
عنك  ..     يعرفعدوك وماذا اعرفعدوك

  .. المواقع      تقول ماذا جهادية ضربة توقعهم من أسابيع قبل
العالمية   الستخبارية

وبعد        الله رسول على والسلم والصلة الله بسم

السلمية            المخابرات ورجال المجاهدين لخواننا المتواضع الجهد هذا نهدي أول فإننا
في      ...       للعدو الستخبارية المواقع نشاطات من ماتيسر جمع في بسيط كجهد الجهادية

عن   ...            وتغني الغرض من بجزء تفي أن نتمنى مختصر موجز عبر الحساسة المرحلة هذه
المواقع       ... تلك لمثل المباشر بالدخول للخطر التعرض

مخابرات           بأن السلمية المنتديات في المنتشرين والجواسيس الكلب يعلم ولكي
المجاهدين         ...  وأن عليها حصولهم وبعد المعلومة على حصولهم قبل تتباعهم المجاهدين

يراقبوننا         وبعدأن يراقبوننا أن قبل يراقبونهم وأنصارهم
ل   ...              فرد أي به يقوم أن يمكن متواضع ضعيف مجهود هذا كان إذا الحثالت هؤلء وليعلم

المجاهدين               مخابرات به تقوم أن يمكن فيما فليفكروا المجاهدين أنصار من له خبرة
المخلصين       المتمرسين رجالها عبر حسيبهم   –أنفسهم والله نحسبهم

: أصناف  ثلثة
إلى               تنقسم أنها نجد الجهادي الشأن بمتابعة تعني التي المعلوماتية المواقع في بحثنا في

: رئيسية  ثلثةأصناف
وكثيرا    ...         ...أول: ونشرها المجاهدين اصدارات ترجمة على مهمتها تزيد ل ترجمة مواقع

لدى             الجامحة الرغبة استغلل عبر للكسب تهدف شركات إلى المواقع هذه تحولت ما
  " عبر        " وكذلك المجاهدين الرئيسيين أعدائهم تفكير على التعرف في الكافرة المجتمعات

مجرد             منها كثير فصارت المال مقابل المترجمة الصدارات بتلك البحاث لمراكز تمويلها
!! مرموقة          بحثية مراكز نفسها تعد أنها رغم والبيع للترجمة أكشاك

اللكترونية     ثانيا: والمتابعة التقصي مواقع
العميق           ثالثا: والتحليل الدراسة في يتخصصون وباحثين خبراء تضم بحثية مواقع

النتائج  واستخلص

عدونا***          مايفعله على والطلع المعرفة لمجرد الول الصنف أن وأرى
المواقع..          منمستخدمي الجهاد أنصار يهم فأمرهم الثاني الصنف وأما

ليعرفوا         وقادتهم المجاهدين يهم فأحسبه الثالث الصنف وأما الليكترونية
عنده            والمفكرون المخططون له يقول وماذا عدوهم كيفيفكر بدقة

" الترجمة :  " مواقع نشاطات أول
 

المرئية          والصدارات الهامة البيانات محتويات ترجمة في النشاطات هذه وتتركز
مجرد        ...   حتى أو الجهادية المنتديات في المنشورة المواضيع بعض وترجمة والسمعية

السحاب   ...         مؤسسة عن الصادرة بالترجمات تستعين ما كثيرا حيث منها المترجم نشر
الفردي             المجهود عن الصادرة تلك حتى أو العالمية العلمية السلمية الجبهة أو مثل

الجهادية       المنتديات أعضاء من الجهاد لنصار
إلى             المعلومات هذه ايصال محاولة من تنطلق مؤسسات يمثل من منها المواقع وهذه

على             الحقد مجرد من ينطلق جماعي أو فردي جهد ماهو ومنها الغربي المواطن
  " ماخفي ...       " ويظهرون الرهابيين أسرار يكشفون تلك بترجماتهم أنهم ويظنون السلم

مخططاتهم  !!!!!! من
ل              الحديثة الصدارات بعض ترجمة في تأخيرا تعاني المواقع هذه من كثيرا أن لوحظ

الصلية              نسخها نشر من طويلة فترة بعد مترجمة تصدر أنها اذ منها الكبيرة سيما



