
 
 

 
 

 منتدى االحتساب في السياسة الشرعية>  القسم العام>  منتديات شبكة الحسبة
[خبر] امريكا تفكر بالتفاوض مع طالبان .. وعسكريوها يأملون باالنسحاب من افغانستان  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويم
 

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

 

  أدوات الموضوعالمشاهدات: 129 - مشاركات: 13   

 28-10-2008, 08:11 PM #  1 

 العربي مسلم
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 870 

 امريكا تفكر بالتفاوض مع طالبان .. وعسكريوها يأملون باالنسحاب من افغانستان

 امريكا تفكر بالتفاوض مع طالبان .. وعسكريوها يأملون باالنسحاب من افغانستان
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" األمريكية في عددها الصادر يوم 28 اكتوبر/تشرين االول إن اإلدارة 
محاولة للتقليل من العنف الذي األمريكية تفكر في التفاوض مع عناصر من حركة طالبان األفغانية في 

  . تصاعد في اآلونة األخيرة هناك
وذكرت الصحيفة ان "مسؤولين في البيت االبيض والبنتاغون يعتبرون ان اجراء مفاوضات مع قسم من 

 سيتيح تراجع دوامة العنف الحالية في افغانستان وباكستان باستثناء قادة الحركةطالبان 
 الذي من المقرر ان الجنرال ديفيد بترايوس،المجاورة".وتحظى هذه الصيغة بشكل خاص بدعم من قبل 

 يتسلم منصب قائد القوات االمريكية في افغانستان وباكستان في هذا االسبوع .
 

  في انسحابها من افغانستانًقوات الناتو تتطلع لنتائج االنتخابات امال
 

لم يبق امام القوات االمريكية في افغانستان سوى انتظار ماستسفر عنه نتائج االنتخابات الرئاسية 
االمريكية المقررة االسبوع القادم..فالرئيس المقبل للواليات المتحدة ايا كان جمهوريا ام ديمقراطيا فهو 

الذي سيحدد مصير قوات بالده هناك..فلقد تدهور الوضع االمني في افغانستان خاصة بعد سبع سنوات 
من اإلطاحة بنظام طالبان. وكان عام 2008 هو االكثر دموية في البالد. ان التغيرات التي سيقوم بها 

الرئيس الجديد ربما سيكون لها تأثير كبير على وضع القوات االمريكية في افغانستان التي تخوض منذ 
سنوات حربا على مايسمى االرهاب دون تحقيق اي هدف يذكر..ولعل ارتفاع الخسائر المادية والبشرية 

 لهذه القوات هو العنوان االهم لهذه الحرب.
*** *** *** *** 

 
 أمريكا األن تحتاج لرئيس ال يستحي أن يقول هزمنا وعلينا العودة

في حرب فيتنام ظل األمريكيون يكابرون ويرسلون قوات وقوات ويقولون سننتصر ولن يصمد عدونا حتى 
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 جاوز قتالهم الخمسين أل 
 ونفس السيناريو يتكرر في أفغانستان والعراق

فهل سيكون الرئيس األمريكي القادم رجال ليعترف بالهزيمة..... ال أظن
 
 
 
 

__________________ 
توقيع العربي مسلم 

ǅƑǄسƲƓ س نǊǂكƉيƹƑƜƳ ƲƓ س

    

 28-10-2008, 08:12 PM #  2 

fllooja 
عضو محتسب

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,073 

بارك اهللا فيك
 
 
 
 

__________________ 
 fllooja توقيع

 قل ان صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هللا رب العالمين 
 سبحان اهللا وبحمده سبحان اهللا العظيم 

    

 29-10-2008, 01:03 AM #  3 
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 عمر
محتسب مشارك

  
Dec 2003 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 996 

 قاتلهم اهللا...
 سيخرجون منها ومن بالد المسلمين أجمع ,صاغرين بإذن الواحد القهار

 اللهم أسألك بإسمك العظيم أن توحد صفوف المجاهدين
يارب

 
 
 
 

__________________ 
توقيع عمر 

( قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا )
----------------------------------------------------------

الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك ، وقاتل هواك بعقلك

    

 29-10-2008, 12:19 PM #  4 

 االسالم ناصر
 طالب علم بكلية الحسبة

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 35 

اال يعد التفاوض مع الطالبان نصر لنا ايها االخوة؟ وما لو كانت نتيجة هذا التفاوض خروج المحتل من ارض 
خرسان؟ اليس هذا هدفنا؟

    

 29-10-2008, 12:27 PM #  5 

 العربي مسلم
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 870 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة االسالم ناصر 
اال يعد التفاوض مع الطالبان نصر لنا ايها االخوة؟ وما لو كانت نتيجة هذا التفاوض خروج المحتل 

من ارض خرسان؟ اليس هذا هدفنا؟

 وعلى ماذا سيتفاوضون ...
إذا أرادوا الخروج فليخرجوا أما إذا أرادوالتفاوض على بقاء كرزاي فأظنه مرفوضا

 
 
 
 

__________________ 
توقيع العربي مسلم 

ǅƑǄسƲƓ س نǊǂكƉيƹƑƜƳ ƲƓ س
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 29-10-2008, 12:33 PM #  6 

