
 

 
 

 منتدى االحتساب في السياسة الشرعية>  القسم العام>  منتديات شبكة الحسبة
 خبر] لقاء سري جمع قيادات في "حماس" ومستشارين ألوباما في غزة]

حفظ البيانات؟اسم العضو 

كلمة المرور

التقويم
 

)خاص بمناقشة األمور السياسية وشئون المسلمين( منتدى االحتساب في السياسة الشرعية
 
 

...الذهاب إلى الصفحة

 

 أدوات الموضوع   المشاهدات: 261 - مشاركات: 13

11-11-2008, 02:05 PM   #1 
 محمد االحمد

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 111

 لقاء سري جمع قيادات في "حماس" ومستشارين ألوباما في غزة

 ::! أحداث الساعة / أحمد يوسف: لقاء سري جمع قيادات في "حماس" ومستشارين ألوباما في غزة::
 

 فلسطين اليوم : غزة
للرئيس األميركي   جرى بين قيادات في "حماس" ومستشارينًلحكومة هنية بغزة، أن لقاء سريا أكد الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي

. المنتخب باراك أوباما في قطاع غزة
بعض مستشاريه  اللندنية في عددها الصادر اليوم الثالثاء،:" إن اتصاالت جرت بيننا وبين  لصحيفة الحياةٍوقال يوسف في تصريحات

  على حملتهًبعدم اإلدالء بأي تصريحات عن هذا اللقاء حتى ال ينعكس سلبا (أوباما) عبر اإلنترنت والتقينا بعضهم في غزة، لكنهم نصحونا
". االنتخابية، أو يستغله منافسه الجمهوري جون ماكين

عندما كان   إلى أنه كانت تربطه عالقة زمالة وصداقة مع بعضهمًمستشاري أوباما"، الفتا وأوضح أنه "ما زالت هناك عالقة تواصل مع
.   في الواليات المتحدةًمقيما
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". وقال:" إن السيد إسماعيل هنية سيرسل برقية تهنئة إلى أوباما لمناسبة فوزه في االنتخابات
الشرق األوسط  " عن نهج خلفه" جورج بوش، لكنه لفت إلى أنً مغايراًالشرق األوسط "نمطا ح يوسف أن يسلك أوباما في سياساته فيّورج

أن تتصدرها "األزمة االقتصادية وإيران والعراق وأفغانستان، وهي قضايا  والقضية الفلسطينية لن يكونا على رأس أولوياته"، التي توقع
". المرتبة األولى تحتل

 
 
 
 

__________________ 
 توقيع محمد االحمد

أبو جعفر الفلسطيني
  

محمد االحمد
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها محمد االحمد

11-11-2008, 02:35 PM   #2 
 حبيب المقدسي

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 6

:اقتباس
حملته االنتخابية، أو يستغله منافسه   علىًنصحونا بعدم اإلدالء بأي تصريحات عن هذا اللقاء حتى ال ينعكس سلبا لكنهم

".الجمهوري جون ماكين

 !!أيخشى الكفرة من الجهر بعالقتهم بكم أمام قومهم وتتفاخر بها أيها الوضيع ؟
 

  ..والذى رفع السبع الطباق ال يتبعكم إال اثنان
  ..إما جاهل ال يفقه فى دينه شيئا

  ..أو متعصب ران اهللا على قلبه فتعامى عن الحق الواضح األبلج
 

  ..وسنة االستبدال ستجرفكم جرفا
  ..قريبا باذن اهللا

 
 

  
حبيب المقدسي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها حبيب المقدسي

11-11-2008, 02:36 PM   #3 
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 ابو الفدا المقدسي
 طالب علم بكلية الحسبة

 
: Sep 2005تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 3,937

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 رابط الخبر
 
 

http://www.paltoday.com/arabic/News-27244.html 
 
 

 !! عظم اهللا أجركم في حماس
  

ابو الفدا المقدسي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها ابو الفدا المقدسي

11-11-2008, 02:41 PM   #4 
 البتار الشامي

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 170

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل والى مزبلة التاريخ يا قادة حماس المذبذبين
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع البتار الشامي

 اللهم انقلنا من ضيق اللحود ومراتع الدود
 ات الخلودّاتك جنّالى جن

  منضودٍ مخضود .. وطلحٍفي سدر
  مسكوبٍ ممدود .. وماءٍوظل
 كثيرة المقطوعة والممنوعةٍوفاكهة

  
البتار الشامي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها البتار الشامي

11-11-2008, 03:45 PM   #5 
 بوعرب

عضو مستجد
 

: Aug 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 54

 حماس تسير بما أنتهت به فتح
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بوعرب

