
السادس التقرير
الله حفظه لدن بن اسامة الشيخ كلمة على الغربية الردود

للنكبة الستين الذكرى بمناسبة

ل   2008مايو  15بتاريخ  الموافق الولى   10مـ هـ 1429جمادى

الرحيم الرحمن الله بسم
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بركاته و الله رحمة و عليكم السلما و

المقالتا و الخأبار أهم جمع تم التقرير هذا في
حفظه لدن بن أسامة الشيخ كلمة نشر بعد

...للنكبة الستين الذكرى بمناسبة المولى
و كبير صدى لها كان الشيخ كلمة أن إلى يشار و

النجليزية باللغة الخأبارية المواقع كل تناقلتها
سواء... حد على الفرنسية باللغة أو

المواقع كل تناقلته الكلمة صدور قرب عن الخبر
حيث من تشابه و عنه العلن بعد مباشرة

في الول الخبر عليه وكمثال المحتوى و الصيغة
التقرير...

عن الصادرة المقالتا معظم اهتمت كما
و البنراتا بوصف المهمة الخأبارية المواقع

في كما الكلمة عن للعلن المرفقة الصور
السابقة... الكلماتا

على الردود حجم للنظر ملفتا كان ما و
كان درجة إلى بالخبر اعتنت التي المقالتا

كان الذي و جميعها الردود نقل فيها يصعب
بعض على ردا خأمسين و المائة يفوق

من كبيرة مجموعة ترجمة تم المقالتا...و
و بالغرض تفي أن العظيم الله نسأل الردود

كافية... تكون

النجليزية اللغة بمقالتا نبدأ الله بسم

المقال
الول_______________________________________

New bin Laden message coming on Israel: monitor

WASHINGTON (Reuters) - An impending message from al Qaeda leader Osama bin
Laden was announced on Islamist Web sites and discusses the 60th anniversary of
the state of Israel, U.S.-based terrorism monitors said on Thursday.
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The announcement appeared on various militant message boards on the Internet 
with a banner announcing Israel's anniversary as the topic, said the monitoring 
service of the U.S. author and analyst who goes by the name Laura Mansfield.

The speech is addressed to "Western peoples" and entitled "The Causes of 
Conflict on the 60th Anniversary of the State of Israeli Occupation," the SITE 
Institute monitoring group said. The monitor IntelCenter said the statement was 
expected to be released within 72 hours.

In a message on March 20, his second in 2008, bin Laden urged Muslims to keep 
up the struggle against U.S. forces in Iraq as a path toward "liberating Palestine."

Al Qaeda has vowed attacks on Jews both within and outside of Israel, and 
regularly expressed support for the Palestinians.

But despite calls by al Qaeda supporters for the militant network to establish a 
presence in Palestinian areas, U.S. intelligence officials see no evidence it has 
done so. It is believed al Qaeda faces competition for turf in the areas from the 
well-established Hamas.

(Reporting by Randall Mikkelsen; editing by Patricia Zengerle)

http://www.reuters.com/article/topNews/idUSN1534345820080515

الول المقال ترجمة
___________________________________

 : رصد اسرائيل على القادمة الجديدة لدن بن رسالة
لدان بن اسامة القاعده تنظيم زعيم من (رويترز) -- رسالة واشنطن

ويناقش النترنت شبكة على اسلمي موقع اعلن إصدارال وشيكة
الرهاب رصد داائرة ، اسرائيل داولة لقيام الستين الذكرى فيها

الخميس.  يوم تقال المريكية
على المختلفة قاتلةالم للمواقع الرسائل لوحات على ظهر العلن
ميلدا ذكرى عن تعلن(بنر)  متحركة لفتة مع النترنت شبكة

طريق عن المريكية الرهاب رصد داائرة قالت ، كموضوع اسرائيل
مانسفيلد.  لورا اسمب محللال

على الصراع "اسباب الغربية" وعنوانه "الشعوب الى موجه خطاب
فريق موقع قالا حسبما،"  السرائيلي الحتللا لدولة الستين الذكرى
يفرج ان يتوقع كان البيان أن سنتر انتل رصدال عهدم وقالا الرصد

 ساعة. 72 غضون في عنه
بن  ،2008 عام في الثانية / آذار  مارس20 في وجهها رسالة في

في المريكية القوات ضد الكفاح مواصلة على المسلمين حث لدان
فلسطين".  "تحرير الى الطريق انها على العراق

اسرائيل دااخل اليهودا على هجماتب القاعده تنظيم تعهد وقد
للفلسطينيين.  الدعم عن وأعرب ، منتظمة وبصورة ، وخارجها

لقامة المسلحه لشبكة القاعده انصار نداءات من بالرغم ولكن
الميركية الستخبارات مسؤولي ، الفلسطينية المناطق في لها وجودا
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القاعده أن المعتقد ذلك. ومن فعلت انها على داليل اي نرى ل:
حماس حركة من مناطق في  الرض على المنافسة تواجه

الراسخه. 

باتريشيا قبل من التحرير ؛ ميكيلسن راندالا جانب من (البلغا
زنجرلي)

الثاني المقال
_____________________________________

Bin Laden marks Israel anniversary with combat
vow

By Lin Noueihed

DUBAI (Reuters) - Osama bin Laden vowed in an audio tape to mark Israel's 60th 
anniversary to continue to fight the Jewish state and its allies in the West.

The al Qaeda leader, who has placed growing emphasis on the Israeli-Palestinian 
conflict, said it was at the heart of the Muslim battle with the West and an 
inspiration to the 19 bombers who carried out the attacks on U.S. cities on 
September 11, 2001.

"We will continue, God permitting, the fight against the Israelis and their allies ... 
and will not give up a single inch of Palestine as long as there is one true Muslim 
on Earth," he said in the message, posted on an Islamist website on Friday.

Bin Laden said Israel's anniversary celebrations were a reminder that it did not 
exist 60 years ago, and had been established on land seized from Palestinians by 
force.

"This is evidence that Palestine is our land, and the Israelis are invaders and 
occupiers who should be fought," he said in the tape, which was addressed to the 
Western public.

The Saudi-born militant also said that decades of peace initiatives had failed to 
establish a Palestinian state, and the West had proved time and again that it sided
with Israel.

"The participation of Western leaders with the Jews in this celebration confirms 
that the West backs this Jewish occupation of our land, and that they stand in the 
Israeli corner against us," he said. "They proved this in practice by sending their 
forces to southern Lebanon."

He also said Western media had over the years painted Israelis as victims, and the
Palestinians who had been displaced from their land as terrorists

"CRAZY TERRORIST"

The authenticity of the tape could not immediately be verified but the voice 
sounded like bin Laden's.
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Israeli Foreign Ministry spokesman Arye Mekel dismissed the tape as the ravings 
of a terrorist.

"We don't pay any attention to the threats of a crazy terrorist. The time has come 
for him to be caught and to be punished for all his crimes," Mekel said.

A U.S. official in Washington said the tape was being reviewed to establish if it was
genuinely from bin Laden but the content came as no surprise.

"There's been a recent spate of terrorist messages in which Israel has been a 
central theme -- one that al Qaeda believes resonates in the Muslim world," the 
official said.

