
أقسم با8 العظيم الذي رفع السماء ب* عمد لن تحلم

أمريكا وH من يعيش في أمريكا باBمن قبل أن نعيشه

واقعا في فلسطP وقبل أن تخرج جميع الجيوش

الكافرة من أرض محمد صلى ا8 عليه وسلم

رروواابطط شبكة شمووخخ ااإلسالمم أأعززهھھھا االلهھ  | االرراابطط االررقمي | االرراابطط االررقمي 2 | االرراابطط االررقمي االمشفرر | االرراابطط االمباشرر | االرراابطط االمباشرر
االمشفرر |

ااإلخووةة أأصحابب ااإلتصالل االضعيیفف يیمكنكمم تصفح االمنتددىى عبرر ااألنماطط االخاصة ددوونن إإعالناتت هھھھنا أأوو هھھھنا

 

فذذكرر...تنبيیهھ بخصووصص نشرر إإصددااررااتت االمجاهھھھدديینن ووتحذذيیرر مما نشرر مؤؤخرراا وونسبب للسحابب

تحذذيیرر شدديیدد االلهھجة || فال ووااللهھ لنن نتهھاوونن في أأمنن إإخووااننا ||



 

 

منتدديیاتت شبكة شمووخخ ااإلسالمم >
قسمم االمنتدديیاتت االعامة > منتددىى

قضايیا ااألمة

 �ا��ن::�و�ر��
�ا���� �و�ا��ر���ھ��ب

�ا�������::�ا��ر���ھ��ب �ا����د�ي!

�ا����م ������ �و�ر��� �ا��� �و������
آخر زيارة لك كانت: منذ 30 دقيقة الساعة PM 02:40 مواضيعي |  مشاركاتي  |  مواضيع لم يتم الرد عليها

تسجيیلل االخررووججرروواابطط سرريیعةاالتقوويیمماالتعليیماتتلووحة االتحكمم

كنن عوونا إلخوواانكك ووساهھھھمم في ررقي إإعالمنا االمبارركك عبرر االتبليیغ عنن االمشارركاتت االمخالفة بووااسططة أأيیقوونة  ( تقرريیرر
مشارركة سيیئة )
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أأددووااتت االمووضووعع 
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 منذ 4 يوم

مدداادد االشهھاددةة 
شامخ محرض

اMشاركات : 82 

بارركك االلهھ فيیكمم 
سددددكمم االلهھ لما يیحبب وويیررضى

 

 منذ 4 يوم

يیمانن مخضبب 
���� �ا��� �و����

���� ���
اMشاركات : 87 

بارركك االلهھ بأسوودد ااإلررهھھھابب وواالررعبب االحقيیقي

قائمتكمم أأططاررتت صوواابب االقوومم ووتحددثث عنهھا "معهھدد االشررقق ااألووسطط للبحووثث ااإلعالميیة" ووهھھھوو مؤؤسسة أأمرريیكيیة تخددمم
ااإلددااررةة ااألمرريیكيیة ووووززااررةة االددفاعع ووااإلسمم االمختصرر لهھذذهه االمؤؤسسة االملعوونة االتي التقلل خططررااً عنن ررااندد هھھھوو

"MEMRI" ميیمرريي" أأوو"

ووهھھھذذاا هھھھوو االرراابطط
http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/38219.htm

ووعممم ميیمرريي هھھھذذهه االنشررةة بالحدديیثث عنن قائمتكمم ااإلررهھھھابيیة على جميیع عمالء االمعهھدد وومنهھمم االمخابررااتت ااألمرريیكيیة
ووووززااررةة االددفاعع وواالخاررجيیة ووااإلفف بي آآيي

مبارركك لكمم االررعبب االذذيي أأووقعتمووهه بالقوومم يیاأأبططالل

ووأأحضض ووأأحررضض على ضررووررةة إإكمالل االقائمة بارركك االلهھ فيیكمم
وولعلل أأحددكمم يیأتيینا بمدديیرريي ميیمرريي نفسهھا منن مووقعهھمم لنضمهھمم لقائمتكمم

 

