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  طرق مشاهدة الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1 
  

 منذ يوم مضى 

 عيسى ابن هشام
 

عضو جديد

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 26 

 رد سوري مزلزلل بعد المجزرة االمريكية 

وأعلن مسؤول سوري رفيع المستوى أن بالده لن تسمح ألحد باستجرارها إلى المعركة التي يخطط لها األعداء منذ أربعين سنة في 
 غير الوقت والمكان والظرف المناسب!!!!!

 وطبعا سوريا تحتفظ بحق الرد إلى يوم القيامة...
 

بدون تعليق

 

#  2 
  

 منذ يوم مضى 

 معتز دغمش
 

عضو مجتهد

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 478 

 

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل بمن والهم فهم امرهم معروف 
 اما من يتمسح باحذيتهم فليسمع قولهم 

اما قولنا فلقول قول الصوارم

 

#  3 
  

 منذ يوم مضى 

 محب المجاهدين86
 

عضو جديد

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 7 

 

بالطبع هذا رد الجبناء فاضعف الحقوق يتخلى عنها اصحاب المبادىء الجاهليه والقوميه العصبيه فانها منتنه

 

http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=32724

http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=144044
http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=32724&page=2
http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=32724&page=2
http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=32724&nojs=1#goto_threadtools
http://faloja1.net/vb/showthread.php?t=32724&nojs=1#goto_displaymodes
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=144044&postcount=1
http://faloja1.net/vb/member.php?u=7883
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=144044
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=144052&postcount=2
http://faloja1.net/vb/member.php?u=6911
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=144052
http://faloja1.net/vb/showpost.php?p=144061&postcount=3
http://faloja1.net/vb/member.php?u=7664
http://faloja1.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=144061


#  4 
  

 منذ يوم مضى 

 شنشال االمة
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 123 

 

لو عاشى كمان الف سنه مش هيردوه على كالب بينبح الذل والهون صعب اهللا المنتقم للمستطعفين

 

#  5 
  

 منذ يوم مضى 

 المعتز بدين اهللا
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 204 

 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة عيسى ابن هشام 
 غير في سنة أربعين منذ األعداء لها يخطط التي المعركة إلى باستجرارها ألحد تسمح لن بالده أن المستوى رفيع سوري مسؤول وأعلن
 !!!!!المناسب والظرف والمكان الوقت
 ...القيامة يوم إلى الرد بحق تحتفظ سوريا وطبعا

هههههههههههههههههههه

 

#  6 
  

 منذ يوم مضى 

 السهل الممتنع
 

عضو مشارك

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 119 

 

أنا رأي يشغل اللي عنده من منظمات البطالة والجعجعه من المهرج أحمد جبريل إلى صاحب التقيه خالد مشعل .
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 ابو بكر المهاجر
 

عضو مشارك

 
Oct 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 153 

 

تخاذل في تخاذل نصرة للكافرين واذالل واهانة للمسلمين

 

#  8 
  

 منذ 23 ساعات 

lilkair 
 

عضو جديد

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 13 

 

كل االنظمة االسالمية تتامر على شعوبها مع العدو وماذا تنتظر من نظام علماني علوي المنهج اشد حقدا على اهل التوحيد

 

#  9 
  

 منذ 21 ساعات 

dfxs 
 

عضو جديد

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 13 

 

اللهم احفظ دولة العراق اإلسالمية أميرها ووزراءها وجندها وأنصارها 
واهللا أكبر 

}َونُمَلْعَ ال يَينِقِافَنُمْنَّ الِكَلَ وَينِنِمْؤُمْلِلَ وِهِولُسَرِلَ وُزَّةِعْ الَِِّهللاَ{و

 

#  10 
  

 منذ 19 ساعات 

 جيل القاعدة القادم
 

عضو مجتهد

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 409 
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 واهللا هؤالء لم يشرفهم اهللا بالدفاع عن دينة ونصرة المستضعفين من اهل التوحيد 
 يشرف اهللا الخنافس والضفاضع والقمل اما هؤالء فلن يشرفهم اهللا ابدا

 وكيف يدافعون عنكم يامسلمون وهم اصال من صناعة اعدائكم 
 قال رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم فيختبء اليهودى وراء الشجر والحجر فينطق اهللا الحجر والشجر ويقول

 يا مسلم يا عبد اهللا خلفى يهودى تعالى فقتلة ولم يقل الحجر او الشجر 
 تعالى يابعثى يا اشتراكى يا علمانى يا شيوعى او يا نصرانى ولكن قال يامسلم ياعبد اهللا 

 اللهم ال ترفع للظالمين راية واجعلهم عبرة واية 
 اللهم مكن لدولة االسالم فى االرض وافتح لها قلوب الناس 

 

 

 