In a message on March 20, bin Laden urged Muslims to maintain the struggle 
against U.S. forces in Iraq as a path toward "liberating Palestine."

Al Qaeda has vowed attacks on Jews both inside and outside Israel and regularly 
expresses support for the Palestinians.

Al Qaeda is widely blamed for a suicide attack on an Israeli-owned hotel in Kenya 
and a simultaneous failed attempt to shoot down an Israeli charter jet near 
Mombasa airport in Kenya in 2002.

But despite calls by al Qaeda supporters for the militant network to establish a 
presence in Palestinian areas, U.S. intelligence officials see no evidence it has 
done so.

Analysts say it faces competition for turf, in particular in the Gaza Strip, from the 
well-established Hamas.

Bin Laden said the Palestinians in Gaza were being subjected to a "slow death" 
and blamed U.S.-allied Egypt for helping Israel to besiege the overcrowded 
Hamas-run area.

http://www.reuters.com/article/topNews/idUSL1662611720080516

الثاني المقال ترجمة
_________________________________

القتال على بالحث سرائيلا ميلد ذكرى يسجل لدن بن
نوهيد لين جانب من
للحتفالا صوتى شريط فى لدان بن اسامة (رويترز) -- تعهد دابي

الدولة ضد الكفاح مواصلة على لسرائيل الستين السنويه بالذكرى
الغرب.  في وحلفائها العبرية

السرائيلي الصراع على المتزايد التركيزب امق ، القاعده تنظيم زعيم
، الغرب مع المسلمين معركة صميم في انه وقالا ، الفلسطيني

المدن على الهجمات نفذوا الذين متفجر 19لا إلهام ومصدر
 . 2001 / سبتمبر  ايلولا11 فى المريكية
السرائيليين ضد الكفاح ، الله شاء إن ، نواصل "وسوف

هناك داام ما فلسطين من واحد شبر عن تتخلى وحلفائهم... ولن
على نشرت رسالة في ،" قالا الرض على قيقيح واحد سلمم
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الجمعة.  يوم اسلمي موقع
تذكره كانت اسرائيل لميلدا السنويه الذكرى احتفالت لدان بن وقالا

تم اراض على انشئت أنهاو ،  عاما60 قبل موجوداة تكن لم انهاب
بالقوة.  الفلسطينيين من عليها الستيلء

الغزاه والسرائيليون ، أرضنا هي فلسطين ان على داليل "وهذا
كان الذي الشريط في ،" قالا يحارب أن ينبغي من والمحتلين

الغربي.  الجمهور الى اموجه
السلم مبادارات من اعقودا ان ايضا قالا مولدال السعوداي المقاتل- 

وتكرارا مرارا اثبت قد والغرب ، فلسطينية داولة اقامة في فشلت
اسرائيل.  جانب الى انه

الغرب ان ؤكدت الحتفالا هذا في اليهودا مع الغرب قاداة "مشاركه
الزاويه في قفي وانه ، لرضنا اليهوداي الحتللا هذا يدعم

ارسالا خللا من العملية الممارسه في هذا ضدنا". "ثبت السرائيلية
لبنان."  جنوب الى قواته
السنين مر على رسمت قد الغربية العلم وسائل ايضا وقالا

بأنهم ارضهم من شرداوا الذين والفلسطينيين ، ضحاياك السرائيليين
.ارهابيون

 " مجنون " ارهابي
صوتال ان من التحقق الفور على يمكن ل الشريط صحه نع

لدان.  بن صوت مثل بدوي هولكن صوته
فصل ميكيل ارييه السرائيلية الخارجية وزارة باسم الناطق وصرح

ارهابي.  من هذيان بأنه الشريط
مجنونة. الوقت ارهابية تهديدات وجودا الى اهتمام اي تولي ل "نحن

ميكيل. ،" قالا جرائمه كل ومعاقبة هضبط ليتم اليه بالنسبة حان قد

يجري انه الشريط عن قالا واشنطن فى امريكى مسؤولا
لم المضمون ولكن ، لدان بن من حقا كان إذا لتأكدل هاستعراض

مفاجاه.  يكن

اسرائيل عن الرهابيه الرسائل من موجة الخيرة الونة في "هناك
في يرن القاعده ان يعتقد كي فيها الرئيسي الموضوع تكان تيوال

المسؤولا.  هذا ،" قالا السلمي العالم
المسلمين لدان بن حث ، / اذار  مارس20 في وجهها رسالة في

انها على العراق في المريكية القوات ضد الكفاح على للحفاظ
فلسطين".  "تحرير الى الطريق

اسرائيل وخارج دااخل اليهودا على هجماتب القاعده تنظيم تعهد وقد
للفلسطينيين.  داعمه عن عربأو بانتظام

على نتحاريلا هجوملل  القاعدة على واسع نطاق على اللوم ألقي
فاشله ومحاولة واحد وقت في كينيا في - السرائيلية مملوك فندق

فى كينيا فى مومباسا مطار من بالقرب اسرائيلية طائرة لسقاط
. 2002 عام
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لقامة المسلحه شبكةلل القاعده انصار نداءات من بالرغم ولكن
الميركية الستخبارات مسؤولي ، الفلسطينية المناطق في لها وجودا
ذلك.  فعلت انها على داليل اي نرى ل:  قالوا

في سيما ول ، أرضال اجل من منافسة تواجه انها المحللون ويقولا
. هناك الراسخه حماس حركة من ، غزة قطاع
البطىء" للموت" ونيتعرض غزة فى الفلسطينيين لدان بن وقالا
المتحدة الوليات مع المتحالفه البلدا مصر على اللوم ووجه

تديرها التي  التي المنطقة صرهبمحا اسرائيل لمساعدة المؤيكية
حماس.

الثالث المقال
_____________________________________

Bin Laden: Palestinian cause fuels war

By MAGGIE MICHAEL
The Associated Press 
Friday, May 16, 2008; 6:48 AM 

CAIRO, Egypt -- Osama bin Laden said in a new audio recording released Friday 
that al-Qaida will continue its holy war against Israel and its allies until it liberates 
Palestine. 

The terrorist leader's third statement this year came as President Bush was 
wrapping up his visit to Israel to celebrate the 60th anniversary of the Jewish 
state. 

Bin Laden said the fight for the Palestinian cause was the most important factor 
driving al-Qaida's war with the West and fueled 19 Muslims to carry out the 
suicide attacks against the U.S. on September 11. 

"To Western nations ... this speech is to understand the core reason of the war 
between our civilization and your civilizations. I mean the Palestinian cause," said 
bin Laden in the close to 10 minute audiotape. 

"The Palestinian cause is the major issue for my (Islamic) nation. It was an 
important element in fueling me from the beginning and the 19 others with a 
great motive to fight for those subjected to injustice and the oppressed," added 
bin Laden. 
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Al-Qaida has been stepping up its attempts to use the Israeli-Arab conflict to rally 
supporters. Israel has warned of growing al-Qaida activity in Palestinian territory, 
though the terror network is not believed to have taken a strong role there so far. 