: المواقع          من الفئة علىهذه بعضالمثلة علىسرد ونأتي

العالمي   -1 التحليل worldanalysisموقع
أصولها               نشر مع بيانات من المجاهدين عن مايصدر ترجمة على فقط يقوم موقع وهو

العربية 
ملف          ..   هناك فمثل شهيرة شخصية أو قضية لكل ملف بتخصيص الموقع ويقوم

    ........ تحليلي        دور أي للموقع وليس ذلك غير أو للظواهري واخر للفلبين واخر لكشمير
!! عنوانه    من يبدو كما

في**             تتزايد عليه الداخلين نسب أن إل عالميا الشهيرة المواقع من الموقع ليس
باضطراد   الخيرة الفترة

قيامهم            من أكثر الجهادي العلم يترجمها التي البيانات على كثيرا اعتمادهم لوحظ
بالترجمة 

الوليات**           في مقيمون الصل باكستانيو هم الموقع على القائمين أن يعتقد
مؤكد..      غير أمر هذا أن إل المتحدة

   ..   .. بياناته     سرية حماية في جدا جيدة إلى جيدة حماية وسائل الموقع يستخدم
للختراقات  والتصدي

:  " "  : وتحوي   المجلدالول تحت وتقع بالموقع الخاصة المرفقات
البطال-            1 من استشهادثلة لبيان ترجمة فيها نشرت التي الموقع صفحات لحدى لقطة

النجليزية    ..         وتجمته بالعربية البيان من جزء يظهر حيث المصري أبوخباب الشيخ منهم
الهامة            والشخصيات للجماعات الفهارس من عدد للموقع الجانبي الشريط في تظهر  كما

سنتر   -2 انتل INTELCENTERموقع
اصدارات           عن استخبارية لمعلومات مصدر أنه لسنوات ادعى الذي الموقع وهو

بنشر  ...            يسارع كان جدا عادي ترجمة موقع سوى ليس أنه لنا تبين القاعدة وأشرطة
بطريقة             مبكرا عليها الحصول مدعيا صدورها قبل القاعدة اصدارات عن إعلنات

من ... ...          العلم وسائل وسذاجة جهة من شهرته الموقع هذا استغل مؤخرا استخبارية
وصار          ... بالمال تباع المجاهدين اصدارات عن المترجمة اصداراته جعل بأن جهة

تركستان           ومجاهدي لدن وبن الظواهري منتجات لعرض ماركت سوبر مجرد الموقع
بالفعل  ..          مترجمة تكون لنها الترجمة عناء الموقع يتكلف ل وكثيرا السلمي والمغرب

الصورة        جودة عن متحدثا سلعته الموقع بتكنولوجيا      dvdيعرض المسجل الصوت و
من...            هي وانما الموقع انجازات من ليست العالية الجودة هذه بأن علما دولبي

المجاهدين   اعلم انجازات
المعروضة             السلع أهمية لزيادة وسائل طريق عن زبائنه بخداع كثيرا الموقع يقوم كما
الهداف...              عن موضوع به البتار معسكر نشرة أعداد أحد بترجمة الموقع قام فمثل

  " والمطلع        "   القاعدة أهداف دليل أسماه المترجم للملف عنوانا وضع ثم المدن داخل
وجدها             سرية لنشرة ترجمة حتى أو الوقائع في تحليلية دراسة يظنها العنوان على

!! والداني           القاصي عليها يطلع منشورة مجلة في فصل وليس المريكي الجيش
عام          في المركز أصدره تحديدا الملف هذا أن الخبار     2004الغريب تواتر استغل ثم

   " جديد        " من ونشره الدليل هذا اصدار لعادة للقاعدة قادمة هجمات عن
نطاق             أوسع على المجاهدين اصدارات لنشر وأمثاله الموقع هذا سخر أن لله فالحمد

العداء   صفوف بين
وأقصى           .. معتبرة بحثية أو استنباطية أو تحليلية نشاطات أي تقريبا للموقع ليس

كتجميع             بها القيام شخص أي على يسهل وتعريفات تجميعات مجرد ذلك في نشاطاته
شعار           !!! كل لها يتبع التي الجماعة باسم والتعريف المجاهدة الجماعات شعارات

محاولت             مواجهة في ممتاز إلى جدا بجيد تقدر فعالة حماية وسائل الموقع يستخدم
حيث            المتصفحين لعامة متاحة غير وملفات معلومات على الحصول أو السرية تخطي

