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 فرات الشام

محتسب مجتهد
 

: May 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 3,171

 أمريكا تسعى الستقطاب حكمتيار لكبح طالبان

 صحيفة: أمريكا تسعى الستقطاب حكمتيار لكبح طالبان
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الستقطاب القائد األفغاني قلب الدين حكمتيار ضمن الخطط األمريكية  محيط: ذكرت صحيفة أمريكية اليوم األربعاء أن الواليات المتحدة تسعى

. حركة طالبان عبر المفاوضات لكبح
 

المتحدة والناتو على تنقيح إستراتيجيتهم بأفغانستان تتجه  وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه في الوقت الذي يعمل فيه مسئولو الواليات
. المفاوضات الدين حكمتيار، الستيعابه ضمن الخطط األمريكية لكبح التمرد الداخلي عبر أنظارهم لقلب

 
رئاسته للوزراء في التسعينيات عندما قصف عاصمة بالده,  وأشارت الصحيفة إلى أن القائد األفغاني كان قد اكتسب سمعة سيئة أثناء فترة

. عدة هجمات مدمرة على حكومة كرزاي المدعومة من الغرب  نفذ أنصارهًومؤخرا
 
السوفيتي (-1979 1989) وترددت أقاويل عن أنه كان قد تمتع بالسابق  ذكر أن أوباما يعد أحد أهم قادة حركة الكفاح األفغاني ضد االحتاللُي

للوزراء عام 1992، وهو باشتوني معروف بتغيير تحالفاته  اًن لفترة قصيرة رئيسّوكالة االستخبارات المركزية األمريكية، كما عي بحماية
". الواليات المتحدة بتهمة "اإلرهاب وتالحقه اآلن

 
الثقة الدولية بحكومة كرزاي، قد تقل بحسب الصحيفة خيارات  ومع ارتفاع الخسائر بين القوات األجنبية إلى مستويات غير مسبوقة وتدني

. طاولة المساومة السياسية  علىً اختيارياًاألمريكيين واألفغان وال يعد أمامهم سوى منح حكمتيار مقعدا المسؤولين
 

الرئيس جورج بوش قبل أسبوعين مع عدد من الخبراء  وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد كشفت عن اجتماع سري عقده مسئولون بإدارة
االنتخابات الرئاسية األمريكية جون  أفغانستان في حلف الناتو ومسئولين باألمم المتحدة ومساعدين للمرشحين في المتخصصين في شئون

الرئيس األمريكي المقبل بأن   إلى أن المناقشات التي استمرت يومين استهدفت إبالغًأفغانستان, مشيرة ماكين وباراك أوباما لبحث الوضع في
. مكاسب حركة طالبان األفغانية تزيد الحركة قوة الخسائر األمريكية آخذة في االرتفاع, وإن

 
األخيرة إلى استعدادهم لالتفاق مع قادة ثائرين أمثال حكمتيار  وقالت الـ"واشنطن بوست" "إن مسؤولين أمريكيين كبار ألمحوا في األسابيع
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لصفقات الوعود بالمال ونفوذ سياسية أكبر أن تلعب  المتمردين عن ميدان المعركة. وبمضاهاة األساليب المستخدمة في العراق يمكن إلبعاد
 داخل ً ضد العناصر المتحجرة أيديولوجياًواعتداال إستراتيجية أمريكية تهدف إلى تقليب "المتمردين" األكثر براجماتية  فيً رئيسياًدورا

. قول الصحيفة القاعدة وطالبان" على حد
 

فالمراقبون المتمرسون في الصراع األفغاني يرونه كداهية لكنه . وأضافت أن اآلراء تتفاوت حول مدى مالئمة حكمتيار في هذا السيناريو
". خبير سابق بشؤون القاعدة في "سي آي أيه يكون أشبه ببطاقة طائشة. لكنه في النهاية يبحث عن النفوذ، كما قال بذلك متقلب وبهذا

 
المراقبين القدامى يتفقون على أن محاوالت الواليات المتحدة   منًورأت الصحيفة أن أي صفقة مع حكمتيار ستكون مقامرة. لكن كثيرا