The authenticity of the message could not be verified, but it was posted on a Web 
site commonly used by al-Qaida and the voice resembled the one in past bin 
Laden audiotapes. Though it was unknown exactly when the audio was recorded, 
but it referenced Israel's 60th anniversary, which began May 8. 

IntelCenter, a U.S. group that monitors al-Qaida message traffic, said the audio 
message was accompanied by a photo of bin Laden wearing a white robe and 
turban next to a picture of the Al Aqsa mosque in Jerusalem. It was unclear when 
the photo of bin Laden was taken. 

The al-Qaida leader said the Western media managed to brainwash people over 
the past 60 years by "portraying the Jewish invaders, the occupiers of our land, as
the victims while it portrayed us as the terrorists." 

"Sixty years ago, the Israeli state didn't exist. Instead, it was established on the 
land of Palestine raped by force," said bin Laden. "Israelis are occupying invaders 
whom we should fight." 

Israeli Foreign Ministry spokesman Arye Mekel dismissed bin Laden's new 
message. 

"We do not relate or pay attention to the words of this terrorist lunatic," he said. 
"The time has come for him to be apprehended and pay for his crimes." 

Bin Laden criticized Western leaders like Bush who participated in Israel's 60th 
anniversary celebrations. Bush feted Israel on Thursday and predicted that its 
120th birthday would find it alongside a Palestinian state and in an all-democratic 
neighborhood free of today's oppression, restrictions on freedom and extremist 
Muslim movements. 

Delivering this rosy forecast for the Middle East in 2068 during a speech to the 
Knesset, the Israeli parliament, Bush made no acknowledgment of the hardship 
Palestinians suffered when hundreds of thousands were displaced following the 
creation of the Jewish state in 1948, a counterpoint to Israel's two weeks of 
jubilant celebrations. 

Though Bush has set a goal of reaching an Israeli-Palestinian deal before the end 
of his term in January, he did not mention the ongoing negotiations or how to 
resolve the thorniest disputes. 

Bin Laden said Western leaders were insincere in their expressed desire for Israeli-
Palestinian peace and failed to criticize Israel. 

"Peace talks that started 60 years ago are just meant to deceive the idiots," said 
bin Laden. "After all the destruction and the killings ... your leaders talk about 
principles. This is unbearable." 

The terrorist leader mentioned former Israeli Prime Minister Menachem Begin, 
who he said ordered a Jewish militia to attack the Arab village of Deir Yassin in 
1948. The attack during Israel's push for statehood killed more than 100 Arabs 
and forced the rest of the village to flee. 
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"Instead of punishing him (Begin) over his crimes ... he was awarded a Nobel 
prize," said bin Laden. 

Begin won the Nobel peace prize for negotiating a peace treaty with Egypt in 
1979, Israel's first with an Arab nation. The Israeli leader shared the prize with 
former Egyptian President Anwar Sadat, who was Begin's negotiating partner. 
Israel has only signed one other peace treaty with an Arab nation, Jordan. 

"We will continue our struggle against the Israelis and their allies," said bin Laden.
"We are not going to give up an inch of the land of Palestine." 

Bin Laden's message Friday followed an audiotape released in March in which he 
lashed out at Palestinian peace negotiations with Israel. 

The March audiotape was the first time bin Laden spoke of the Palestinian 
question at length since the deteriorating situation in the Hamas-controlled Gaza 
Strip, where the Israeli military has been fighting with militants who fire rockets 
into southern Israel. Israel has been battling Hamas in Gaza since the Islamic 
militant group took control of the strip last June from followers of Palestinian 
President Mahmoud Abbas. 

http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2008/05/16/AR200805160
0793_2.html

الثالث المقال ترجمة
_________________________________

 الحرب وقود الفلسطينية : القضية لدن بن

 ماجي مايكل جانب من
 برس اسوشيتد وكالة

  صباحا6:48  ؛2008 ، / مايو  ايار16 ، الجمعة

جديد صوتي تسجيل في قالا لدان بن -- اسامة مصر ، القاهرة
الحرب سيواصل القاعده تنظيم ان الجمعة يوم سراحه اطلق

فلسطين.  يحرر حتى وحلفائها اسرائيل ضد المقدسة
الرئيس اختتام مع جاء العام هذا من الرهابى زعيملل الثالث البيان
للدولة الستين السنويه بالذكرى للحتفالا اسرائيل الى زيارته بوش

العبرية. 
عامل اهم هو الفلسطينية القضية اجل من الكفاح لدان بن وقالا

 من19 لل الدافعو الغرب مع حرب في القاعده تنظيم قياداةل
الوليات على انتحارية هجمات لتنفيذ بالتخطيط للقيام المسلمين

/ سبتمبر.   ايلولا11 يوم المتحدة
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الساسي السبب نفهم ان هو الخطاب الغربية... هذا الدولا "على
بن قالا،"  الفلسطينية القضية . أعنيوحضارتكم حضارتنا بين للحرب

داقيقة. 10 من تسجيل في لدان
(السلمية). و أمتيل بالنسبة رئيسية قضية هي الفلسطينية "القضية

من للكفاح كبير داافعو آخرينال 19 مع البداية من لدفعي عنصرمهم
لدان.  بن ،" اضافللعدالةوا ظلملل ونتعرضي الذين أولئك اجل

العربي الصراع لستخدام محاولتها في  اسرعت القاعده تنظيم
نشاط تزايد من حذرت . اسرائيلامؤيديه حشد أجل من السرائيلي

ل الرهاب شبكة ان رغم ، الفلسطينية الراضي في القاعده تنظيم
الن.  حتى هناك قويا داورا لها اتخذت قد تكون ان يعتقد

تنشر كانت لكنها ، منها التحقق يتسن لم التي الرسالة صحه نع
تنظيم قبل من عاداة تستخدم النترنت شبكة على موقع على

الماضي. على في لدان بن تسجيلت يشبه واحد وصوت القاعده
ولكن ،الشريط سجل متى بالضبط معروف غير انه من الرغم

التي ، لسرائيل لنشاء الستين الذكرى بمناسبه أنه اليه المشار
/ مايو.   ايار8 في بدأت

رورم حركة يراقب الذي المريكي سانتر النتل المراقبة فريق
ةصور  رافقتها الصوتية الرسالة أن قالا ، القاعده تنظيم ئلرسا

القصى المسجد صورة بجانبه وعمامه ابيض ردااء يرتدي لدان بنل
 الصورة. بأخذ لدان بن  قام متى الواضح من القدس. وليس في
التأثير من تمكنت الغربية العلم وسائل القاعده تنظيم زعيم قالا
"تصوير جانب من  الماضية60 الا السنوات خللا الناس أدامغة على

انه حين وفي الضحايا أنهم على ارضنال المحتلين الغزاه اليهودا
الرهابيين". ب  نايصور
، ذلك من لها. وبدل وجودا ل اسرائيل داولة فان ، عاما ستين "قبل

بن قالا بالقوة" ، اغتصبت التي فلسطين أرض على تانشئ قد
 نكافحهم" أن وعلينا محتلون غزاه لدان. "السرائيليون

رافضا ميكيل ارييه السرائيلية الخارجية وزارة باسم الناطق وصرح
جديدة. ال لدان بن رسالة
". "انمجنون ارهابي من الكلمات لهذه الهتمام  نولي ل "نحن

ثمن يدفع و عليه القبض يتم ان اليه بالنسبة حان قد الوقت
جرائمه". 