#  11 
  

 منذ 14 ساعات 

 عيسى ابن هشام
 

عضو جديد

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 26 
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 وتندد بهجوم البوكمالالخارجية السورية تستدعي القائمين باألعمال االميركي والعراقي 
 
 
 

أفادت مصادر إعالمية رسمية سورية ان نائب وزير الخارجية السورية قام باستدعاء القائم باألعمال في السفارة األميركية بدمشق 
وأبلغه احتجاج وإدانة سوريا للهجوم الذي اسفر عن مقتل ثمانية مواطنين وتحميل اإلدارة األميركية المسؤولية الكاملة عنه كما 

 جرى استدعاء القائم باألعمال العراقي إلى وزارة الخارجية للغرض ذاته. 
 

وأضافت سانا نقال عن مصدر مسؤول قولة إن "سوريا تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها وبالتحقيق الفوري بهذا 
 االنتهاك الخطير ومنع استخدام األراضي العراقية للعدوان على سوريا."

 
وكان مصدر مسؤول قد صرح لوكالة األنباء السورية (سانا) بأن أربع طائرات مروحية أميركية قادمة من العراق قامت االحد 

 مما أدى إلى مقتل ثمانية مواطنين هم ًبانتهاك األجواء السورية في منطقة البوكمال "مزرعة السكرية" واستهدفت مبنى مدنيا
المواطن داود محمد العبد اهللا وأوالده األربعة والمواطن أحمد خليفة والمواطن علي عباس الحسن وزوجته وجرح مواطن آخر، 

 وعادت بعدها المروحيات األميركية إلى األجواء العراقية. 
 

من ناحيته، أوضح التلفزيون السوري الرسمي انه اثر اإلنزال "اقتحم جنود أميركيون مبنى مدنيا قيد اإلنشاء وأطلقوا النار على 
 العمال داخل المبنى ما أدى إلى سقوط ثمانية شهداء بينهم زوجة حارس المبنى". 

 
وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم الجيش األميركي في العراق السرجنت بروك مورفي "إننا نحقق في 

 الحادث وسنبلغكم بالمعلومات فور توفرها".
 

من جهته، نقل عمار القربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان في سوريا عن شهود عيان في قرية السكرية المتاخمة للحدود 
مع العراق، أن 4 مروحيات أميركية دخلت األجواء السورية وان مروحيتين حطتا في القرية وقصفتا بناء قيد اإلنشاء ما أوقع 

 تسعة قتلى. 
 

وأوضح القربي نقال عن الشهود ان مروحيتين ظلتا تحلقان في األجواء بينما كانت المروحيتان االخريتان تنفذان اإلنزال. وأضاف 
 أن المساجد في منطقة البوكمال أطلقت نداء للتبرع بالدم. 

وكانت قناة الدنيا التلفزيونية السورية الخاصة تحدثت عن سقوط 9 قتلى وإصابة 14 شخصا آخرين، مؤكدة أن القتلى والجرحى 
 كلهم من المدنيين. 

وتنتشر القوات األميركية في المناطق العراقية القريبة من الحدود السورية.

 

#  12 
  

 منذ 14 ساعات 

 ابو مصعب 1
 

عضو

 
Aug 2007 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 30 

 

ال عزة لنا إال بالجهاد
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#  13 
  

 منذ 13 ساعات 

 مسلم سني من السويد
 

عضو جديد

 
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 4 

 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
اخي العزيز انا مسلم سني واحب واتمنى ان اكون عضوا في شبكة انا مسلم ولكن بال جدوى لقد حاولت مرات عديدة ولكن كلما 

 ذهبت الى قسم التسجيل تظهر الرسالة التالية 
 عفوا ، التسجيل غير متاح حاليا"

 لقد راسلت مدير المنتدى بخصوص هذا الشان ولكن لم احصل على اي جواب لحد اآلن
 ال ادري ماذا افعل فهل لك ان تساعدني بطريقة ما لكي اصبح عضوا وجزاك اهللا خيرا في الدنيا واالخرة

 احمد من السويد
############ 

يمنع وضع االيميل اخي

 

#  14 
  

 منذ 9 ساعات 

 ابو هيبة
 

عضو

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 39 

 

بارك اهللا فيك اخي جيل القاعدة انه التحليل المناسب في الوقت المناسب جزاكم اهللا خيرا.

 

#  15 
  

 منذ 9 ساعات 

 ابو هيبة
 

عضو

 
Sep 2008 :تاريخ التسجيل

المشاركات: 39 

 

االسد السوري يزار ويتوعد امريكا......... بانه سوف يشتكيها الى مجلس االمن
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تعليمات المشاركة 

 كتابة مواضيعتستطيع
 كتابة ردودتستطيع

 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكتستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

االنتقال السريع إلى 
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