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من قال ان العملية فاشلة ؟!  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم

مضى  1522يوما ً منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم  ..وستظل باقية بإذن ﷲ
روابط شبكة شموخ اإلسالم أعزھا ﷲ | الرابط الرقمي | الرابط الرقمي  | 2الرابط الرقمي المشفر | الرابط المباشر | الرابط المباشر المشفر |

اإلخوة أصحاب اإلتصال الضعيف يمكنكم تصفح المنتدى عبر الستايالت الخاصة دون بنرات ھنا أو ھنا

ألول مرة  #سلسلة  ] #التنظيم واإلدارة في اإلسالم [  : #1#المقدمة  #للشيخ المجاھد :أبي طالل القاسمي

رماية  #السحاب  #تقدم  ] #المحرقة  : 5رماية مدفع  82على قاعدة واتابور  -والية كنر [

 # 4السحاب  #تقدم ] المحرقة  : 4رماية مدفع  82على قاعدة واتا بور  -والية كنر [
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منتديات شبكة شموخ اإلسالم < قسم المنتديات العامة < منتدى قضايا األمة

من قال ان العملية فاشلة ؟!  -منتديات شبكة شموخ اإلسالم

اسم العضو اسم العضو

حفظ البيانات؟

كلمة المرور

من قال ان العملية فاشلة ؟!

التعليمات

كن عونا إلخوانك وساھم في رقي إعالمنا المبارك عبر التبليغ عن المشاركات المخالفة بواسطة أيقونة

التقويم

) تقرير مشاركة سيئة (

أدوات الموضوع
منذ  4ساعات

Maysara
مراقب القسم التقني

#1
المشاركات 1,425 :

من قال ان العملية فاشلة ؟!

ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ,

ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻋﻼﻤﻪ ﻴﺨﻠﺹ ﺍﻟﻰ  :ﻨﺠﺎﺤﺎ ﺘﺎﻡ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩ ﺍﻭﻻ ﺜﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﺭﻭﺒﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺘﻅﺭ ﺘﻔﺠﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﻤﺜل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻫﺎ ﻻﺤﺘﻔﻼﺕ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻨﺩﻫﻡ .ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻭﻗﻊ ﺸﻤﻭﺥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻜﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻋﻼﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ
ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ.

"ﻤﻭﻗﻊ ﺇﺴﻼﻤﻲ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﺘﻜﻬﻭﻟﻡ"
ﻫﻜﺫﺍ ﻋﻨﻭًﻨﺕ ﺼﺤﻴﻔﺔ  lefigaroﻤﻘﺎﻻ ﻟﻬﺎ:
un site islamiste affirme connaître le
kamikaze
ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻨﻘﻠﺕ ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺸﻤﻭﺥ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻭﺼﺎﻑ ﻤﻨﻔﺫ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﺘﻜﻬﻭﻟﻡ ,ﻭﺍﺴﻤﻪ ﻨﻘﻼ ﺤﺭﻓﻴﺎ ﻭﻨﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻤﻭﻗﻊ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻟﻼﻨﺒﺎﺀ ,ﺍﻋﺘﻤﺩﻭ ﺍﻟﺸﻤﻭﺥ ﺤﺼﺭﻴﺎ ,ﻭﻫﺫﺍ ﺭﺒﻤﺎ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻴﻭﻡ .ﻓﻬﻭ
ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﺼﺭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺴﺘﻜﻬﻭﻟﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺒﺤﻕ .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﻭ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﺎﻟﺤﺭﻑ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ::
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ ؟ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ  12/12/10ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ  19H00ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ  220ﺭﺩﺕ ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ  lefigaroﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻗﺎﺩﻡ,
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ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺩﻴﻭ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻴﺯﻴﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻭﻫﻤﻬﺔ .ﺨﻼﺼﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﻬﺩﺓ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺤﺯﻨﻨﻲ ﻻﻨﻪ 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 ﻜﻼﻤﺎ ﺁﺨﺭ :
ﻓﺎﺸﻠﺔ ؟ ﻗﻠﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺎﺸﻠﺔ ؟ ﺍﻟﻰ ﺍﻵﻥ 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 ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻼﺕ ﻭﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﻟﻠﻔﺭﻨﺴﻴﻴﻥ ﺘﻌﻜﺱ ﺤﻘﻘﺔ ﺃﻤﺭﻴﻥ :
ﺍﻨﻬﻡ ﺨﺎﺌﻔﻭﻥ !ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺘﻌﻨﻴﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻴﻀﺎ.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﺭﻴﺩ ﺍﻥ ﺍﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻘﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻫﻨﺎ  ,ﻭﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻻ ﻨﻘﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺎﺝ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻥ
ﻨﻌﻤل ﺒﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻭﺒﺫل ﺍﻗﺼﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺘﻨﺎ  ,ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺡ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﺍﻻﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﻴﺠﺏ ﺍﻥ ﻨﻜﺘﺏ ﻫﻨﺎ.

