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  أدوات الموضوع   عرض أول مشاركة غير مقروءة 

#  1 
  

 منذ 18 ساعات 

  عبد اإلله
شامخ مميز

مجهود مميز في متابعة مواضيع 
الشبكة 

 

المشاركات: 
 6,043

 هل كان تنظيم القاعدة وراء هجوم 'قاعدة فورت هود' األمريكية بتكساس؟ 

كشفت التحقيقات ان مكتب التحقيقات الفيدرالي األمريكي رصد في العام الماضي تحركات الرائد نضال مالك حسن، منفذ الهجوم الذي أسفر عن 
 في قاعدة فورت هود العسكرية في تكساس، حيث إعترض إتصاالت له مع شخص ذكر أنه رجل دين يمني متعاطف ًمقتل ثالثة عشر عسكريا

 مع القاعدة.
 

 لكن هذه اإلتصاالت إعتبرها المكتب متسقة مع بحث أكاديمي كان حسن يقوم به ولهذا قرر عدم إجراء مزيد من التحقيقات بشأنها.
 

 وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون أمريكيون إن حسن تصرف بمفرده و"ليس طرفا في مؤامرة إرهابية".
 

 وقد إستعاد احسن وعيه بعد الغيبوبة التي حدثت له إثر تعرضه إلطالق النار، وتقرر تقديمه الى محكمة عسكرية .
 

 وقال مسؤول حكومي أمريكي إنه سيمثل أمام محكمة عسكرية.
 

 وكانت بعض التقارير اإلعالمية قد أوردت معلومات تفيد باالشتباه في أن تكون لمنفذ الهجوم صلة بأشخاص يدعمون القاعدة.
 

فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها قولها إن أجهزة االستخبارات األمريكية تمكنت من التجسس على اتصاالت بين 
 منفذ هجوم فورت هود وبين خطيب يمني عرف بمعاداته للواليات المتحدة يدعى بالشيخ أنور العولقي.

 
 وتقول تلك المصادر إن االتصاالت بدأت في أواخر السنة الماضية وإن المعلومات بشأنها قد نقلت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي إف بي آي وإلى

 عدد من األجهزة االتحادية.
 

وفي سياق التحقيقات الجارية وجه عضو لجنة االستخبارات البرلمانية الجمهوري بيت هوكسترا رسالة إلى مدير جهاز االستخبارات القومية 
 دينيس بلير دعا كل وكاالت االستخبارات التي يشرف عليها الجهاز المذكور إلى "الحفاظ" على كل ما لديها من معلومات عن حسن.

 
وقال هوكسترا: "أعتقد أن أعضاء اللجنة سيرغبون في فحص المعلومات االستخباراتية المتعلقة بالهجوم، وماذا فعلت الوكاالت بهذه المعلومات، 

طلع على تلك المعلومات ولماذا، وماهي الخطوات التي اتخذتها وكاالت االستخبارات األمريكية على ضوء ما تحصل عليه ُمن أطلع ومن لم ي
 من معلومات."

 
وكان الرائد نضال حسن، والذي يعمل طبيبا نفسيا في الجيش قد بدأ باطالق النار من مسدسين على الجنود في مستشفى بقاعدة فورت هود 

 العسكرية، قبل ان يتمكن رجال الشرطة من اصابته ووقفه من االستمرار في اطالق النار.
 

يذكر أن الهجوم الذي نفذه حسن أسفر كذلك عن إصابة 28 من زمالئه العسكريين.
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#  2 
  

 منذ 18 ساعات 

 عتيق الشمالي
 

شامخ نشيط
 

الدولة: أمارة فلسطين األسالمية
المشاركات: 282 

 انا اعتقد ان هذا االسد نضال لم يكن له اي عالقه بالقاعده لسببن
االول ان القاعده لو كانت علي اتصال بنضال لما اكتفت بعمليه بهذا الحجم الذي يعتبر متواضع لو قيس بعمليات المجاهدين خاصه و ان الحدث 

 في امريكا التي لم تضرب في عقر دارها منذ سنوات
 فلو ان القاعده لها صله لنسفت القاعده علي رؤسهم بعمليه اكثر دقه و تعقيد

 السبب التاني هم يقولون ان نضال كان له عالقات بشيخ من اليمن و هذا اظنه كذب فلو انهم رصدو له تلك االتصاالت لما انتظرو عليه ساعه واحدة
 و لقامو بعتقاله من وقتها و لكنهم بهذا يوهمون شعبهم انهم كانو يعلمون بتحركاته و ان لديهم معلومات سابقه

هذا و اهللا اعلي و اعلم
__________________ 

(ان السفن اامن ما تكون في المرسي لكنها لم تصنع لذلك) 

 

#  3 
  

 منذ 13 ساعات 

 الغضب الساطع
 

شامخ نشيط
 

المشاركات: 
 137

لو كانت القاعدة المخططت لكانوا وضبوا الوباما هدية ماكنة نظرآ لتفاهة الغرب وتفكيرهم بتخليد ذكرى علوجهم
__________________ 

 تم تفعيل خلية الزئبق

 

#  4 
  

 منذ 7 ساعات 

 غريب الدار
 

شامخ نشيط
 

الدولة: على ثغر من الثغور
المشاركات: 884 
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 هللا دره وعلى اجرة وما احلى يقينه
نسأل ان يفك اسرة

__________________ 
http://www10.0zz0.com/2009/05/03/14/225962793.jpg

 

#  5 
  

 منذ 8 دقيقة 

 االسد المهاجر
 

شامخ مميز
 

الدولة: في جنة الفردوس باذن اهللا ..!!!
المشاركات: 2,060 

 الال أخي ال اعتقد ..
 الذي اصاب العالم بأسره (ابتسامة) القاعدةولكن من مرض انفلونزا

__________________ 
 المساومات سوق في يباع أن يرضى وال الرفق يقبل ال منهجنا ان باسرها الدنيا فلتعلم هذا وبعد

 أكبر فالقضية العمالء تكافلت ومهما الئواء واشتدت الطريق طالت مهما اهللا بعون ماضين وسنبقي
 السيوف صهيل فسيسمعه الكالم زئير وصدى االقالم صهيل يسمعه لم فمن الفردوس جنة وانها العالمين رب انه

الغاصبين غطرسة رغم وتضع تحمل التزال خالدا ولدت التي واالرحام الجراح تكلمت الشفاه تلحكمت واذا

اهللا رحمه " الزرقاوي مصعب أبو شيخي أقوال من" 

 

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «

 
 

تعليمات المشاركة 

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

متاحة أكواد المنتدى
متاحة االبتسامات

[IMG] متاحة كود
 HTML معطلةكود
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  التنظيمي االنتماء حيث من مؤسسة أو حزب أو تنظيم ألي تابعة غير مستقلة شبكة اإلسالم شموخ شبكة أن علمكم نحيط أن نحب
  وخـلقا وعمال علـــما المنصورة الطائفة نـــهج انتهجوا ممن وغربا شرقا الموحدين إلخواننا هو والمطلق التام ووالئنا انتمائنا بــل
النشر قبل للرقابة تـخضع ال المواضيع أن إذ الشبكة توجه عن بالضرورة تعبر ال األعضاء طرف من المنشورة المواضيع أن كـما

 اعينكم إلقرار نسعى  /اإلسالم شموخ شبكة
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