الصغيرة          والفيروسات التجسس ملفات من بالمئات الختراق مصدر بمهاجمة يقوم



فيروول          أي على مايسهل وهو المهاجم الجهاز حركة له     firewallلشل التصدي عادي
التجسس     لملفات مضاد برنامج مع

السكندرية          بمدينة الرئيسي ومركزه المتحدة بالوليات كلورادو من يبث الموقع
المريكية

في            أنه إل أمريكيون ومعظمهم للموقع المتصفحين نسبة في زيادة مؤخرا يلحظ
فاقت            بنسبة الصين من المتصفحين عدد زاد الماضي الشهر من الخيرين السبوعين

صفحة         الشرقية تركستان لمجاهدي شريطين بتصدر ذلك وقديفسر المريكان
الفترة     هذه في الرئيسية الموقع

:  " وتضم  :   " المجلدالثاني تحت وتقع الخاصةبالموقع المرفقات
"        PDFملف-  1 نشرة  "   لعداد لحد ترجمة يحوي القاعدة أهداف دليل عنوان تحت

الشهيد       بشخصية بتعريف مسبوقا البتار نحسبه   –معسكر المقرن  –كما أبوهاجر
عام...   مؤخرا    2004صدر توزيعه اعادة وتمت

لمنتجاته-           2 للترويج الموقع ينشرها التي العلنات من عددا تظهر مجمعة لقطة
أحيانا            فيها المبالغ أسعارها وكذلك المنتجات لهذه الموقع عرض طريقة وتظهر

مانسفيلد      -3 لورا  Lauramansfieldموقع
كلمات       ...      تجميع على مثل يعمل إذ السابق كالموقع تماما التجارية النظرية يتخذ وهو

الشبكة          عبر وبيعها كتب في مترجمة الجهاد قادة
للسلم             واضح وعداء حقد من ينطلق أنه الموقع في الولى النظرة من يلحظ

السلم             ورسول للسلم مسيئة اصدارات و صور نشر عبر الغرب في وانتشاره
والمسلمين    ...          جهة من المجاهدين بين الربط عن ينفك ل كما وسلم عليه الله صلى

والمراكز             المساجد أن المريكي للمجتمع يصور أن ويحاول أخرى جهة من أمريكا في
معادية        أنشطة لمايراه ستار إل ماهي هناك السلمية

نسبيا            عالية تعد عليه والقائمين بالموقع الخاصة المعلومات في السرية مستوى
شهد           ..   أنه إل واستراليا أمريكا من هم زواره وأكثر المتحدة الوليات من الموقع يبث

مؤخرا      الزوار عدد في واضحا انخفاضا
:  " وتضم   :   "  الثالث المجلد تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات

واعلنات         -1 الخير الظواهري الدكتور لشريط اعلنا تظهر الموقع لواجهة لقطة
أن            ويبدو قريبا متوفرا سيكون الشريط أن إلى الموقع ويشير أخرى جانبية

نسبيا      متاخره الموقع في الرفع تكنولوجيا
و    -2 كتاب عن لعلن القاعدة  "  DVD   لقطة كتاب كل"  2006بعنوان ويضم

منهما            كل سعر العلن ويوضح العام ذلك في القاعدة لقادة الصادرة الكلمات
حده  على

3-" النبي       "    راية تحت فرسان الظواهري الدكتور لكتاب ترجمة عن لعلن لقطة
المتطرفين              خطر يبين هذا من أهم كتاب السوق في ليوجد انه العلن يقول

الغربية    !! الحضارة على السلميين
4-     "    " تصوير    يحاول بحثي كتاب وهو أمرالله تحت واحدة أمة كتاب عن لعلن لقطة

عن            وعقائدهم فكرهم في كثيرا يختلفون ل أنهم أمريكا في المسلمين جميع
المجاهدين

اللكترونية :       والمتابعة التقصي مواقع على أمثلة ثانيا
ونقل            الجهادية المنتديات في وكبيرة صغيرة كل متابعة على تعمل مواقع وهي

غير     ...       من الغرب في المسلمين أن حتى بعضها وتحليل عنها مترجمة ملخصات
عبر           مترجمة الجهادية المنتديات مواضيع من الكثير متابعة يمكنهم بالعربية الناطقين