 ابو االحنف الشيباني
عضو محتسب

  
May 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,239 

اهللا اكبر اهللا اكبر اهللا اكبر
 
 
 
 

__________________ 
توقيع ابو االحنف الشيباني 

اخرجوا المشركين من جزيرة العرب

    

 29-10-2008, 12:41 PM #  7 

 قاهر الرافضه
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 245 

 محاوله فاشله لشق الصفوف وتشتيت الجهود وضياع ثمرة الجهاد 
 هذه االساليب ال تنفع مع جنود االماره وقادتها باذن اهللا 

 فهم ليسوا شمري وال ابو ريشه وال غيرهم 
نسال اهللا ان يثبت المجاهدين هناك على طاعته ورفع لواء دينه في ارض االماره المجيده

    

 29-10-2008, 01:29 PM #  8 

 عبد اهللا الحربي
عضو محتسب

  
Apr 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 1,695 

ǀǁǋط نǁ ǅƑƓǁƑت نǋƑƻضǊب م ŶƐ ǅƤƌÛǋ سƢǐرجو ƐمƕǁƤƈ ƑǊǆă صƷƑرين
 
 
 
 

__________________ 
توقيع عبد اهللا الحربي 

المنتدى ليس بعدد أعضائه ، ولكنه بترابطهم
    

 30-10-2008, 12:21 PM #  9 
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 االسالم ناصر
 طالب علم بكلية الحسبة

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 35 

وماذا لو كانت نتيجة هذه المحادثات خروج القواة المحتلة واعادة حكومة الطالبان ومعها امارة افغانستان 
االسالمية، اليس هذا ما نريده جميعا؟

    

 30-10-2008, 01:35 PM #  10 

 قاهر الرافضه
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 245 

 
اقتباس:

وماذا لو كانت نتيجة هذه المحادثات خروج القواة المحتلة واعادة حكومة الطالبان ومعها امارة 
 اليس هذا ما نريده جميعا؟افغانستان االسالمية، 

 اظنك اخي لم تفهم الخبر جيدا 
 تامل في هذه العباره 

 
 

اقتباس:

باستثناء مسؤولين في البيت االبيض والبنتاغون يعتبرون ان اجراء مفاوضات مع قسم من طالبان 
 قادة الحركة

 

 
اظنك االن ستغير رايك الني متاكد بانك ال تريد هذا !!

    

 30-10-2008, 01:57 PM #  11 

http://al-hesbah.info/v/showthread.php?t=196918

http://al-hesbah.info/v/member.php?u=12780
http://al-hesbah.info/v/newreply.php?do=newreply&p=1689439
http://al-hesbah.info/v/showpost.php?p=1689487&postcount=10
http://al-hesbah.info/v/member.php?u=13539
http://al-hesbah.info/v/newreply.php?do=newreply&p=1689487
http://al-hesbah.info/v/showpost.php?p=1689502&postcount=11


 العربي مسلم
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 870 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة قاهر الرافضه 
 اظنك اخي لم تفهم الخبر جيدا 

 تامل في هذه العباره 
 
 
 

اظنك االن ستغير رايك الني متاكد بانك ال تريد هذا !!

 أمريكا تستجدي التفاوض 
 وهل تظن معنا أن أمريكا ستهرب هكذا بدون غطاء من الكذب

 ال أخي
 وهل نظن أن هناك سيكون إنشقاق في الحركة ألجل التفاوض

 اليوم فقط نفذ مجاهدو اإلمارة عملية داخل كابول وداخل وزارة سيادية 
 فماذا بقي إن فتحت أبواب كابل لهم

 
بارك اهللا فيك

 
 
 
 

__________________ 
توقيع العربي مسلم 

ǅƑǄسƲƓ س نǊǂكƉيƹƑƜƳ ƲƓ س

    

 30-10-2008, 02:13 PM #  12 

 قاهر الرافضه
عضو مستجد

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 245 

 عفوا اخي العربي المسلم 
 كانت مشاركتي االخيره هي رد على اخي االسالم ناصر النه قال 

اقتباس:

وماذا لو كانت نتيجة هذه المحادثات خروج القواة المحتلة واعادة حكومة الطالبان ومعها امارة 
افغانستان االسالمية، اليس هذا ما نريده جميعا؟ 

 فكان ردي عليه ما رايت 
 وليس كالمي موجه لصاحب الموضوع 

بارك اهللا فيك وحفظك من كل مكروه
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 30-10-2008, 07:25 PM #  13 

 السبيل5
محتسب مجتهد

  
Nov 2005 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 3,075 

ال تفكر وال تتعب حالها طارت الطيور بأرزاقها

    

 30-10-2008, 07:30 PM #  14 

 العربي مسلم
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 870 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة السبيل5 
ال تفكر وال تتعب حالها طارت الطيور بأرزاقها

 
 بارك اهللا فيك

 
نعم النصر بإذن اهللا إقترب

 
 
 
 

__________________ 
توقيع العربي مسلم 

ǅƑǄسƲƓ س نǊǂكƉيƹƑƜƳ ƲƓ س

    

 
مواقع النشر (المفضلة)
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االنتقال السريع 

 
 
 

.جميع األوقات بتوقيت جرينتش 3+. الوقت اآلن هو 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة الحسبة - االتصال بنا  

 

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

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

 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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