آخر، قال الرئيس األفغاني حامد كرزاي  , وعلى صعيدًحكمتيار من المشاركة في المفاوضات ستكون فيها مخاطرة أيضا وحلفائها لمنع
". أفغانستان نساء وأطفال قتلوا في غارات جوية شنتها القوات الدولية على قرية في جنوب  بينهمًاألربعاء "إن نحو 40 مدنيا

 
شهدوا في قصف نفذته قوات االحتالل األمريكية بإحدى مناطق ُاست ا بينهم نساء وأطفالًوكانت حركة طالبان األفغانية قد أعلنت أن 35 مدني

طالبان في بيانها، فإن المنطقة التي تعرضت للقصف  ا إلى ما أوردته حركةًولي كوت" بوالية قندهار جنوب أفغانستان, واستناد مديرية "شاه
. اليومين الماضيين اشتباكات عنيفة بين مقاتلي الحركة وقوات االحتالل األمريكي شهدت خالل

 
 

http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=186082&pg=2 
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع فرات الشام

 ن لهم ليثأروا لنبيك صلى اهللا عليه وسلمّاللهم انصر عبادك المجاهدين ومك
http://www.abo-ali.com/mp3/Yom_tgthoo.mp3

  
فرات الشام

مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع فرات الشام المفضل

البحث عن المشاركات التي كتبها فرات الشام

12-11-2008, 12:11 PM   #2 
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 أبو أنس الشـامي
محتسب مشارك

 
: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 730

 والسؤال هنا هل هو قائد صحوة أفغانستان المقبل
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع أبو أنس الشـامي

 ...ليس كل من يبتسم سعيد
 ..فوراء كل ابتسامة نهر من الدموع
 ..وبحر من الشوق وتوق للقيا األحبة

....وال يصبرنا إال
  

أبو أنس الشـامي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها أبو أنس الشـامي

12-11-2008, 03:09 PM   #3 
AHADIL 

عضو محتسب
 

: Mar 2005تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 1,924

. أستبعد أن يقبل المهندس حكمتيار بأي تفاهم مع الصليبيين على حساب إمارة طالبان, إلعتبارات عقائدية وظرفية
.. واهللا أعلم

  
AHADIL

مشاهدة ملفه الشخصي
 AHADILالبحث عن المشاركات التي كتبها

12-11-2008, 03:19 PM   #4 
 الوسطي
عضو مستجد

 
: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 139

 .. ! هو يقول انه بايع الشيخ اسامة والشيخ ايمن والمال عمر

  
الوسطي

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها الوسطي
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12-11-2008, 04:09 PM   #5 
 أبو زياد الغريب

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 22

:اقتباس
 المشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو أنس الشـامي

المقبل أفغانستان صحوة قائد هو هل هنا والسؤال

 وهل يجوز ان نتهم االشخاص بالعمالة لمجرد ان أمريكا تفكر في استدراجم؟
 وهل يؤثر في سمعة االنصار مثال لو ان أمريكا قالت انها تسعى الستقطاب انصار االسالم لمواجهة الدولة االسالمية؟

  
أبو زياد الغريب

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها أبو زياد الغريب

12-11-2008, 04:10 PM   #6 
 عبد اهللا الحربي

عضو محتسب
 

: Apr 2008تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 2,281

 حكمتيار لن يقبل بالعار

 
 ًألنه لم يكن مكرها ، هو يقاتل بالتعاون مع في اإلخوة في حركة طالبان ولن يخونهم بإذن اهللا

 ولكن بعد إعادة إحتالل أفغانستان وتصدي حركة ً مطمئناًكان في إيران آمنا ، على القتال معهم
  إلى جنبًطالبان لهذا اإلحتالل بدأ يقاتل معهم جنبا

 
 إرحموا شيبته يا شباب

 
نحكم على ما هو عليه الرجل اآلن ، نحن ال نعلم بالغيب

 
 
 
 

__________________ 
 توقيع عبد اهللا الحربي

لوهاُسقط راية الحسبة بعد عُاللهم ال ت

المنتدى ليس بعدد أعضائه ، ولكنه بترابطهم
  

عبد اهللا الحربي
مشاهدة ملفه الشخصي
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البحث عن المشاركات التي كتبها عبد اهللا الحربي