احتفالت فى شارك الذي بوش مثل الغربيين القاداة لدان بن وانتقد
الخميس يوم اسرائيل كرم اسرائيل. بوشل الستين السنويه الذكرى

الى جنبا يوجد انه جدنس القادامة المائة بعد العشرون بأن وتنبأ
والقيودا ، القهر من خالية دايمقراطيه فلسطينية داولة جنب

المتطرفة.  السلمية الحركات من حريةال على المفروضة
 خللا2068 في الوسط للشرق بالنسبة التوقعات هذه ايصالا تم

بوش  يشر لم ، السرائيلي البرلمان ، الكنيست امام القاها كلمة
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من اللف مئات وعدداهم يعانون الذين الفلسطينيين  إلى
 ،1948 عام في اليهوداية الدولة انشاء اعقاب فى المشرداين
اسرائيل.  لحتفالت اللحان مزج قبيل أسبوعين

بين صفقة الى التوصل في يتمثل هدفا حددا قد بوش كان وان
/ يناير الثاني كانون في وليته نهاية قبل والفلسطينيين السرائيليين

كه. ئالشا النزاعات حل كيفية او الجاريه المفاوضات يذكر ولم ،
في الرغبة في مخلصين يكونوا لم الغربيين القاداة لدان بن وقالا

اسرائيل.  انتقادا في واوفشل والفلسطينيين السرائيليين بين السلم

بلهاءلل خداع مجردا يعني  عاما60 قبل بدأت التي السلم "محاداثات
عن يتحدثون ...قاداتكم والقتل الدمار كل لدان. "بعد بن قالا،" 

يطاق."  ل هذا... المبادائ
بيغن مناحيم السابق السرائيلي الوزراء رئيس الرهابي الزعيم وذكر

ياسين داير قرية على للهجوم اليهودا ميليشيلت أمر : من وقالا ،
من اسرائيل مكن الذي الهجوم . وخللا1948 عام في العربية
قسرا بالباقي أداى و العرب  من100 من اكثر قتل الدولة اقامة

القرية.  من الهرب إلى
نوبل جائزة على حصل انهفجرائمه...  (أبدا) على معاقبته من "بدل

لدان.  بن قالا،" للسلم
مصر مع السلم معاهدة على للتفاوض كانت للسلم نوبل  جائزة

السرائيلي العربية. الزعيم المة مع الولا اسرائيل  ،1979 عام في
انور السابق المصري الرئيس مع المشتركة زهئالجا على حصل

اسرائيل وقعت المفاوضات. وقد بدء في الولا كان من ، الساداات
الردان.  ، العربية المة مع  سلم معاهدة

لدان. "اننا بن قالا،"  وحلفائهم السرائيليين ضد نضالنا "سنواصل
فلسطين".  ارض من شبر اي عن تنازلان لن

فى كان الذي / مارس اذار شريط بعد جاءت لدان بن رسالة
اسرائيل.  مع الفلسطينية السلم مفاوضات

عن لدان بن تحدث مرة اولا هذه وكانت / مارس اذار في شريط
حماس حركة في المتدهور الوضع و مدة منذ الفلسطينية قضيةال

السرائيلية العسكرية تقوم حيث ، غزة قطاع ىعل تسيطر التي
جنوب فى صواريخ اطلقب يقومون الذين المسلحين مع القتالاب

منذ غزة في حماس حركة تحارب اسرائيل كانت اسرائيل. لقد
حزيران في غزة قطاع  على المسلحه السلمية المجموعة سيطرة
عباس. محمودا الفلسطيني الرئيس اتباع من الماضي / يونيو

الله حفظه الشيخ لكلمة كإعلن المنشورة الصورة تحت مكتوب تعليق هذا     
_________________

This frame grab taken from a video message carrying the logo of al-Qaida's production house as-Sahab and 
provided by IntelCenter, a U.S. government contractor monitoring al-Qaida messaging, shows a graphic used on the 
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May 16, 2008, al-Qaeda's as-Sahab Media release of a new video featuring an audio statement from Osama bin 
Laden to the people of the West about Israel's 60th anniversary. It is the third statement from bin Laden to be 
released in 2008. There are no English subtitles. Friday's message comes as President Bush wraps up his visit to 
Israel to celebrate the 60th anniversary of the Jewish state. (AP Photo/IntelCenter) (Anonymous - AP) 

يحمل فيديو شريط على أخذت التي الصورة ، الطار هذا وفي
، اتهدمق التي السحاب القاعده تنظيمل  النتاج داار شعار عم رسالة

مارس تظهر ، القاعده تنظيم اتراسلم لرصد المريكية سنتر انتل
تنظيمل  العلم وسيلة ،2008  ،16 / مايو ايار في المستخدم ابياني

اسامة من بيان فيه جديد فيديو عرض عن تعلن السحاب القاعده
الستين الذكرى بمناسبة الغربية الدولا شعوب الى لدان بن

. ل2008 عام في عنه يفرج لدان بنل الثالث البيان هوو اسرائيلل
اعلن كما الجمعة يوم الرسالة هذه انجليزيه. وتأتيلل ترجمات توجد

للحتفالا اسرائيل الى زيارته في أعماله يختتم أنه بوش الرئيس
)سنتر انتل/  الصورة ب العبرية. (أ للدولة الستين السنويه بالذكرى
ب) -- أ (مجهولا

الرابع المقال
_________________________________

Purported bin Laden tape decries Israel's 
anniversary 

Osama bin Laden has vowed that al-Qaeda will continue its 
campaign against Israel and its Western allies until Palestinians are 
freed from their "occupiers," according to reports.

Bin Laden made the remarks in a tape released Friday, as Israel 
continued its 60th anniversary celebrations. The authenticity of the 
nearly 10-minute message could not immediately be verified, but it 
was posted on a website commonly used by al-Qaeda.

The militant leader, who has previously threatened to extend al-
Qaeda's network to Israel, said the Israeli-Palestinian conflict is one 
of the most important elements in its battle against the West and 
that it motivated the Sept. 11, 2001, attacks in the United States.

"We will continue, God permitting, the fight against the Israelis and 
their allies … and will not give up a single inch of Palestine as long 
as there is one true Muslim on Earth," the Saudi-born militant said, 
according to Reuters.

The message, which is bin Laden's second this year and seventh 
since 2007, said anniversary celebrations in Israel were a clear 
indication that the world's only Jewish state was built on land taken 
60 years ago from Palestinians who were already living there.
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"This is evidence that Palestine is our land, and the Israelis are 
invaders and occupiers who should be fought," Reuters quoted him 
as saying.

Friday's message came a day after U.S. President George W. Bush 
delivered a speech to the Israeli parliament condemning bin Laden 
and other "terrorists and radicals," including members of the 
Palestinian militant group Hamas, Hezbollah and the president of 
Iran. 

The militant leader made another direct reference to Israel in a tape 
released on the web in December 2007, saying al-Qaeda intends to 
"liberate Palestine, the whole of Palestine from the [Jordan] river to 
the sea.