نافعة  ..   !! ضارة فرب المواقع تلك



1-  " مركزالهاجاناه    " أو الصهيونية ومنتدى SIONISMEموقع
الجهادية            المنتديات متابعة في تخصص فرنسا من يبث صهيوني ومنتدى موقع وهو

إلى            كامل بشكل طويلة مواضيع بترجمة عليه القائمون مايقوم وكثير فيها ومايكتب
والفرنسية   النجليزية

العسكري         الطابع ذات أو المنية بالمواضيع الموقع اهتمام لوحظ
الجهاديين            تفكير أسرار يكشفون هذا بعملهم أنهم يعتبرون الموقع على القائمون

! المستقبلية  ومخططاتهم
بالفعل             كبير مجهود الموقع به يقوم الذي الترجمة مجهود أن نعترف أن ويجب

وأكثر              بدراستها قمنا التي المواقع كل بين جدا مرتفعة الموقع هذا على الدخول نسبة
الجزائر        ثم بلجيكا ثم فرنسا من هم زواره

:  " وتضم   :   "  الرابع المجلد تحت وتقع بالموقع الخاصة المرفقات
المنتديات      "   -1 لمرتادي أمنية نصائح الشهير الموضوع ترجمة من لجزء لقطة

كامل"          "   مترجم النص العربي النص من جزء مع الترجمة من جزءا تظهر الحوارية
" الموقع  على

للنجليزية           -2 مترجما الجزيرة قناة حول مخضب يمان للخ مقال من مجمعة لقطات
فصار            الترجمة في غربيا اسما له اشتقوا أنهم حتى Lehmanوالفرنسية

Mokhadab     "  !!        لمقال الكامل النص بأن علما معروف ألماني اسم هو وليمان
" الموقع      في للغتين مترجم يمان الخ

وعلق           ..-3 الغازات بعض تشرح الجهادية المنتديات أحد عن نقل الموفع نشرها لقطة
" السامة   "     للغازات عاطف الدكتور دليل بوصفها عليها الموقع

النترنت    -2 هاجانا internet-haganahموقع
المنتديات              متابعة في المواقع هذه من لكثير مصدرا يوما الصهيوني الموقع هذا كان

ل            أنه يلحظ حيث أخرى مواقع لحساب مؤخرا تراجع ولكنه الجهادية والمدونات
أكثر          أو اسبوع كل مرة سوى جديدة موضوعات له تضاف

قيمة       ذات ليست بعضها أن كما
سيما             ل الجهادية الشبكات في بعينهم أعضاء متابعة على تركيزه الموقع على يلحظ

أو            السامة الغازات أو السلحة باستخدامات تتعلق مواضيع بنشر يقومون الذين أولئك
النووية   التكنولوجيا

يرون            الموقع على فالقائمون سخرية نبرة تحمل الموقع على الموضوعات من كثير
مهزومون         !! الواقع في هم بينما بالنصر يحلمون الجهاديين أن

المريكية             إلينوي ولية جنوب كاربونديل مدينة في مستضيفة شركة عبر يبث الموقع
بنسبة               ثم الجزائر من كثيرا أقل بنسبة بعدهم ويأتي المريكيين من هم زواره وأكثر

مصر   من اقل
:  " ويحوي   :   "  الخامس المجلد تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات

حيا           -1 مازال السلم ليث بشبكةالفردوس العضو أن إلى الموقع بها يشير لقطة
بالغازات            خبير بأنه الخبر كاتب ويصفه المفضل منتداه في ليشارك عاد وأنه

النووية   والتكنولوجيا السامة
باللغة           -2 مدونة أعد الذي أنصارالجهاد أحد من الموقع يسخرفيه موضوع من لقطة

صاحب        ...   ويسخر والشهادة للجهاد شوقه عن قصيدة فيها كتب النجليزية
!! برومانسيةالجهاديين    أسماه مما الموضوع

نشرته        ..    -3 خبر إلى يشير الرابط الهاجانا شبكة في وضعه تم رابط من موضوع
بتاريخ     المريكية نيوز الجهادية    2008أغسطس  21فوكس بالمنتديات عضو حول

التي           Nemoاسمه  والمعلومات الحديثة التقنيات يستخدم انه نيوز فوكس قالت
استخدام            طرق مثل ونشرها بترجمتها يقوم ثم النترنت على وتباع تتوفر