 منذ 4 يوم

سامي123 
شامخ مميز

اMشاركات : 1,926 

االلهھ ااكبرر ووللهھ االحمدد وواالمنهھ ... االلهھ ااكبرر ووللهھ االحمدد وواالمنهھ ... االلهھ ااكبرر ووللهھ االحمدد وواالمنهھ
وَوَلِكننَّ ااْلُمَنافِقيِیننَ الَ يَیْعَلُموونَن ةةُ وَولرَِرُسوولهِھِ وَولِْلُمؤْؤِمِنيیننَ  وَولِلَّهھِ ااْلِعززَّ

االلهھمم اانصرر االمجاهھھھدديینن في سبيیلكك في كلل مكانن االلهھمم سدددد ررميیهھمم ووثبتت أأقدداامهھمم وواالحقنا بهھمم يیا كرريیمم وواامددددهھھھمم
بجندد منن عنددكك يیا رربب االعالميینن االلهھمم شافي جررحاهھھھمم ووعافي مررضاهھھھمم االلهھمم يیسرر لهھمم كلل أأمرر ووفررجج لهھمم كلل

غمم ووهھھھمم وواارربطط على قلووبهھمم االلهھمم ااميینن
االلهھمم منن أأرراادد بالمجاهھھھدديینن سووء فرردد كيیددهه في نحررهه ووااجعلل تددبيیررهه تددميیرراا لهھ وواافضحهھ على ررؤؤووسس ااألشهھادد

ووخذذهه ااخذذ عززيیزز مقتددرر االلهھمم فكك ااسرر ااخووااننا االمأسوورريینن في كلل مكانن يیا حي يیا قيیوومم االلهھمم ااميینن

االددمم ... االددمم ... االهھددمم ... االهھددمم
االذذبح ... االذذبح ... االسحلل ... االسحلل

 

 منذ 4 يوم
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اابوو ميیسررةة االغرريیبب 
شامخ مميز

اMشاركات : 1,107 

( يیغئالل كاررموونن)

مدديیرر وومؤؤسسس (معهھدد االشررقق ااألووسطط للبحووثث ووااإلعالمم) "ميیمرريي" أأوو
"MEMRI"

 

 منذ 4 يوم

اابوو ااسامة االبغدداادديي 
طالب في كلية شموخ اSسPم لQعPم

اMشاركات : 910 

سدددد االلهھ خططاكمم

 

 منذ 4 يوم

اابوو ميیسررةة االغرريیبب 
شامخ مميز

اMشاركات : 1,107 
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إإيیانن ماكلووهھھھنن
ررئيیسس شرركة كووكا كووال

Pمريكي بأنهم من اكبر الداعمBوهذا ملصق إع*ني للشركة يوضحون فيه للشعب ا

للحرب في العراق

يا ترى كم مزقت هذه الصواريخ من اBجساد الطاهرة 

ياترى على بعد كم تناثرت أش*ء من في جوفه H إله إH ا8

 

 منذ 4 يوم

ضبح االعادديیاتت 
شامخ محرض

اMشاركات : 278 

بسمم االلهھ االررحمنن االررحيیمم وواالحمدد للهھ رربب االعالميینن وواالصالةة وواالسالمم على االمبعووثث بالسيیفف بيینن يیدديي االساعة ررحمة
للعالميینن

ِنززاالل ال تناززلل

--
The Middle East Media Research Institute

MEMRI
معهھدد االشررقق ااألووسطط للبحووثث ااإلعالميیة

ميیمرريي



Yigal Carmon
االررئيیسس وواالمؤؤسسس

--

االططووااغيیتت أأهھھھلل االخبثث وواالخبائثث
أأعضاء مجلسس ااإلددااررةة في هھھھذذهه االمؤؤسسة االخبيیثة:

 .1
Oliver "Buck" Revell

Chairman ررئيیسس االمجلسس!



 .2
االمساعدد االخاصص االسابقق لألحمقق جووررجج w بووشش

Elliott Abrams

 .3
خبيیرر في محارربة ااإلسالمم!