"We will not recognize even one inch for Jews in the land of Palestine
as other Muslim leaders have," he said.

Israel has warned of growing al-Qaeda activity in the West Bank and
Gaza Strip, although the militant network is not believed to have a 
strong presence there at this time.

http://www.cbc.ca/world/story/2008/05/16/osama-tape.html

الرابع المقال ترجمة
_________________________________

الذكرى في اسرائيل يشجب لدن بنل المزعوما شريطال
 السنويه

اسرائيل ضد حملتها ستواصل القاعده ان تعهد لدان بن اسامة
"المحتلين" وفقا من فلسطينيينال تحرر حتى الغربيين وحلفائها

للتقارير. 
يوم سراحه اطلق شريط في قدمت التي لدان بن ملحظات

السنويه الذكرىب هاحتفالتا اسرائيل واصلت مع تزامنت ، الجمعة
ل فإنه الرسالة مدة ائق داق10 من يقرب ما صحه نعالستين. 

على تنشر كانت ولكنها ، الفور على صحتها من التحقق يمكن
القاعده.  تنظيم قبل من عاداة ستخدمي النترنت شبكة على موقع
القاعده شبكة توسيعب هددا ان له سبق ، لمسلحه الجماعة زعيم

اهم احد هو الفلسطيني السرائيلي الصراع ان ، سرائيلا في
 ايلولا11  إلى دافعنا الذي وهو ، الغرب ضد نامعركت في العناصر

المتحدة الوليات فى وقعت التى الهجمات  ،2001 ، / سبتمبر
. المريكية
وحلفائهم السرائيليين ضد الجهادا ، الله شاء نإ ، نواصل "وسوف

مسلم هناك داام ما فلسطين من واحد شبر عن تخلىن لن… و
وفقا ، المولد السعوداي المقاتل قالا،"  الرض على واحد حقيقي
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لرويترز. 
والسابعه العام هذا من نيةالثا يه لدان بن بها بعث التي الرسالة

اسرائيلل السنويه الذكرى احتفالت أن وقالا  ،2007 عام منذ
تم بل يهودايه داولة العالم في تكن لم هان الى واضحة اشارة كانت
الفلسطينيين من  عاما60 قبل من عليها استولى ارض على بناؤها
بالفعل.  هناك يعيشون الذين
الغزاه والسرائيليون ، أرضنا هي فلسطين ان على داليل "وهذا

عنه.  نقلت ،" رويترز يحارب أن ينبغي من والمحتلين
الرئيس ألقاها التي الكلمة من واحد يوم بعد الجمعة رسالة وجاءت

لدان بن يدين السرائيلي البرلمان أمام بوش دابليو جورج المريكى
من عضاءلا ذلك في ،" بما والمتطرفين "الرهابيين من وغيره

ايران.  ورئيس الله وحزب ، حماس الفلسطينية المقاتله المجموعة
في إسرائيل إلى مباشرة إشارة آخر قدم المسلحه الجماعة زعيم

/ دايسمبر الولا كانون في النترنت شبكة على أصدر الذي الشريط
من فلسطين كل ، فلسطين "لتحرير تعتزم : القاعده قائل  ،2007

البحر.  الى [الردان] النهر

كما فلسطين ارض في لليهودا واحدة بوصةب ولو نعترف لن "اننا
المسلمين".  الزعماء من ناغير

الغربية الضفة في القاعده تنظيم نشاط تزايد من حذرت اسرائيل
لديها ليست المقاتله الجماعة  بأن يعتقد هان رغم ، غزة وقطاع
الوقت. هذا فى الوجودا يةقو شبكة

الخامس المقال
_________________________________

Alleged bin Laden tape urges Muslims to liberate 
Palestine

CNN) -- A blunt new statement attributed to al Qaeda leader Osama bin Laden urges his followers to
liberate Palestine. The statement's release coincides with Israel's 60th anniversary.

In the audio message, the speaker reiterates jihadist opposition to the existence of the Jewish state and 

its policies, and tells listeners that "liberating" Palestine should be the aim of every Muslim.

The message, titled "The Causes of Conflict on the 60th Anniversary of the State of Israeli Occupation," 

was released Thursday on jihadist Web sites, where it is played over a still image. It runs nine minutes 

and 40 seconds and is addressed to Western peoples.

A U.S. intelligence official said Friday the tape is being analyzed to see if the speaker is, in fact, bin 

Laden.
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The official said it would be "no surprise" that bin Laden would issue a message against Israel. Al Qaeda

seems to think such a message "resonates well in the Muslim world," he said.

The official was speaking on background because he was not authorized to speak on the record.

CNN cannot independently verify the authenticity of the message.

The speaker decries characterization of Palestinian militant groups as terror organizations. He also says

Israel has engaged in terror.

"As your low values show double standards in one issue, you call the Palestinian organizations terror 

organizations. They were punished and ignored.

"On the other hand, the Israelis were killing civilians from women and children, either through car bombs

as in Haifa and elsewhere. Or what is worse than that, when the Zionist organizations massacred 

Palestinian villagers by scaring him, deporting them, and robbing their lands, what was your stance?"

He singles out Menachem Begin, the late Israeli prime minister, and blames him for the events at Deir 

Yassin, a Palestinian Arab village where the killings of civilians occurred in 1948.

"What was the Westerner's stance on this? Instead of being punished for those crimes, he was 

appointed prime minister. That wasn't enough for them; they presented him with the Nobel Peace Prize,"

he said.

Today, the speaker says, "we are living the massacre of Gaza," the Palestinian-controlled territory. 

Israeli troops and Palestinian militants from Gaza have been fighting and Israeli security moves have 

had severe humanitarian consequences.

"It is happening in front of the eyes of the world. One and a half million individuals under the deadly 

bombing are dying slowly because of poor nutrition and scarcity of medicine," the speaker said. "But 

your politicians require Egypt's ruler to provision the embargo on them to choke the weak and most of 

them are women and children."

The speaker emphasizes the fighting will continue against "the Israelis and their allies, to obtain justice, 

to be fair to the ones mistreated."

"We will not abandon one inch of Palestine, God willing, if there is one honest Muslim man left in this 

world," the speaker said.

Bin Laden's last message came on March 20, when in an audiotape he called Iraq "the perfect base to 

set up the jihad to liberate Palestine."

In an audiotape released the previous day, bin Laden condemned European countries for siding with 

the United States in Afghanistan and for allowing the publication of cartoons considered insulting to 

Islam's prophet Mohammed.

Al Qaeda -- which is responsible for the September 11, 2001, attack on the United States -- regularly 

condemns Zionism, the philosophical underpinning of Israel.

