

 اللهم إنصر المجاهدين في كل مكان وألحقني بهم 
 

اهللا الموفق

__________________ 
للهم ارزقنا صدق اإليمان بك, وحسن الظن فيك, وجميل التوكل عليك, وأن توفقنا إلى كل ما تحب وترضى, وال تكلنا 

إلى أنفسنا فنضلُّ ونخزى. 
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 AM 02:21 ,اليوم 
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 عنيد الصنديد
 

مخلص مشارك
 

المشاركات: 40 
قام بالدعاء: 1

دعي له 9 مرات في 9 
مشاركات 

بارك اهللا فيك اهللا يجعل كيدهم في نحورهم

    

#  3    
  

 AM 06:19 ,اليوم 

bojassem87 
 

مخلص نشيط
 

المشاركات: 152 
قام بالدعاء: 10

دعي له 44 مرات في 33 
مشاركات 

 اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان
 واهللا اكبـــر و هللا العــزة و لرســوله وللمؤمنيــن

اللهـــم ســـدد الرمي و ثبـــت األقـــدام

__________________ 
http://up4.arabsh.com/07/0af2ab4.jpg 

    

 
»الموضوع التالي | الموضوع السابق«

 
اللهم سدد رمي إخواننا المجاهدين وثبت األقدام

حدثت األخطاء التالية عند إرسال هذه الرسالة

ًحسنا

الرسالة:

 

خيارات

رسالة اقتباس في الرد؟
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