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  أدوات الموضوع  

#  1 
  

 منذ 17 ساعات 

 عباقرة الجهاد
 

شامخ نشيط
 

المشاركات: 
 237

 االمارة طالبان /هجوم قاعدة تكساس دليل على تنافر االمريكان من الحرب

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 هجوم تكساس دليل على تنافر الجنود األمريكيين من الحرب!

 
 التاريخ: 8/11/2009

 
إن حادثة إطالق النار، التي نفذها الجندي األمريكي المسلم نضال مالك حسن ضد الجنود األمريكيين، في قاعدة فورت هود بوالية تكساس 

 ا وإصابة 38، أثارت الهلع والزعر ومخاوف جمة لدى الحلقات العسكرية والمدنية في أمريكا!ًالخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخص
 

 ورهيبة في تاريخ أمريكا، الناطق بإسم البنتاجون عند ًأعلن الصمت لدقيقة واحدة في الكونجرس األمريكي، إعتبر أوباما الحادثة محيرة جدا
 إظهاره الحزن الشديد على الحادثة، أبدى تخوفه من أن يأخذ مثل هذه الحوادث التابع اإلعتيادي.

 
وبحسب روايات وسائل اإلعالم بطل الهجوم هو الطبيب النفسي المسلم برتبة رائد (الميجور) في الجيش األمريكي فلسطيني األصل، أشرف على 

 خلف منضدة، ًالعالج النفسي لعدد كبير من الجنود العائدين من حربي العراق وأفغانستان. وفي رواية لشهود عيان أنه قبل الهجوم كان جالسا
  " اهللا أكبر" ثم فتح النار بكثافة على الجنود من حوله، وهو يرقد اآلن في أحد المستشفيات العسكرية واستعاد وعيه.ًثم انتفض وكبر قائال

 
تقول بعض الحلقات الغربية والوسائل اإلخبارية حول عوامل إقدام الجندي األمريكي / نضال حسن على هذا الهجوم: قد تكون بسبب 

األمراض والضغوط الروحية التي تفشت في أوساط الجنود في ساحات الحرب في أفغانستان والعراق، وهي آخذة باإلزدياد المفرط، وأن أغلب 
 وهو أن ً خاصاً أخراًالجنود األمريكيين غير مستعدين للذهاب إلى ميادين القتال؛ لكن مخصصين آخرين إلى جانب هذه العوامل يشخصون عامال

المظالم والوحشية وتعذيب السجناء والقصف الجوي والقتل العام الذي يقوم به الجيش األمريكي في أفغانستان والعراق كل ذلك أدى إلى حالة 
 ءة منها.تفشي التنافر واإلعياء في أوساط الجنود األمريكيين، و القواعد العسكرية األمريكية ، وربما كان هذا الحادث رد فعل على تلك المظالم والبرا

 
قام الجيش األمريكي بقتل عشرات آالف من الناس األبرياء في حربين حائرتين وبال توجيه دامتا ثمان سنوات، واصاب مئات آالف، وشرد 

ماليين آخرين من منازلهم ومآويهم في العراق وأفغانستان، كما تسبب في مقتل آالف من جنود بالده واصابة عدد مماثل بجراحات وعاهات 
وأمراض نفسية، هذه المآسي والويالت المتكررة أيقظت العاطفة اإلنسانية في نفوس الجنود األمريكيين، وتجسد لديهم هذا التساؤل لماذا هم، 

شون في لهيب حربين غير واضحتي المعالم؟ والبد وأن تدور في أذهان الجنود األمريكيين هذا الكالم أن هذين ُأو غيرهم من اآلدميين ي
 ن في أرض بعيدة منهم في قارة أخرى على أية المنافع األمريكية هاجموا كي نقتلهم بعنف، ونأخذ منهم الثأر في عقر دارهم.ْالشعبين الفقيرين العائشي

 
ال نقول في النهاية: إن الهجوم األخير في قاعدة تكساس العسكرية ينذر بأنه إذا ما استمر السياسة االحتاللية لحكام أمريكا على هذا المنوال، و

يثنوا بساط اإلحتالل والتجاوز من صعيد أفغانستان والعراق، فطبيعي أن تمتد حوادث وهجمات مشابهة لتكساس إلى البنتاجون وبقية المراكز 
العسكرية األمريكية، والبد أن يقوم أصحاب الضمائر الحية بردة الفعل، والتمرد األصولي!!
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#  2 
  

 منذ 17 ساعات 

 ابوحنان
 

شامخ مميز
 

المشاركات: 
 1,090

 رفع اهللا قدرك اخى الكريم
نسال اهللا ان يمكن للطالبان فى االرض

__________________ 
ابوحنان 

 

#  3 
  

 منذ 16 ساعات 

 عباقرة الجهاد
 

شامخ نشيط
 

المشاركات: 
 237

 نورت اخي ابو حنان بارك اهللا فيك وجزاك خيرا
 

اللهم مكن السود طلبان اللهم اخزي الصليبيين والروافض اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واردهم مهزومين مدحورين خائبين

 

#  4 
  

 منذ 13 ساعات 

 االسد المهاجر
 

شامخ مميز
 

الدولة: في جنة الفردوس باذن اهللا ..!!!
المشاركات: 2,061 

 بارك اهللا فيك أخي ..
 أسود التوحيد سيجعلون الجنود االمريكا يحلمون انهمسقتون في كل ثانية ..

باذن اهللا لن يهنئو بنوم من شبح المجاهدين ..
__________________ 

 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" 

 
http://www.shamikh.net/vb/showthread.php?t=52146

http://www.shamikh.net/vb/showpost.php?p=300782&postcount=2
http://www.shamikh.net/vb/member.php?u=7861
http://www.shamikh.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=300782
http://www.shamikh.net/vb/showpost.php?p=300785&postcount=3
http://www.shamikh.net/vb/member.php?u=8968
http://www.shamikh.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=300785
http://www.shamikh.net/vb/showpost.php?p=300859&postcount=4
http://www.shamikh.net/vb/member.php?u=5281
http://www.shamikh.net/vb/newreply.php?do=newreply&p=300859


#  5 
  

 منذ 4 ساعات 

 حفيد الحسين
 

شامخ مميز
رمح الشموخ 

 

المشاركات: 
 21,900

رفع اهللا قدرك
__________________ 

&
&

ِ السباق من ناُجواد كلَّ وال َالمجد ماعدمنا واهللا
ِ بالطالق ُالمليحة بتلىُت كما ٍحظ ِبسوء ليناُابت ولكننا

*
اخي الحبيب ، اختي العفيفه ، شارك بالرد والتعليق على المواضيع في شموخ ، واسأل اهللا ان يجعلكم من ورثة جنة النعيم ,"ولينصرن 

اهللا من ينصره إن اهللا لقوى عزيز" ،فكونوا انصار اهللا ياشامخ وياشامخة.
اضغط على الرابط ادناه

 عبارات شكر و ردود للمواضيع

 

 
 » 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

االنتقال السريع إلى 
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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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