President Bush referred to al Qaeda on Friday in an address to Israel's parliament, the Knesset, in 

Jerusalem. 
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He decried the actions and the motivations of terrorists and noted that bin Laden teaches that "the killing

of Jews and Americans is one of the biggest duties.

http://www.cnn.com/2008/WORLD/meast/05/16/bin.laden.message/index.html

الخامس المقال ترجمة
_________________________________

 فلسطين لتحرير المسلمين يحث  الجديد لدن بن شريط
تنظيم زعيم الى منسوب بيان جديد تسجيل في.) أن أن سي

تم فلسطين. بيان تحرير على اتباعه يحث لدان بن اسامة القاعده
لسرائيل.  الستين الذكرى مع يتزامن وقت في هسراح اطلق

وجودال الجهاداية المعارضة تحدثم ويكرر ، الصوتيه الرسالة في
"تحرير" فلسطين ان لمستمعينل يقولاو ، وسياساتها اليهوداية الدولة
مسلم.  كل هدف يكون ان يجب

لدولة الستين الذكرى في الصراع "اسباب عنوان تحت ، الرسالة
المواقع على الخميس يوم سراحه ،" اطلق السرائيلي الحتللا
فيها تتحرك تزالا ول كانت حيث ، النترنت شبكة على الجهادايه
موجه هوو ،  ثانية40 و داقائق تسع  مدته. عنه العلنية الصورة

الغربية.  الشعوب الى
يجري الشريط الجمعة الميركية الستخبارات في مسؤولا وقالا

لدان.  بن ، الواقع في ، هو المتكلم كان اذا ما لمعرفة تحليله
رسالة يصدر لدان بن غريبا" ان "ليس سيكون انه  المسؤولا وقالا
ترن" كانت الرسالة هذه ان تعتقد القاعده ان اسرائيل. ويبدو ضد

السلمي".  العالم في ايضا
يكن لم لنه اساسية معلومات عن يتحدث كان الرسمى المسؤولا

المحضر.  في يتكلم ان مخول
بصورة الرسالة صحه من التحقق لها يمكن ل  ان ان سي

مستقلة. 
نحو على المسلحه الفلسطينية الجماعات وصف يشجب المتحدث

تمارس اسرائيل ان ايضا يقولا انه الرهابيه. وقالا المنظمات
الرهاب. 

واحدة مسألة في بمكيالين الكيل حيث المنخفضه القيم كم" اظهار
تمت و الرهابيه المنظمات الفلسطينية المنظمات داعوتكم ،

 تجاهلهم. و معاقبتهم
المدنيين قتلب يقومون السرائيليون كان ، اخرى ناحية "ومن

حدث كما المفخخه السيارات طريق عن اما ، والطفالا والنساء
تذبح عندما ، ذلك من اسوأ هو ما اخرى. او واماكن حيفا في

و ، وترحيلهم ، القرويين لتخويف ينالفلسطيني ةالصهيوني المنظمات
"  ؟ كموقفم هو ما ، الراضي سرقة
إلى وأشار ، الراحل السرائيلي الوزراء رئيس ، بيغن مناحيم وذكر

الفلسطينية العربية القرية ، ياسين داير في وقعت التي الحداث
. 1948 عام فى قعتوو للمدنيين قتل عمليات فيها حدث والتي
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الجرائم هذه على معاقبته من بدل هذا؟ من بالغر موقف هو "ما
قدم بل ، له بالنسبة يكفي ل ذلك و ، وزراءلل ارئيس هتعيين تم ،

،" قالا.  للسلم نوبل جائزة إليه
،" غزة مذبحة في نعيش : "اننا يقولا المتكلم فان ، واليوم

السرائيلية الفلسطينية. القوات للسيطره الخاضعه الراضى
المنية والتحركات القتالا بينهم  غزة من الفلسطينيين والمقاتلين
وخيمة.  انسانية عواقب لها كان السرائيلية

الذين الفرادا من مليون ونصف العالم. مليون أعين امام يجري "انه
التغذيه سوء بسبب ببطء يموتون الفتاك القصف تحت يعملون
يعتمدون عندكم ونالسياسي ولكنالمتحدث. " ،" قالا الدواء وندرة
الضعفاء لخنق و المفروض لحظرا توفيرل مصر حاكم على

والطفالا."  النساء من ومعظمهم
من ، وحلفاءهم "السرائيليين ضد القتالا واصلنس المتحدث ويؤكد
المعامله."  سوءل منصفين نكون وحتى ، العدالة على الحصولا اجل
اذا ، الله شاء ان ، فلسطين من واحد شبر عن نتخلى لن "اننا
قالا العالم" ، هذا في حقيقي واحد صاداق مسلم هناك كان

المتحدث. 
، / اذار  مارس20 في رسالة بعد جاءت ، الخيرة لدان بن رسالة

لتحرير الجهادا قاعدة لقامة المثاليه  أنها" الى داعا أين العراق عن
فلسطين". 

بلدان لدان بن اداان ، السابق اليوم في سراحهم اطلق شريط في
فى  المريكية المتحدة الوليات جانب الى تقف التي اوروبا

نبيل مهينه تعتبر التي المتحركه الرسوم نشرب سماحللو افغانستان
محمد.  لسلما

 ،2001 / سبتمبر  ايلولا11 هجمات  عن مسؤولة -- وهي القاعده
، الصهيونية تدين -- بانتظام المريكية المتحدة الوليات على

اسرائيل.  عليها تقوم التي والفلسفيه
خطاب في الجمعة يوم القاعده تنظيم الى بوش الرئيس واشار
القدس.  في ، الكنيست ، السرائيلي البرلمان الى وجهه

بن ان الى واشار الرهابيين وداوافع الجراءات شجب عن واعرب
واجبات.ال اكبر من واحدة والميركيين اليهودا "قتل ان يعلم لدان

السادس المقال
_________________________________

'Bin Laden' call targets Israel 

A new audio message purported to be from Osama Bin Laden has called 

for Muslims to continue the fight to liberate Palestinian lands. 

In a tape marking Israel's 60th anniversary, the speaker pledged to continue 

fighting the Israelis and not give up "a single inch of Palestine". 

17



The tape's authenticity could not be verified. The last messages attributed to Bin 

Laden were aired in March. 

The al-Qaeda leader is thought to be in the Pakistan-Afghanistan border area. 

Friday's message, which lasted about nine minutes, was posted on a website 

commonly used by al-Qaeda. 

It came as US President George W Bush ended a trip to Israel coinciding with 

anniversary celebrations that began last week. 

The voice on the tape said the fight for the Palestinian cause was the most 

important factor driving al-Qaeda's war with the West, and that it had fuelled the 

11 September 2001 attacks on the US. 

In March, a message attributed to Bin Laden, and considered by US intelligence 

officials as authentic, threatened the EU over the publication of a cartoon 

satirising the Prophet Muhammad. 

The following day, another message urged Muslims to join the insurgency in Iraq 

as the best way to support the Palestinians. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7404264.stm

السادس المقال ترجمة
_______________________________

 اسرائيل هدافلست دعوي لدن 'بن
فيها المسلمين داعا لدان بن اسامة من رسالة يحمل جديد تسجيل

الفلسطينية.  الراضي تحرير اجل من الكفاح مواصلة الى
تعهد المتحدث ، اسرائيلل الستين الذكرى سجل شريطال في

من اواحد شبرا يسلم وال السرائيليين ضد القتالا بمواصلة
فلسطين". 

