
 

 
 

 منتدى االحتساب في السياسة الشرعية>  القسم العام>  منتديات شبكة الحسبة
تأكيد أميركي لعملية البوكمال وسوريا تحتج وتطالب بتحقيق  

حفظ البيانات؟اسم العضو

كلمة المرور

التقويم
 

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

 

  أدوات الموضوعالمشاهدات: 115 - مشاركات: 2   

 27-10-2008, 11:28 AM #  1 

 فاتح االندلس
عضو مستجد

  
Oct 2008 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 3 

 تأكيد أميركي لعملية البوكمال وسوريا تحتج وتطالب بتحقيق
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 الهجوم األميركي داخل سوريا أوقع ثمانية قتلى حسب ما قالت دمشق (الفرنسية- أرشيف)
 
 

 داخل الزور دير بمحافظة البوكمال منطقة على هجوما أميركية مروحيات بشن أميركي عسكري مصدر اعترف
 سماه ما استهدفت العملية إن برس أسوشيتد لوكالة تصريح في المصدر وقال. العراقية الحدود قرب سوريا

  .سوريا عبر العراق إلى أجانب لمقاتلين ٍنقل ِبعمليات صلة على القاعدة لتنظيم تابعة شبكة
 العراقية الحدودية القائم بلدة بلدية رئيس لكن الموضوع، في الحديث العراقية الدفاع وزارة رفضت جانبها من

 مضيفا الحدود، من السوري الجانب على قرية ضربت األميركية الطائرات إن رويترز لوكالة قال المحالوي فرحان
 .القرية حول انتشرت سورية قوات أن

 
 رجل فيه وقتل منزال استهدف الهجوم إن قولهم المنطقة من عيان شهود عن نقلت األنباء وكاالت أن يذكر

 .آخرين أشخاص جرح إلى إضافة المنزل، قرب كانا وعامالن األربعة وأبناؤه
 

 على النار وأطلقوا منها اثنتين من نزلوا جنود ثمانية وأن المنطقة، هاجمت مروحيات أربع أن سكان وأكد
 .السورية األجواء األخريين مع وغادرتا أقلعتا ثم البناء، عمال من مجموعة

 
 مضيفة جرحى، وأربعة جثث سبع استقباله البوكمال في السوري الحكومي الباسل مستشفى في مصادر أكدت كما
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 .نارية بطلقات مصابون الجميع أن
 

 عقب لديهما واحتجت دمشق، في والعراقي األميركي باألعمال نْيَالقائم استدعت السورية الخارجية وكانت
 . العراقية الحدود قرب البوكمال منطقة على األميركي الهجوم

 
 القوات دمشق وحملت أطفال، بينهم أشخاص ثمانية مقتل عن أسفر الذي الهجوم السورية للخارجية بيان ودان

 بإجراء العراقية الحكومة طالبت كما مدنيا، مبنى استهدفت إنها قالت التي العملية عن المسؤولية األميركية
 .فوري تحقيق

 
 مواطنين ضد جريمة "العملية هذه قربي عمار سوريا في اإلنسان لحقوق الوطنية المنظمة رئيس اعتبر وقد

".الجريمة هذه عن المسؤولين ومحاسبة واسعة دولية إدانة "إلى داعيا" مستقلة دولة لسيادة واختراقا أبرياء

    

 27-10-2008, 04:29 PM #  2 

 أشراف الحجاز
عضو محتسب

  
May 2005 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 2,498 

يبدو ان هذه العملية الجبانة هي بالتنسيق والتعاون الكامل بين خنازير النصريين العلويين وعبيدهم في 
جيش النظام السوري وجيش العدو األمريكي لعنة اهللا عليه وعلى من ودهم ولو بشق تمرة
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fllooja 
محتسب مشارك

  
Dec 2007 :تاريخ التسجيل

الجنس : ذكر 
المشاركات: 944 

اقتباس:

 المشاركة األصلية كتبت بواسطة أشراف الحجاز 
يبدو ان هذه العملية الجبانة هي بالتنسيق والتعاون الكامل بين خنازير النصريين العلويين 

وعبيدهم في جيش النظام السوري وجيش العدو األمريكي لعنة اهللا عليه وعلى من ودهم ولو 
بشق تمرة

كالمك صحيح واهللا اعلى وعلم .. 
 
 
 
 

__________________ 
 fllooja توقيع

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

    

 
مواقع النشر (المفضلة)
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     ● del.icio.us 

     ● StumbleUpon 

     ● Google 

 
 » الموضوع التالي | الموضوع السابق «
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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

االنتقال السريع 

 
 
 

جميع األوقات بتوقيت جرينتش  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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