والقذائف     الصواريخ وتصنيع السلحة

جهاديكا   -4 Jihadicaموقع



مقارنة          ...    النسبية حداثته ورغم الفئة هذه من المواقع وأخطر أهم نظري في يعد وهو
هذا  ..           بروز أثرهافي لها المتواصلة والمتابعة فيه المبذول الجهد أن إل بغيره

مثل ...            شخصيات جيدا يعرف بات دائم بشكل للموقع المتابع أن حتى الموقع
منتديات           2أسدالجهاد ويعرف محمود بن حسين وبالطبع وأبوقندهار مخضب ويمان

النصارالبريدية       !!! مجموعة وحتى والخلص والفردوس الفلوجة مثل
صورة          الجهادية المنتديات من ينقله خبر بكل الموقع نقل    PDFويرفق التي للصفحة

المقال    أو الخبر عنها
للمجاهدين           إخفاقا فيها يرى التي الخبار تحليل دائما يحاول وجهة  –الموقع من

مثل-            الجهادية المنتديات أعضاء استشهاد أخبار على يركز أنه إذ نظره
تبريرات            مايسميه حول الموقع أعده تقرير ذلك عن تعبر التي المواضيع ومن

       " اختصارا  "    الموقع يسميها والتي السلمية العراق دولة تراجع ل اذ    ISIالجهاديين
أسدالجهاد    " للخ مقال عن صدقهم"      2ينقل بسبب للخوة ابتلء المسألة إن قوله

صدق ...            إلى تشير الدولة أعداء كثرة ان قولهم ّاخرين عن ينقل بينما واخلصهم
بمثابة ...            كله المر أن هو الموقع نقله الذي الثالث الرأي كان بينما منهجها

       ............. " معلومات" لديهم الموقع على القائمين أن ورغم خدعةالتظاهربالموت
لم        ...       الن حتى أنهم يبدو أنه إل الجهاديين لفكار الدراسة من طويلة فترة نتيجة كثيرة

 !! والتمحيص      البتلء مثل معان فهم يستطيعوا
بحيرةتاهو           جنوب ريتشاردسون كامب قرب تقع أمريكية شركة من الموقع يبث

بوليةكاليفورنياالمريكية
دخول            الجنسيات وأكثر الخيرة الفترة في بوضوح تتزايد الموقع على الدخول نسب

بنسبة    مصر أخرى%      11من دول على الباقون يوزع بينما
:  " ويضم     "  السادس المجلد تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات

1-   " خبر    "      عن متحدثا العراق في قتل الخلص في عضوهام بعنوان خبر من لقطة
على             القضاء في المريكي للجيش نجاح بأنه اياه واصفا أبوهريرة الخ استشهاد

الموقع            قول حد على نينوى في السلمية العراق لدولة العلمي المسئول
2-   " العددين    "    صدور عن جديدتين جهاديتين مجلتين صدور بعنوان خبر من لقطة

جهادية      وقضايا الجهاد صدى من الجديدين
3-    " سنام      "   الخ عن يتحدث سنام مغامرات بعنوان خبر من جزءا تظهر لقطة

بالمنتديات           نقلت كما واستشهاده جهاده عن ونبذة الله رحمه الرمادي
على...           القضاء يتم أن المريكي للجيش نجاح أنه أخرى مرة ويؤكدالموقع

   " حديثة     "  مناطق في السلمية دولةالعراق خليا تجميع باعادة المكلف الشخص
والحقلنية  وبروانة

المواقع           -4 من كمستندات أخباره في الموقع أرفقها التي الصور بعض يحوي ملف
الجهادية

والدراسات:      البحاث مواقع على أمثلة ثالثا
 " وهم          " الرهاب شئون في المتخصصين الباحثين يعتبرون من انتاج تحوي مواقع وهي

طرق           واقتراح والتوقعات التحليلت كتابة ثم الجهادي الشأن بمتابعة يقومون الذين
المناسبة  المواجهة

جيمستاون       -1 لمؤسسة التابع العالمي الجهاد تحليل موقع
JamesTown

ذوي     ..       من باحثين على الغالب في تعتمد ولشك مرموقة بحثية مؤسسة وهي
الجهادي        الشأن على جيد بشكل مطلعين المصداقية