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها بوعرب

11-11-2008, 09:14 PM   #6 
 الطالب المهاجر

محتسب مشارك
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 313

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل

:اقتباس

 !!أيخشى الكفرة من الجهر بعالقتهم بكم أمام قومهم وتتفاخر بها أيها الوضيع ؟
 

  ..والذى رفع السبع الطباق ال يتبعكم إال اثنان
  ..إما جاهل ال يفقه فى دينه شيئا

  ..أو متعصب ران اهللا على قلبه فتعامى عن الحق الواضح األبلج
 

  ..وسنة االستبدال ستجرفكم جرفا
  ..قريبا باذن اهللا

 
  صدقت بل احسنت التعبير اخي الحبيب

 
  عظم اهللا اجر انباع حماس فيها

 
 الحمد هللا على نعمة الهداية

  
الطالب المهاجر

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها الطالب المهاجر

11-11-2008, 09:23 PM   #7 
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 أزمراي
محتسب مشارك

 
: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 353

:اقتباس
 المشاركة األصلية كتبت بواسطة محمد االحمد

 ::! أحداث الساعة / أحمد يوسف: لقاء سري جمع قيادات في "حماس" ومستشارين ألوباما في غزة::
 

 في ًمقيما كان عندما بعضهم مع وصداقة زمالة عالقة تربطه كانت أنه إلى ًالفتا ،"أوباما مستشاري مع تواصل عالقة هناك زالت ما "أنه وأوضح
.  المتحدة الواليات

". االنتخابات في فوزه لمناسبة أوباما إلى تهنئة برقية سيرسل هنية إسماعيل السيد إن:" وقال
 والقضية األوسط الشرق "أن إلى لفت لكنه بوش، جورج" خلفه نهج عن ًمغايرا ًنمطا "األوسط الشرق في سياساته في أوباما يسلك أن يوسف حّورج

".األولى المرتبة تحتل قضايا وهي وأفغانستان، والعراق وإيران االقتصادية األزمة "تتصدرها أن توقع التي ،"أولوياته رأس على يكونا لن الفلسطينية

... و هل أفسد الدنيا إال الصداقات القديمة
 

..... واحد مثل الشيخ خالد شيخ محمد استغل إقامته السابقة في أمريكا من أجل القصاص منها، و هذا يستغل معارفه القديمة في الفساد
 

.. و النقطة الثانية لكاتب المقال األصلي، هل بوش خلف أم سلف....أي صحافة هذه
  

أزمراي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها أزمراي

11-11-2008, 10:07 PM   #8 
 عبد اهللا الحربي

عضو محتسب
 

: Apr 2008تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 2,255

{هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا أّنى ُيؤفكون}
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع عبد اهللا الحربي

لوهاُسقط راية الحسبة بعد عُاللهم ال ت

المنتدى ليس بعدد أعضائه ، ولكنه بترابطهم
  

عبد اهللا الحربي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها عبد اهللا الحربي

12-11-2008, 03:25 AM   #9 
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 ابوحفص المقدسي
عضو مستجد

 
: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 2,126

 !! عظم اهللا أجركم في حماس
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع ابوحفص المقدسي

 ال نجاهد ليحل طاغوت عربي مكان طاغوت غربي .لكن جهادنا اسمي واعلي,, اننا هنا ال نجاهد الجل حفنة تراب او حدود موهومة رسمها سايكس وبيكو, كما واننا نحن
"تكون فتنة ويكون الدين كله هللا نجاهد لتكون كلمة اهللا هي العليا وليكون الدين كله هللا "وقاتلوهم حتي ال

  
ابوحفص المقدسي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها ابوحفص المقدسي

12-11-2008, 03:33 AM   #10 
 الباشق الشامي

عضو محتسب
 

: Nov 2005تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 1,369

:اقتباس

  ..وسنة االستبدال ستجرفكم جرفا

 كلمات تهتز لها الجبال
..... لو عقلوها

 
 عظم اهللا أجركم في قادة حماس

 فليلحقوا بركب السادات والهالك عبد الناصر
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع الباشق الشامي

 اهللا اهللا فى النصرة
 اهللا اهللا فى الثبات
اهللا اهللا فى الرجال

  
الباشق الشامي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها الباشق الشامي

12-11-2008, 04:47 PM   #11 
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 حمساوي متطرف
عضو مستجد

 
: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 6

 لإلعالم البيان مركز
 

 حركة مواقف بالمطلق تمثل وال فقط الشخصية نظره وجهة إال تمثل ال" يوسف أحمد "الدكتور ومواقف تصريحات أن ،"حماس "اإلسالمية المقاومة حركة أكدت
" حماس

