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منتدى قضايا األمة>  قسم المنتديات العامة>  منتديات شبكة شموخ اإلسالم 

من قال ان العملية فاشلة ؟! 

حفظ البيانات؟اسم العضواسم العضو

كلمة المرور

التقويمالتعليمات

) تقرير مشاركة سيئة ( أيقونة كن عونا إلخوانك وساھم في رقي إعالمنا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة 

 أدوات الموضوع 

 ساعات4 منذ 

Maysara 
مراقب القسم التقني

1,425المشاركات :  

من قال ان العملية فاشلة ؟!

بسم اهللا الرحمان الرحيم,

 اوال ثم باقي اروبا وخاصة فرنسا التيإن المتتبع لردة فعل الغرب عن طريق اعالمه يخلص الى : نجاحا تام للعملية في ترهيب السويد
 شموخ االسالم كواجهة اعالمية ذاتتنتظر تفجيرات باريس مثل انتظارها الحتفالت راس السنة عندهم. كما يعكس هذا ايضا تميز موقع

مصداقية.

"موقع إسالمي يتعرف على منفذ عملية ستكهولم"
 مقاال لها:lefigaroهكذا عنًونت صحيفة 

un site islamiste affirme connaître le
kamikaze

وقع.الصحيفة نقلت عن موقع شموخ االسالم اوصاف منفذ عملية ستكهولم, واسمه نقال حرفيا ونسبته للم

 فهو.وهذا ربما ما يفسر سبب الضغط الشديد على الموقع اليوم وكذلك الشأن بالنسبة لوكالة فرنسا لالنباء, اعتمدو الشموخ حصريا,
واجهة المجاهدين االعالمية والمنفرد بالحصريات وهو المرجع للعديد من الناس.

عملية ستكهولم كانت ناجحة بحق. هذا الكالم هو بشهادة فرنسي الذي قال بالحرف الواحد::
 فقط والمزيد قادم,lefigaro ردت فعل على موقع 220 هنالك اكثر من 19H00 الساعة تشير الى 12/12/10عملية فاشلة ؟ اليوم هو 
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المية فإن العملية شهدة نجاحا كبيراعالوة على الراديو والتلفيزيون حيث االهتمام وردة الفعل ملفتة وهمهة. خالصة من وجهة نظر إع
وهذا يحزنني النه يقدم اشهارا لواضعي اقنبلة

اقتباس:

Manqué ? Nous sommes le 12/12/10, il est 19H00 il y a déjà plus de 22O réactions à cet article et
très certainement il y en aura d' autres aussi nombreuses. Sans avoir allumé un poste de radio

ou de télévision j'imagine aisément que les réactions ont été tout aussi importantes. En
conclusion, du point de vue médiatique, c'est une grande réussite et cela m'attriste énormément

car c'est faire de la publicité aux poseurs de bombe

ثم اضاف كالما آخر :
فاشلة ؟ قلتم عملية فاشلة ؟ الى اآلن عمليتان وقتيل . أنا أقول بالعكس هي ناجحة تماما.

Manqué ? Vous avez dit attentat manqué! Que vous faut il de plus, pour qu'un attentat soit réussi
? Il y a déjà 2 explosions et 1 mort (certes le présumé poseur) MOI je dit que c'est TOUT CE QUI A

DE PLUS RÉUSSI au contraire!!! 

فرنسي آخر قال :
سأجن ! الى متى ونحن مهددين في ارضنا...

اقتباس:

Ca va finir par péter! Jusqu'à quand allons-nous accepter d'être menacés sur notre propre
territoire?

اهم المداخالت وردات الفعل للفرنسيين تعكس حققة أمرين :
-انهم خائفون !

-ان الرسالة تعنيهم هم ايضا.