المنسوبة الخيرة لةالرسا ومنها.  التحقق يتسن لم الشريط صحه
/ مارس.  اذار في ابثه تم لدان بن الى

بين الحدوداية المنطقة في يوجد القاعده تنظيم زعيم بأن يعتقد و
الحودايه.  والمنطقة وافغانستان باكستان

نشرها تم ، داقائق تسع حوالي استغرقت التي ، الجمعة رسالة
تنظيم قبل من عاداة ستخدمي النترنت شبكة على موقع على

القاعده. 
من بوش دابليو جورج المريكى الرئيس إنتهاء بعد جاء انه كما

التي السنويه بالذكرى الحتفالت مع بالتزامن اسرائيل الى رحلة
الماضي. السبوع في بدأت

الفلسطينية القضية اجل من الكفاح أن قالا الشريط على صوتال
وانه ، الغرب مع الحرب في القاعده تنظيم قياداةل عامل اهم هو

المتحدة الوليات  على2001 / سبتمبر  ايلولا11 هجماتل الدافع كان
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المريكية. 

فيها نظرت والتي ، لدان بن الى نسبت رسالة ، / مارس آذار في
التحادا فيها هددا ، حقيقية بأنها مسؤولين عن الميركية الستخبارات

محمد.  النبي من ساخرة كاريكاتوريه رسوم نشر على الوروبي
الى للنضمام المسلمين فيها حث اخرى رسالة ، التالي اليوم وفي

الفلسطينيين. لمسانده وسيلة افضل باعتباره العراق فى التمردا

في إدراجه تم مهم إضافي مقال السابع المقال 
 السادس التقرير

السابع المقال
_________________________________

Al-Qa'eda defeat in sight, says US anti-terrorism 
official 

A senior American counter-terrorism official has declared that the demise of 

al-Qa'eda is in sight because its failure to adapt its violent ideology and 

tactics has provoked growing dissent across the Islamic world. 

The uprising by Sunni tribes against al-Qa'eda in Iraq, protests in northern Africa 

against suicide bombings and dissent from clerics and former terrorists have put the 

group's leadership on the defensive as never before, said the official.

"If al-Qa'eda maintains its current state of play of attacking civilians and Muslims, and 

continuing to not change its philosophy, it will start to fizzle." He said the end of the 

movement as a global threat was "visible" and "foreseeable", in contrast to previous 

assumptions that it would last for generations. Acknowledging that the threat of a 

major al-Qa'eda attack remains significant, his remarks reflected a quiet confidence 

within the George W Bush administration that one of its major goals will be achieved 

before too long.

Declarations of triumph have been precluded by the mockery that followed the 

president's "Mission Accomplished" statement in Iraq in 2003. But White House 

officials are beginning to express confidence that al-Qa'eda will be defeated. Juan 

Carlos Zarate, the White House's deputy national security adviser on terrorism, said in 

a recent speech: "There has been a growing rejection of the al-Qa'eda programme and

message.
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We know that all of this matters to al-Qa'eda and that its senior leadership is sensitive 

to the perceived legitimacy of both their actions and their ideology."

Ayman al-Zawahiri, who is Osama bin Laden's deputy, held a 90-minute internet 

conversation with radicals during which he was forced to defend al-Qa'eda's killing of 

Muslim civilians. Last year Salman Awdah, a prominent Saudi cleric, wrote an open 

letter to bin Laden condemning the deaths of innocent parties.

The senior US official, who spoke on condition of anonymity, said: "There are 

indicators all over the world where al-Qa'eda's programme is not being met by the 

grand acceptance that it assumed.''

America is heartened by al-Qa'eda's failure to create a political wing or to dilute its 

policy of violence. The official added: "They are not going to stop bombing people and 

claiming that those who don't think like them are unbelievers. They are almost digging

a deeper hole for themselves by finding new enemies.''

However, Peter Bergen, the author and leading terrorism expert, said: "While it is true 

support for bin Laden, al-Qa'eda and suicide bombing is evaporating it doesn't 

translate into a long-term embrace of the United States.'' 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/1960245/Al-Qa%27eda-defeat-in-sight
%2C-says-US-anti-terrorism-official.html?source=rss

السابع المقال ترجمة
_________________________________

أمريكي مسؤول يقول ، الفق في الهزيمة القاعدة
 الرهاب لمكافحة رسمي

اعلن الرهاب لمكافحة الرسميين المريكيين لمسؤولينا كبار احد
مواءمه عدم بسبب الفق في  القاعدة منظمة زوالا ان

فى المتزايدة المعارضة اثارت التي العنيفه والتكتيكات تهايديولوجي
السلمي.  العالم انحاء جميع

، العراق في القاعدة استهدفت التي السنيه القبائل انتفاضة
والمعارضة النتحاريه التفجيرات ضد افريقيا شمالا في واحتجاجات

في على الفريق قياداة وضعت الدين ورجالا السابقين الرهابيين من
الرسمي.  المسؤولا قالا ،مثيل له يسبق لم دافاعي وضع
و اللعب في الحالي وضعها على ستحافظ القاعدة تكان "اذا

في والستمرار ، والمسلمين المدنيين على الهجوم في المتمثل
هو الحركة من الغاية ان ق". وقالاااخفبال ستبدأ فلسفتها تغيير عدم
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الفتراضات من النقيض على "متوقع" ، "ظاهر" و عالمي تهديد
خطر بان العترافلجيالا. و تستمر ان المقرر من ان السابقة
الثقة تعكس هئهاداال ملحظاته ، اكبير زالاي ل القاعدة من الهجوم

سوف الرئيسية ااهدافه احد ان بوش دابليو جورج اداارة دااخل
طويل.  وقت مرور قبل يتحقق

"المهمة الرئيس يتبعون الذين الساخرين من جاءت للنتصار اعلنات
في المسؤولين . ولكن2003 عام في العراق في  البيانانجزت" قد

الحاق سيتم هبأن تهمثق عن  واأعرب بدايةال في البيض البيت
القومي المن مستشار ، زارات كارلوس . خوانالقاعدةب الهزيمة

: " هناك ةحديث كلمة في قالا ، البيض البيت في الرهاب على
. ورسائلها القاعدة لبرنامج رفضلل تزايد
راعيت للقاعدة العليا للقياداة المور هذه كل ان نعلم ونحن

وايديولوجيتها".  ااعماله كلل المتوخاة الشرعية
الدقيقة90 في عقد ، لدان بن أسامة نائب هو ، الظواهري أيمن
قتل عن للدفاع خللها اجبر المتطرفين مع حاداثةم النترنت على

، الماضي العام في العوداة المسلمين. سلمان دنيينللم قتل القاعدة
بن الى مفتوحة رسالة كتب ، البارز السعوداي الدين رجل وهو
الطرفين.  من البرياء مقتل يدين لدان

: "هناك اسمه ذكر عدم شرط على تكلم ، كبير امريكى مسؤولا
قبوله يتم ل القاعدة رنامجب بأن العالم انحاء جميع في مؤشرات

.'' له مفترضا كان حسبما كبير بشكل
من للتقليل أو سياسي جناح انشاءل القاعدة فشل مع تعمل امريكا
وقفب  يقوموا لن : "انهم المسؤولا . واضافلديها العنف سياسة
يعتقدون ل الذين ؤلءه ان ونيزعم و والناس القصف عمليات

طريق عن منفسهال ةقيعم حفرة يحفرون همإن كفار هم مثلهم
جددا.''  اعداء ايجادا
كان : "ولئن قالا ، الرهابب والخبير المؤلف ، بيرغن بيتر أن غير
هو النتحاري التفجير وعمليات القاعدة لدان بن داعم الصحيح من
قلق الجل طويل واقعال في ترجمي ل أنه إل تبخر حالة في

. ''المريكية المتحدة الوليات

الفرنسية باللغة المقالت

الثامن المقال
_________________________________

Al-Qaida multiplie les menaces contre Israël
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Un nouveau message audio attribué à Ben Laden marque à sa manière les

soixante ans de l'Etat hébreu. Une cible de plus en plus présente dans la 

propagande de la nébuleuse terroriste.