Steve Emerson

 .4
مسؤؤوولل تجارريي في االمؤؤسسة

Jeffrey H. Kaufman

 .5
مستشارر سابقق في ووززااررةة االددفاعع

Robert R. Reilly
--

هھھھناكك االكثيیرر وواالكثيیرر.. لكنن نكتفي بهھاذذاا االقددرر!
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لمم أأتصوورر أأنهھمم في هھھھذذاا االمستووىى منن االخبثث وواالتجسسس وواالمررااقبة
ووهھھھناكك االعدديیدد منن بني جلددتنا (مع ااألسفف) يیعملوونن معهھمم

حسبنا االلهھ وونعمم االووكيیلل

 

 منذ 4 يوم

اابوو ميیسررةة االغرريیبب 
شامخ مميز

اMشاركات : 1,107 

االقسس ااإلنجيیلي االباررزز جوونن هھھھاجي

أحد أبرز الزعماء اnسيحيP اBمريكيP الداعمs Pسرائيل، الترويج لحرب عاnية ثالثة تنطلق من
الشرق اBوسط، وذلك في كتاب جديد له دعا فيه الوHيات اnتحدة للتحرك لضمان أمن إسرائيل،

 

 منذ 4 يوم

محبب االشهھاددةة1 
شامخ نشيط

اMشاركات : 710 

اقتباس:

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة باحثث2 

رفع ا8 قدرك أخي الحبيب "محب الشهادة1" ..

إستمر في تتبع أخبار القوم .. 

Pنبياء والصديقBأسأل ا8 أن يحشرك في زمرة ا

والشهداء..

ورفعَ ا8ُ قدرك في الدنيا وا�خرة .. وآمP على دُعائك ولكَ بمثل أخي الكريم

 



 منذ 4 يوم  #82     

محبب االشهھاددةة1 
شامخ نشيط

اMشاركات : 710 

اقتباس:

االمشارركة ااألصليیة كتبتت بووااسططة يیمانن مخضبب 
بارك ا8 بأسود اsرهاب والرعب الحقيقي

قائمتكم أطارت صواب القوم وتحدث عنها "معهد الشرق اBوسط للبحوث اsع*مية" وهو
مؤسسة أمريكية تخدم اsدارة اBمريكية ووزارة الدفاع واsسم اnختصر لهذه اnؤسسة

 "MEMRI" تقل خطراً عن راند هو "ميمري" أوH لعونة التيnا

وهذا هو الرابط 
 http://www.thememriblog.org/blog_personal/en/38219.htm

وعمم ميمري هذه النشرة بالحديث عن قائمتكم اsرهابية على جميع عم*ء اnعهد ومنهم
اnخابرات اBمريكية ووزارة الدفاع والخارجية واsف بي آي 

مبارك لكم الرعب الذي أوقعتموه بالقوم ياأبطال 

وأحض وأحرض على ضرورة إكمال القائمة بارك ا8 فيكم 
ولعل أحدكم يأتينا بمديري ميمري نفسها من موقعهم لنضمهم لقائمتكم

Prominent Writer on Jihadi Forum Calls to Assassinate Politicians, Journalists,
Businessmen

Members on jihadi forums reacted with enthusiasm to the June 3, 2011 video clip
released by Al-Qaeda's media

company, Al-Sahab, which encouraged Muslims to
wage "individual jihad" by attacking American and

 .Western targets wherever they can find them
 One prominent writer on the Shumukh Al-Islam

forum, Yaman Mukhadab, proposed to compile a hit list of
,leading personalities in the West, including politicians
 journalists and businessmen, and to circulate it online

االتررجمة

كاتبب باررزز في منتددىى جهھادديي يیددعوو إإلى إإغتيیالل سيیاسيیيینن ٬، صحفيیيینن ووررجالل أأعمالل
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أأعضاء في منتددىى جهھادديي تفاعلوواا مع االحماسس االمصاحبب لشرريیطط االفيیدديیوو االذذيي أأصددررتهھ
مؤؤسسة االسحابب ااإلعالميیة االخاصة بتنظظيیمم االقاعددةة في June ,3 ,2011 االذذيي حررضض

االمسلميینن على شنن جهھادد فرردديي عنن ططرريیقق مهھاجمة أأهھھھدداافف أأمرريیكيیة ووغرربيیة أأيینما ووجددتت هھھھذذهه ااألهھھھدداافف

أأحدد االكتابب االباررززيینن في منتددىى شمووخخ ااإلسالمم االجهھادديي " يیمانن مخضبب" إإقتررحح تجميیع قائمة لضرربب
شخصيیاتت قيیادديیة في االغرربب تشملل سيیاسيیوونن ٬، إإعالميیوونن ووررجالل أأعمالل وونشرر ذذلكك على شبكة ااإلنتررنتت 