 
 مستشاري جمعت لقاءات أي عن حديث ألي صحة ال أن ، 12/11االربعاء اليوم صباح" لإلعالم البيان مركز "وصل مكتوب صحفي تصريح في حماس حركة وقالت
 قضيتنا لدعم العالم في دولة أي مع تواصل أو لقاءات أي إجراء في مشكلة لدينا ليس حماس حركة في أننا حين في غزة، في حماس حركة من بقيادات أوباما باراك
". شعبنا وقتل أرضنا احتل الذي الصهيوني المحتل مع هو الوحيد صراعنا أن ونعتبر وثوابتنا، حقوقنا صون قاعدة وعلى

 
 نظره ووجهة نفسه إال تمثل ال آخر حديث أي في أو الحديث هذا في ًسواء" يوسف أحمد "الدكتور وتصريحات مواقف أن الصحفي، تصريحها في حماس وأضافت
 ".بعيد من وال قريب من ال حماس حركة ومواقف نظر وجهة تمثل ال "وتصريحاته مواقفه أن مؤكدة الشخصية،

  
حمساوي متطرف

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها حمساوي متطرف

12-11-2008, 05:00 PM   #12 
 أبو حمزة المقدسي

 طالب علم بكلية الحسبة
 

: Nov 2005تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 8,259

:اقتباس

 بالمطلق تمثل وال فقط الشخصية نظره وجهة إال تمثل ال" يوسف أحمد "الدكتور ومواقف تصريحات أن ،"حماس "اإلسالمية المقاومة حركة أكدت
 "حماس حركة مواقف

 االستذكاء ما عاد يفيد يا حماس ومسلسل التنازالت السياسية لن يتوقف 1
! كيف يمثل الرجل نفسه وهو مستشار هنية ؟

التصريحات تكررت حول امكانية االعتراف باسرائيل واالتفاقات  واذا كان الرجل بهذا الشذود في التصريحات فلما ال تقيلونه حيث سابقات
!  بمقاومة حسن نصر ؟ً اعتزازاًرجل الي أبعد إال أنه تمني ان يكون شيعيا الموقعة بل ذهب

رسالة الزهار لكوفي عنان ومباحثات أحمد يوسف في بريطانية  أم تريدون برغماتية خارج االعالم والفضيحة كما في مباحثات كارتر و
  طويلة االجل االفراج عن ألن جونستون ,واستعداد حماس بالقبول بدولة في حدود 67 مع هدنة ومساومته علي

 
إلجراء حوار جدي مع الرئيس األميركي المنتخب باراك  مقال اسماعيل هنية استعدادهُزعيم حركة حماس ورئيس الوزراء الفلسطيني ال أعلن

. أوباما
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع أبو حمزة المقدسي
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 قوام هذا الدين بقرآن يهدي وسيف ينصر
 

 أيها الموحدون ليكن شعارنا
 خالفة على منهاج النبوة نحو

  
أبو حمزة المقدسي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حمزة المقدسي

12-11-2008, 07:15 PM   #13 
 أبو عبداهللا الساحلي

عضو مستجد
 

: Mar 2008تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 239

يحملون األمانة اليقيلون وال يستقيلون ، اللهم واغفر  ، يوما بعد يوم ينكشف الغطاء ، اللهم يسر ألهل بيت المقدس وأكنافها رجال الحمدهللا
 بركب الشهداء ، آمين آمين لنا ذنوبنا وألحقنا

  
أبو عبداهللا الساحلي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو عبداهللا الساحلي

12-11-2008, 07:52 PM   #14 
 طالب الشهاده

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 331

 حسبنا اهللا ونعم الوكيل في أصحاب الفكر اإلخونجي المنبطح المستسلم

  
طالب الشهاده

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها طالب الشهاده
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·         Digg 

·         del.icio.us 

·         StumbleUpon 

·         Google 
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق« 
 
 

أدوات الموضوع

مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

أرسل هذا الموضوع إلى صديق

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

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات

متاحة  [IMG]كود
معطلة HTML كود

 االنتقال السريع
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 تنبيه هام تعلن إدارة شبكة الحسبة للجميع أنها شبكة دعوية حسبوية مستقلة تعنى بشئون العالم اإلسالمي وال تنتمي ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة*
وتوجه إدارة الشبكة المنشورة في منتدياتها ال تخضع للرقابة قبل النشر وال تعبر بالضرورة عن رأي ، وأن جميع المقاالت

--------------------------------------------------------------- 

Disclaimers 
The postings in the discussion forums do not undergo monitoring, and do not necessarily 

reflect Alhesbah’s views  
Alhesbah claims no responsibility or liability to third party links or images contained within 

users’ posts 
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