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 منذ 15 ساعات 

 اسد مصر
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,782

 هل وصل تنظيم القاعدة الى قلب الجيش االمريكى ؟ 

شباب دعونا نفكر ونناقش مسالة اختراق القاعدة للجيش االمريكى وتجنيد عناصر داخل الجيش االمريكى 
 لحساب القاعدة خاصة بعد الهجوم االخير على قاعدة امريكية 

 هل هناك اختراق بالفعل للجيش االمريكى ام ان هذا مجرد احالم ال اساس لها ؟؟؟؟؟؟؟؟
 وهل يمكن للقاعدة اختراق الجيش االمريكى ان لم تكن مخترقة هذا الجيش بالفعل ؟؟؟؟
 وهل هناك خاليا تابعة لالخ راكان بن ويليامز داخل الجيش االمريكى تنتظر االشارة ؟؟؟؟

 وال شئ بعيد على اهللا سبحانة وتعالىيعنى يا اخوة دعونا نشغل وننشط عقولنا وافكارنا 

 

#  2 
  

 منذ 14 ساعات 

abo hanan  
طالب في كلية الفلوجة االسالمية

الدولة: لم ياذن اهللا بعد 
المشاركات: 6,206 

 

 الكريم اخى خيرا اهللا جزاك
 استبعده فهذا االمريكى الجيش اختراق من تمكنت قد القاعدة ان بالنسبة
 تراق التى المسلمة الدماء على حريص مسلم كل يكون ان يجب انه فاعتقد اخينا به قام ما بخصوص ماحدث واما
 .فردى عمل وانه يوميا
 عليها الحصول النادر من كهذه فرصة الن جيدا وخطط قليال تريث انه لو حبذا
 هذه من اكبر خسائر يكبدهم ان ممكن كان وانه
 .بكثير اكبر قتالهم حصيلة لكانت ماشابه او االسلحة كمخازن القاعدة داخل حساسة اماكن استهذف مثال انه لو
...فعل ماشاء اهللا قدر
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 اسد مصر
 

عضو متألق

 
المشاركات: 

 1,782

 

  على مرورك الكريم ًجزاك اهللا خيرا
  فهم قنابل موقوتة داخل الجيش االمريكى ًومن الجائز ان يكون هناك جنود امريكيين مرتبطون بالقاعدة ايديولوجيا

 ويحملون اسماء صليبية وهذة ًوانا ال اعنى العرب المهاجرين داخل الجيش االمريكى لكنى اعنى ان يكون هناك جنود مسلمين سرا
فرضية حتى ولو كانت فرضية ضعيفة فهناك خطر على الجيش االمريكى 

 

 
 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  منتديات الفلوجة اإلسالمية

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
تعليمات المشاركة 

 إضافة مواضيع جديدةال تستطيع
 الرد على المواضيعال تستطيع
 إرفاق ملفاتال تستطيع
 تعديل مشاركاتكال تستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات
[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود

قوانين المنتدى
االنتقال السريع 

 
 
 

آلن 
 

 األعلى - األرشيف - منتديات الفلوجة اإلسالمية - االتصال بنا 
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