12-11-2008, 04:47 PM   #7 
 خادم المجاهدين2

عضو محتسب
 

: Jan 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 1,321

:اقتباس
 المشاركة األصلية كتبت بواسطة عبد اهللا الحربي

 بالعار يقبل لن حكمتيار

 
 على ًمكرها يكن لم ألنه ، اهللا بإذن يخونهم ولن طالبان حركة في اإلخوة في مع بالتعاون يقاتل هو

 طالبان حركة وتصدي أفغانستان إحتالل إعادة بعد ولكن ًمطمئنا ًآمنا إيران في كان ، معهم القتال
 جنب إلى ًجنبا معهم يقاتل بدأ اإلحتالل لهذا

 
 شباب يا شيبته إرحموا

 
اآلن الرجل عليه هو ما على نحكم ، بالغيب نعلم ال نحن

 اشاطرك الرأي اخي الحبيب
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع خادم المجاهدين2

 
 بكم في مدونتي : التقنية في خدمة الجهادًمرحبا

  
خادم المجاهدين2

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها خادم المجاهدين2

12-11-2008, 04:48 PM   #8 
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 أبو حفص الشامي
محتسب مشارك

 
: Nov 2005تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 382

  فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون
 

  نوجه السؤال لالخ أسد الجهاد2 لعله يفيدنا في هذا االمر
 

  اتمنى اال يكون كذلك هل الشيخ حكمتيار يمكن ان يكون قائد صحوة افغانستان ؟
 

 !!! وما عالقة اهتمام وكاالت االنباء به
 

الفرنسيين شرق كابول والذي اعلنت عنه طالبان صراحة وبصراحة  فالمواقع المخالفة كمفكرة االسالم تلمعه منذ فترة بل وتنسب له هجوم
  خالل التجربة بعدم حياديتهم ومعاداتهم الهل الحق غالبا ما تكون اخبارها وميولها مثار شبهات بالنسبة لي لعلمي المسبق من هذه المواقع

 
االمور وبقية االمور التي تتعلق بافغانستان وطالبان وجزاه اهللا  اتمنى ان يدلي اخي اسد الجهاد2 بدلوه في هذا االمر ليوضح لنا مثل هذه

 خيرا
  

أبو حفص الشامي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها أبو حفص الشامي

12-11-2008, 06:41 PM   #9 
 أبو الحارث األزدي

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 1

:اقتباس
 والسؤال هنا هل هو قائد صحوة أفغانستان المقبل

  اتق اهللا في اخوانك المجاهدين
 

 ,ان من امثال الشيخ المهندس لرجل من خيرة الرجال والشيوخ
  .ولكننا نجد بعض الشباب الجدد يتطاولون على المجاهدين وهم اظنهم من القاعدين

ترى الرجل من الجزيرة أو مصر أو فلسطين ويظن انه على خبرة واسعة برجاالت الجهاد 
  .وهو قاعد

في الحقيقة ان هذه ظاهرة خطيرة منتشرة في المنتديات وهذا يجب ان بتم الوقوف علييه 
 .وعلى اسبابه

 
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن  لذلك السبب يجب ان يستحضرنا قول اهللا عز وجل

 ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد الشمال قعيد
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أبو الحارث األزدي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها أبو الحارث األزدي

12-11-2008, 07:59 PM   #10 
 أبو أنس الشـامي

محتسب مشارك
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 730

  أسأل اهللا أن يغفر لنا وله
 وأن يرزقنا اإلخالص في القول والعمل

 ولكن في أي سياق نضع تضارب تبني العمليات الذي حدث قبل مدة وأقصد هنا عملية كابول التي قتل فيها الفرنسيين
والتاريخ يشهد لماذا كان يعيش في إيران

 
 
 
 

__________________ 
 توقيع أبو أنس الشـامي

 ...ليس كل من يبتسم سعيد
 ..فوراء كل ابتسامة نهر من الدموع
 ..وبحر من الشوق وتوق للقيا األحبة

....وال يصبرنا إال
  

أبو أنس الشـامي
مشاهدة ملفه الشخصي

البحث عن المشاركات التي كتبها أبو أنس الشـامي

13-11-2008, 12:15 AM   #11 
 اسد مصر

عضو مستجد
 

: Dec 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 80

  ال تخافوا على افغانستان فالوضع مختلف عن العراق
  فطالبان ذو باس شديد وايمان اشد ولن تلين ولن ينفع
  اصحاب الصليب استعانتهم باالخوان المستسلمين فهم