مرجع :رابط المقال

منذ  3ساعات

abdelhamid31
شامخ محرض

#2
المشاركات 210 :

اللھم انصر المجاھدين في سبيلك في كل مكان

منذ  3ساعات
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Ibenfalastin

المشاركات 1,321 :

شامخ مميز

اللھم انصر المجاھدين وسدد رميھم وحفظھم
جزاك ﷲ خيرا اخي الكريم

منذ  3ساعات

ابو ايمن المقدسي
شامخ مميز

#4
المشاركات 1,420 :

ال يوجد في فقه الجھاد
ما يسمى بالفشل في اعمال وعمليات المسلمين
اعقلوا وتوكلوا على ﷲ
وال تلتفتوا الى النتائج
ولكن ارضوا رب العرش والسماء
اللھم استخدمنا وال تستبدلنا

منذ  2ساعات

Maysara
مراقب القسم التقني

#5
المشاركات 1,425 :

ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺒﺭﻜﺎﺘﻪ,
ﺃﺨﻲ ﺍﺒﻭ ﺍﻴﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ.
ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﻴﻔﻬﻡ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﻫﻭ ﻤﺴﻠﻤﺎ.
ﻭﺴﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺫﻟﻴﻥ ﻟﻴﻘﻠﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺁﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺫﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻫﻜﺫﺍ.
ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻋﻼﻤﻬﻡ.
ﺤﺘﻰ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻭ ﻤﻥ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﻬﻡ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﻤﺭ.

#6

منذ  2ساعات

رجل يسعى1
شامخ جديد

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته

12/13/2010 1:15 AM

المشاركات 17 :
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اشتقتلك أخي ميسرة ،
وﷲ العملية ناجحة بكل المقاييس  ،ومفعولھا يتعدى السويد ويصل لكل أوروبا
بيض ﷲ وجه فاعلھا  ،فقد ذب عن عرض الحبيب

#7

منذ  2ساعات

Maysara

المشاركات 1,425 :

مراقب القسم التقني

السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته,
كيف حالك اخي رجل يسعى ,1اتمنى ان تكون باحسن حال.

منذ ساعة واحدة

#8

االسد المھاجر

المشاركات 5,548 :

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم
مجھود مميز في متابعة مواضيع الشبكة
اقتباس:

ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺘﺩﻯ ﻴﻔﻬﻡ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻥ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﻫﻭ ﻤﺴﻠﻤﺎ.
ﻭﺴﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺫﻟﻴﻥ ﻟﻴﻘﻠﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺁﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺫﺍل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻫﺫ ﺃﻤﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻫﻜﺫﺍ
ﺼﺩﻗﺕ ﻴﺎ ﺤﺒﻴﺏ
ﺭﻓﻊ ﺍﷲ ﻗﺭﻙ ﻭﺍﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻟﺘﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ

منذ ساعة واحدة

#9

عكاشة المھاجر

المشاركات 182 :

شامخ محرض

ﺍﻟﻔﺸل ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻤﻭﺴﻨﺎ
ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺴﺘﻠﻡ ﻭﻻ ﻨﺨﺴﺭ ﺃﺒﺩﺍ
ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻨﺘﺼﺭ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺕ ﺸﻬﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻋﺯﻭﺠل

#10
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منذ  17دقيقة

عتيق الشمالي

المشاركات 3,353 :

طالب في كلية شموخ اإلسالم لإلعالم

اللھم انصر المجاھدين وسدد رميھم وحفظھم

» الموضوع السابق | الموضوع التالي «

تعليمات المشاركة
ال تستطيع
ال تستطيع
ال تستطيع
ال تستطيع

كتابة مواضيع
كتابة ردود
إرفاق ملفات
تعديل مشاركاتك

أكواد المنتدى متاحة
االبتسامات متاحة
كود ] [IMGمتاحة
كود  HTMLمعطلة

االنتقال السريع إلى

جميع األوقات بتوقيت  .GMTالساعة اآلن .AM 12:13
منتديات شبكة شموخ اإلسالم  -األرشيف  -األعلى

تنـويـه
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
نحب أن نحيط علمكم أن شبكة شموخ اإلسالم شبكة مستقلة غير تابعة ألي تنظيم أو حزب أو مؤسسة من حيث
االنتماء التنظيمي بل انتماؤنا ووالؤنا التام والمطلق ھو إلخواننا الموحدين شرقا وغربا ممن انتھجوا نھج الطائفة
المنصورة علما وعمال وخلقا كما أن المواضيع المنشورة من طرف األعضاء ال تعبر بالضرورة عن توجه الشبكة إذ
أن المواضيع ال تخضع للرقابة قبل النشر

شموخ اإلسالم  /الميثاق © 2010-1431
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