جدا            جيد إلى جيد بشكل السرية بياناته تأمين على يعمل الموقع
العاصمة          واشنطن في استضافة شركة عبر الموقع يبث



ثم             المتحدة الوليات من هم له الزائرين وأكثر جيدة الموقع إلى الدخول نسبة
تركيا   ثم بريطانيا

وتضم   :   "  "  : السابع المجلد تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات
هجوم           -1 حول المنتديات في جهاديين بين دارت أحاديث يرصد تقرير من لقطة

حوارات      ...      على يعتمد معظمه في التقرير المتحدة الوليات على وشيك نووي
" جمعة           "   شكري عدنان اسم ذكر فيه ويرد المسلم وانا حنين شبكتي في دارت

النووي     المجال في للقاعدة كخبير
2-" " جعفرالطيار          ب المعروف جمعة شكري عدنان عن خاصا تقريرا تظهر لقطة

معلومات            أمريكا ولدى الحرمين بلد في ولد الذي الباكستاني النووي الخبير وهو
إلقاء             من تتمكن أن دون القادم للهجوم يخطط سنوات منذ أراضيها في أنه

الصحفي    ...........       من مستقاة التقرير معلومات أكثر الّن حتى عليه القبض
حيث             نووية لسلحة أسامة امتلك من واثق أنه يؤكد والذي مير حامد الباكستاني

كلمه       بصحة مقتنع وهو بذلك أسامة أخبره
بن      "    -3 مطاردة لوحدة السابق الرئيس شوير لمايكل المؤسسة نشرته هام مقال

دعوة               شريط مع الغربي العلم تعامل فيه ينتقد والذي ايه ّاي السي في لدن
ترجمة      ..    الملف ويحوي المريكي وعزام الظواهري للدكتور السلم إلى

لهميتها         الله باذن مستقل موضوع في سأنشرها للمقال مختصرة

الحقيقة-       2 روح SpiritOfTruthموقع
المهووسين      الخبراء أحد يديره معلومات..     J.Adamsموقع هي معلوماته أن ّدعي ي والذي

نادرة  .. استخبارية
صياغتها               يعيد ثم والجن النجوم من شيئا يقتبس الذي المنجم نظرية على عمله في يعتمد

أرادوا            إن إنهم لزبائنه يقول ثم والمبهرة والجذابة الغامضة التفاصيل بعض باضافة
كذا        مبلغ دفع فعليهم كامل التقرير على الحصول

" قريبا؟        "   سيحدث ماذا عنوان تحت أتى الموقع يعتمدعليه الذي الرئيسي فالتقرير
أن              مؤكدا المتحدة الوليات على كبير نووي هجوم تنفيذ وشك على القاعدة أن وفكرته

مواقع            على نشر فيديو شريط إلى مستندة استخبارية معلومات هي تلك معلوماته
وجيزة        فترة بعد حذفه تم ثم -       –جهادية سيكون   الهجوم هذا أن إلى مشيرا زعمه حسب

المسلمون      يقدسه الذي رمضان شهر في
الخبيثة            الجمرة برسائل القارئ تذكر التي المعلومات بعض تقريره على الكاتب يضيف

الخرافات    ...         بعض يذكر بأن توقعاته تفسير إلى يتجه ثم سبتمبر بعدأحداث انتشرت التي
لها            عندالمسلمين قمرية فلكية لحسابات يعود للعملية رمضان شهر اختيار بأن كالدعاء

المنتظر                المهدي هو يكون أن لدن بن من تجعل أن تريد القاعدة وأن بالتنجيم علقة
  " الحمدية  "    مهدي أحمد غلم ميزرا ينافس لكي

عبر              إيراني روسي بدعم سيكون الهجوم هذا بأن الدعاء من خرافاته تخلوا ل كما
" الله  "  حزب ب مايسمى

الحذر                يأخذ أن الجميع وعلى المريكي الشعب لكل عاجل انذار هذا بأن تقريره ويختم
طريق              عن لدن بن عليه حصل الذي النووي السلح تمتلك بالفعل القاعدة لن والحيطة
من     !!        ويذكر جدا وشيك الهجوم وأن الروسية والمافيا الشيشان بالمقاتلين علقاته

وجابرالبنا    "      الليبي وأنس جمعة شكري عدنان للهجوم تحضر التي السماء
       .. المتحدة"    للوليات ادخاله تم السلح أن ويذكر زعمه حد على وعامرالمعاطي