 ليس لهم اى وزن فى افغانستان ومن يمسك باللعبة هى طالبان فقط

  
اسد مصر

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها اسد مصر

13-11-2008, 01:01 AM   #12 
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 فرات الشام
محتسب مجتهد

 
: May 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 3,171

 . أظن أني سمعت مرة الشيخ أيمن ذكره اسمه وقال بعدها حفظه اهللا
 

  ولكن البارحة على الجزيرة قال أحمد زيدان أن حكمتيار يقترح على أمريكيا حال .. وقد قام بنشرورقات حول هذا الحل
  وقام بإرسال أشخاص تابعين له إلى أوربا وبريطانيا لمناقشة هذه الورقات والدعوة إليها

النسحابه فيما بعد .. وأن تصبح هناك انتخابات أفغانية  ومن ضمن ما سمعته هو أن ينسحب المحتل إلى قواعد عسكرية في أفغانستان تمهد
  لتشكيل حكومة جديدة

 
 . وهذه تعد الورقات أظنها تطعن في منهج الرجل

 
 
 
 

__________________ 
 توقيع فرات الشام

 ن لهم ليثأروا لنبيك صلى اهللا عليه وسلمّاللهم انصر عبادك المجاهدين ومك
http://www.abo-ali.com/mp3/Yom_tgthoo.mp3

  
فرات الشام

مشاهدة ملفه الشخصي
زيارة موقع فرات الشام المفضل

البحث عن المشاركات التي كتبها فرات الشام

13-11-2008, 03:27 AM   #13 
 حضري فاهم

عضو مستجد
 

: Feb 2007تاريخ التسجيل
 الجنس : ذكر

 المشاركات: 97

 ) من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليقل خيرا أو ليصمت ( قال قائد المجاهدين عليه الصالة والسالم
 

  )رب كلمة قالت لصاحبها دعني ( ما أسهل الطعن والرمي بصنوف التخوين والتشكيك عند البعض
 

فليمسك  من كان اليعرف األشخاص بعينهم أو على اطالع ببواطن األمور واألحداث ) أقولها وللمرة األلف ( صيغة مبالغة
  .. عليه لسانه

 
  ) متأوال هو كان يراها الحق ( حكمتيار وإن كانت له أخطاء في الماضي

 
من حكامها التوسط مع طالبان وأن المحادثات قائمة معها في  هل نسيتم باألمس القريب أن كرزاي ذهب إلى السعودية طالبا

خائنة على مقياس البعض هنا  نفت هذا الخبر .. فهي محاوالت لشق الصف . هل طالبان بهذا الخبر نعتبرها جدة!! .. وطالبان
  ..!!! عجيب أمركم

 
تكتيكا رآه وإنما يحاسب إن فعل وطبق .. هنا نحاسبه بقال اهللا  حكمتيار سياسي محنك وداهية .. واليحاسب على الكالم فلعله

  ..وقال الرسول
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  ..فأقول أنا على معرفة ودراية بجميع قادة الجهاد األفغاني في ذلك الوقت .. إن سأل البعض كيف أعرف هذا
 
 

  ..ث حتى تستبين لك األمور ثم تكلم بما يرضي اهللاّتري : نصيحة للجميع
 

 أخوكم
 

  ..حضري فاهم
 
 
 
 

__________________ 
 توقيع حضري فاهم

 عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

  
حضري فاهم

مشاهدة ملفه الشخصي
البحث عن المشاركات التي كتبها حضري فاهم

 
)مواقع النشر (المفضلة

·         Digg 

·         del.icio.us 

·         StumbleUpon 

·         Google 
 

 » الموضوع التالي | الموضوع السابق« 
 
 

أدوات الموضوع

مشاهدة صفحة طباعة الموضوع

أرسل هذا الموضوع إلى صديق
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 تعليمات المشاركة
إضافة مواضيع جديدة ال تستطيع
الرد على المواضيع ال تستطيع
إرفاق ملفات ال تستطيع
تعديل مشاركاتك ال تستطيع

BB code is متاحة
متاحة االبتسامات

متاحة  [IMG]كود
معطلة HTML كود

 االنتقال السريع

 

 .
 

 األعلى - األرشيف - منتديات شبكة الحسبة - االتصال بنا
 

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

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

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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