ا8ُ أكبر و8 الحمد

بُشرتَ بالفردوس اBعلى أخانا الفاضل

نحن مازالنا في البداية .. مرحلة جمع اnعلومات فقط 

 

 منذ 4 يوم

جلموودد ااإلسالمم 
شامخ ذهبي

اMشاركات : 3,083 

ووعليیكمم االسالمم ووررحمة االلهھ ووبرركاتهھ 
ااسألل االلهھ االعظظيیمم رربب االعررشش االكرريیمم أأنن يیسدددد االررمي وويیمكنا منهھمم 

اقتباس:

االحمدد للهھ وواالصـّالةة وواالسـّالمم على ررسوولل االلهھ ووعلى آآلهھ ووصحبهھ وومنن ووااالهه
ااجمعنا بشيیخنا أأسامة في االفررددووسس ااألعلى بصحبة االحبيیبب صلـّى االلهھ عليیهھ ووسلـمّم ووأأكررمنا بررؤؤيیة ووجهھكك االلهھممّ 

االكرريیمم

ااحفظظ شيیخنا أأيیمنن ووإإخوواانهھ ااألططهھارر ووأأططلل في أأعماررهھھھمم ووأأحسنن أأعمالهھمم وواانكأ بهھمم أأعددااء االدّديینن أأجمعيینن االلهھممّ 
ووصلـّى االلهھ ووسلــمّم على محّمدد ووعلى آآلهھ ووصحبهھ أأجمعيینن

االلهھمم ااحفظظ االقاعددةة ووجندد االقاعددةة وومنن شايیع االقاعددةة
جلموودد ااإلسالمم

 

 منذ 4 يوم

مالكك ااالشجعي 
طالب في كلية شموخ اSسPم لQعPم

اMشاركات : 863 

بسم ا8 الرحمن الرحيم

قائمة رقم 1



قائمة ببعض اصحاب+ مدراء +مذيعي القنوات

اHمريكية
1-������ �������ن �ر���� ���� abc �ا��������

2-���� ���ب :���� ����ة �ا����ة �ا�������

3- اnذيع بريان كيلميدى في قناة فوكس اHمريكية

Pأرهاب Pسلمnالذي قال كل ا:



اnلياردير اليهودي روبرت مردوخ مالك صحيفة وول ستريت

جورنال+فووكسس نيیووزز

وH ننسى اضافة للكلب أمثال نعامة بن عثمان

عفوا نعمان الذي سخر نفسه للنيل من اnجاهدين

اخوكم مالك اHشجعي

انتظرونا في قائمة 2
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« اMوضوع السابق | اMوضوع التالي »

تعليیماتت االمشارركة

� ������� كتابة مواضيع
� ������� كتابة ردود



� ������� إرفاق ملفات
� ������� تعديل مشاركاتك

أكواد اMنتدى �����
اgبتسامات �����
����� [IMG] كود
����� HTML كود

�ا������ل �ا����� �إ��
اذهب     منتدى قضايا اFمة

.PM 03:11 نjالساعة ا .GMT وقات بتوقيتFجميع ا

�ا�����ل ��� - �������ت ���� ����خ �ا����م - �ا��ر���� - �ا����-- خضرة الشموخ

تنـوويیـهھ

بسمم االلهھ االررحمنن االررحيیمم

نحبب أأنن نحيیطط علمكمم أأنن شبكة شمووخخ ااإلسالمم شبكة مستقلة غيیرر تابعة أليي تنظظيیمم أأوو حززبب أأوو
مؤؤسسة منن حيیثث ااالنتماء االتنظظيیمي بلل اانتماؤؤنا ووووالؤؤنا االتامم وواالمططلقق هھھھوو إلخووااننا االمووحدديینن
شررقا ووغرربا ممنن اانتهھجوواا نهھج االططائفة االمنصووررةة علما ووعمال ووخلقا كما أأنن االمووااضيیع

االمنشووررةة منن ططررفف ااألعضاء ال تعبرر بالضررووررةة عنن تووجهھ االشبكة إإذذ أأنن االمووااضيیع ال تخضع
للررقابة قبلل االنشرر

شمووخخ ااإلسالمم / االميیثاقق © 2011-1432