ستكون           أنها يظن أمريكية بوليات قائمة يذكر كما أعوام منذ عبرالحدودالمكسيكية
فقط        !! أسابيع أو أيام غضون في للهجمات أهدافا

داخل            من هم زواره ونصف المتحدة بالوليات أريزونا في عبرشركةاستضافة الموقع يبث
متفرقة     دول من والباقي أمريكا

:  " ويضم   :   " المجلدالثامن تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات
الذي          -1 الوشيك الهجوم حول للموقع الرئيسي التقرير أجزاء لهم مجمعة لقطة

الكاتب   عنه يتحدث



الصليبي   -2 العلم Crusade-Mediaموقع
تنشر     ...      التي والمعلومات القادة وتصريحات الخبار وتحليل بدقة يرصد أمريكي موقع

وصحفيين            ومحللين خبراء ّاراء تضم عنها مفصلة تقارير ونشر الجهادية المواقع على
متخصصين

صدر              في يضع أنه كما النووية القاعدة نشاطات عن بالمعلومات كثيرا الموقع يهتم
"    " محمد     "   ب إياه واصفا جمعه الشكري عدنان عن خاصا تقريرا الرئيسية صفحته

القادم "   عطا
بياناته        في عالية وسرية بأمان الموقع يتمتع

داخل             من تقريبا زواره وكل المتحدة الوليات في استضافة شركة عبر يبث الموقع
أمريكا

:  " وتضم   :   " المجلدالتاسع تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات
1-   ..   " معدو     " يرى و صدرمؤخرا الذي الجهادالنووي شريط حول تقرير من لقطة

سبتمبر          إلى تشير الشريط في الشفرة أن 2008التقرير
2-    " التقرير    "    معد فيه يجمع نووية أسلحة تمتلك القاعدة عنوان تحت مطول تقرير

القاعدة          قادة وتصريحات والصحفيين الخبار من ذلك على والدلة الشواهد
الستخبارية  والمعلومات

الرهاب  -3 The Terrorism Index 2008  2008تقرير
أعده             الشهرالماضي من الثاني النصف في ونشره اعداده تم جدا هام تقرير وهو

 " الخارجية     "  السياسة مجلة من وصحفيون وباحثون بالشتراك   Foreign Policyخبراء
المريكي      التقدم أبحاث مركز منذ     American Progressمع يصدر سنوي تقرير وهو

 2002عام 
تكسب            المتحدة الوليات كانت اذا عما الخبراء ّاراء باستطلع العام تقريرهذا يبدأ

دراسة        ..     في التقرير يمضي ثم أمانا أكثر العالم كان واذا الرهاب على الحب
ويتوقع           باكستان في وارتفاعها العراق في انخفاضها إلى ويشير القاعدة نشاطات

الوتيرة    هذه استمرار الخبراء
إيران            تجاه المريكية السياسة حول الخبراء ّاراء لدراسة التقرير يتحول ثم

الرئاسيين            المرشحين رأي التقرير يظهر حيث التقرير صفحات أهم احدى تأتي ثم
من            ..    عدد وفي أخرى جهة من الخبراء ّاراء مقابل القومي المن مسائل من عدد في

المرشحين        !! كل لمواقف مخالفة الخبراء ّاراء كانت الحالت
رأى          ..   حيث وأفغانستان العراق بين الولويات ترتيب في رأيهم الخبراء يعطي %32ثم

الناتو            وحلف المتحدة الوليات إضعاف إلى ستؤدي أفغانستان حرب أن الخبراء من
المنظور   المدى على

في              المجاهدين مع بها التعامل يجب التي الطريقة في رأيهم عن الخبراء يجيب ثم
الباكستانية         الحكومة إذن بدون أمريكا تتدخل وهل باكستان

مع           ويختلفون الرهاب على الحرب بشأن متشائمون الخبراء أن التقرير وخلصة
الحصين           الحصن باكستان تكون أن ويتوقعون رئيسة قضايا في الرئاسيين المرشحين

مستقبل   القاعدة لنشاطات
:  " ويضم   :   " المجلدالعاشر تحت تقع بالموقع الخاصة المرفقات

النترنت-             1 شبكة على ومجمع كامل بشكل مرة لول تنشر التقرير من نسخة