أن ال نقف في هذا الحد من االنتاج بل يجب انفي هذا الصدد اريد ان اشير الى تعاظم المسؤلية الملقات على عاتقنا جميعا هنا , وعلينا ب
 االعالمية وعلى ذلك االساس يجب ان نكتب هنا. االسالمنعمل بكد على المزيد وبذل اقصى ما في طاقتنا , فهذا الصرح هو واجهة

 رابط المقالمرجع:

 ساعات3 منذ 

abdelhamid31 
شامخ محرض

210المشاركات :  

اللھم انصر المجاھدين في سبيلك في كل مكان

 ساعات3 منذ 
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Ibenfalastin 
شامخ مميز

1,321المشاركات :  

اللھم انصر المجاھدين وسدد رميھم وحفظھم
جزاك هللا خيرا اخي الكريم

 ساعات3 منذ 

 ابو ايمن المقدسي
شامخ مميز

1,420المشاركات :  

ال يوجد في فقه الجھاد

ما يسمى بالفشل في اعمال وعمليات المسلمين

اعقلوا وتوكلوا على هللا

وال تلتفتوا الى النتائج

ولكن ارضوا رب العرش والسماء

اللھم استخدمنا وال تستبدلنا

 ساعات2 منذ 

Maysara 
مراقب القسم التقني

1,425المشاركات :  

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته,

أخي ابو ايمن المقدسي.

لكن ليس كل من يدخل المنتدى يفهم فقه الجهاد وليس كل ضرورة ان كل من يدخل هو مسلما.

سكوت عنه وتركه هكذا.وسياتي الكثير من المخذلين ليقللوا من شأنها آملين في اخذال المسلمين وهذ أمر ال يمكن ال

ويصبح من المهم تسليط الضوء على وقع العملية على العدو وذلك بمتابعة ردة فعل اعالمهم.
حتى يعلم الناس او من تم التالعب بهم حقيقة االمر.

 ساعات2 منذ 

 1رجل يسعى
شامخ جديد

17المشاركات :  

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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  #8  

  #9  

  #10  

اشتقتلك أخي ميسرة ،
وهللا العملية ناجحة بكل المقاييس ، ومفعولھا يتعدى السويد ويصل لكل أوروبا

بيض هللا وجه فاعلھا ، فقد ذب عن عرض الحبيب

 ساعات2 منذ 

Maysara 
مراقب القسم التقني

1,425المشاركات :  

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,

, اتمنى ان تكون باحسن حال.1كيف حالك اخي رجل يسعى

 منذ ساعة واحدة

 االسد المھاجر
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة
5,548المشاركات :  

اقتباس:

لكن ليس كل من يدخل المنتدى يفهم فقه الجهاد وليس كل ضرورة ان كل من يدخل هو مسلما.

سكوت عنه وتركه هكذاوسياتي الكثير من المخذلين ليقللوا من شأنها آملين في اخذال المسلمين وهذ أمر ال يمكن ال

صدقت يا حبيب

رفع اهللا قرك واعلى منزلتك على هذا الموضوع

 منذ ساعة واحدة

 عكاشة المھاجر
شامخ محرض

182المشاركات :  

الفشل ليس له ترجمة في قاموسنا

فنحن ال نستلم وال نخسر أبدا

إما أن ننتصر أو نموت شهداء في سبيله عزوجل
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 دقيقة17 منذ 

 عتيق الشمالي
طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

3,353المشاركات :  

اللھم انصر المجاھدين وسدد رميھم وحفظھم

» الموضوع التالي | الموضوع السابق «

تعليمات المشاركة

 كتابة مواضيعال تستطيع
 كتابة ردودال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات

متاحة ]IMGكود [
معطلة HTMLكود 

االنتقال السريع إلى

.AM 12:13. الساعة اآلن GMTجميع األوقات بتوقيت 

األعلى - األرشيف - منتديات شبكة شموخ اإلسالم

تنـويـه

بسم هللا الرحمن الرحيم

 شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيثشبكة شموخ اإلسالمنحب أن نحيط علمكم أن 
 انتھجوا نھج الطائفةاالنتماء التنظيمي بل انتماؤنا ووالؤنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن

وجه الشبكة إذالمنصورة علما وعمال وخلقا كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن ت
أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر

2010-1431 ©  الميثاق/ شموخ اإلسالم
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