« Si Dieu le veut, nous continuerons la lutte contre les Israéliens et leurs alliés et ne 

renoncerons à aucun pouce de la Palestine tant qu'il y aura au moins un musulman 

véritable sur la Terre », annonce al-Qaida dans un message audio diffusé vendredi sur 

plusieurs sites utilisés comme canaux de communication par As-Sahab, la branche 

médiatique de la nébuleuse terroriste. Si le message n'a pas été formellement authentifié, 

les experts estiment que la voix sur le fichier audio ressemble bien à celle d'Oussama Ben 

Laden. 

Ce message est diffusé au moment même où George W. Bush, le président américain, 

quitte Israël après la commémoration du soixantième anniversaire de la création de l'Etat 

hébreu. Ben Laden s'en prend d'ailleurs à « la participation de dirigeants occidentaux aux 

célébrations des juifs » qui « confirme que l'Occident soutient l'occupation odieuse de notre

pays ».

Les déclarations de Ben Laden et d'al-Qaida contre Israël se multiplient depuis quelques 

mois, alors qu'il ne s'agit pas à l'origine d'une des thématiques favorites de sa propagande.

En mars dernier, le leader terroriste jugeait ainsi que le djihad en Irak était le meilleur 

moyen de soutenir les Palestiniens. Fin décembre 2007, Ben Laden avait musclé ses 

menaces contre l'Etat hébreu : «Nous avons l'intention de libérer la Palestine, toute la 

Palestine du Jourdain à la mer», clamait-il, parlant de «sang pour sang, destruction pour 

destruction». 

http://www.lefigaro.fr/international/2008/05/16/01003-20080516ARTFIG00506-al-
qaida-multiplie-les-menaces-contre-israel.php

الثامن المقال ترجمة
_______________________________

 اسرائيل ضد التهديداتا ضاعفت القاعده
الخاصة بطريقتها تسجل لدان بن الى نسوبةم صوتيه جديدة رسالة

هدفا متزايد بشكل أصبحت والتيالعبرية.  للدولة ستينال الذكرى
الرهابيه.  الدعايه في

وحلفائهم السرائيليين ضد الكفاح نواصل سوف ، الله شاء إن"
سلمم القل على هناك داام ما فلسطين من شبر اي عطىن لنو
الرسالة في القاعده تنظيم قالا الرض" ، على واحد قيقيح

التصالا قنواتك تستخدم مواقع عدة على الجمعة بثت التي الصوتيه
لم الرسالة كانت . اذاالرهابية للمنظمة ، يالعلم الفرع ، بسحاب

الصوت يشبه الصوت بأن ونقدري الخبراء فإن ، رسميا توثق
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لدان.  بن لسامة الصوتيه للملفات
بوش جورج المريكى الرئيس فيه كان وقت في تبث الرسالة هذه

بالذكرى لحتفالابا تقوم اسرائيل ترك ان بعد زيارته من منتهيا
إلى أشار كما لدان العبرية. بن الدولة لتأسيس الستين السنويه

الغرب ان اليهودا" "واكد احتفالت في الغربيين القاداة "مشاركة
بلدانا".  في البغيض الحتللا يدعم

خللا تتضاعف اسرائيل ضد القاعده وتنظيم لدان بن تصريحات
المواضيع من واحدة قضية ليست انها ثم ، الماضية القليلة الشهر

، الرهابي الزعيم ، الماضي / مارس اذار  ففي.لدعايته المفضلة
الفلسطينيين. لمسانده وسيلة افضل هو العراق في الجهادا ان يرى
قام قد لدان بن كان  ،2007 / دايسمبر الولا كانون نهاية وفي

كل ، فلسطين لتحرير نعتزم : "نحن العبرية الدولة ضد تهديداتب
و الدم "الدم حديثه في قالا و البحر" ، الى الردان من فلسطين

". الهدم الهدم

التاسع المقال
_________________________________

Ben Laden appelle au djihad pour libérer les 
territoires palestiniens

Un nouveau message d'Oussama Ben Laden a été diffusé vendredi sur la Toile à 
l'occasion du 60e anniversaire de la proclamation d'Israël. Adressé aux "peuples 
occidentaux", il s'intitule : "Les causes du conflit au 60e anniversaire de l'État 
d'occupation israélienne". 
Selon le chef du réseau islamiste Al-Qaïda, le "djihad" est un devoir pour libérer 
les territoires palestiniens, occupés par l'État juif. "Si Dieu le veut, nous 
continuerons la lutte contre les Israéliens et leurs alliés et ne renoncerons à aucun
centimètre carré de terre de Palestine tant qu'il y aura au moins un musulman 
véritable sur la Terre", martèle-t-il dans son allocution. 

Et pour cause : les cérémonies marquant le 60e anniversaire d'Israël démontrent 
qu'Israël n'existait pas il y a soixante ans et qu'il s'est créé sur des terres 
confisquées de force aux Palestiniens, explique Oussama Ben Laden dans son 
message. 
Il a également souligné que le conflit israélo-palestinien est au coeur de la lutte 
engagée contre l'Occident et qu'il fut un facteur décisif des attentats du 11 
septembre 2001 contre les États-Unis. 
Enfin, le chef islamiste dénonce les médias occidentaux qui évoquent depuis des 
années les Israéliens comme des victimes et les Palestiniens expulsés de leur 
terre comme des terroristes. 

Menace d'attentats lors de l'Euro 2008 

L'authenticité de l'enregistrement n'a pu être établie dans l'immédiat mais la voix 
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ressemble à celle de Ben Laden. L'annonce d'un nouveau message avait été 
postée sur des forums jihadistes jeudi, selon un communiqué du Centre américain
de surveillance de sites Internet islamistes, le SITE Institute   . 

Le dernier message audio du chef d'Al-Qaïda, datant du 20 mars et diffusé par la 
chaîne qatarie Al-Jazira, exhortait les musulmans à soutenir l'insurrection en Irak, 
au 5e anniversaire de l'invasion américaine, jugeant que cette attitude était le 
meilleur moyen de soutenir les Palestiniens. 

L'organisation terroriste s'emploie à maintenir la pression. Jeudi, un haut 
responsable de la police helvétique affirmait dans la presse suisse qu'Al-Qaïda 
menaçait d'organiser des attentats lors de l'Euro 2008 de football   qui 
débute le mois prochain en Autriche et en Suisse.

http://www.lepoint.fr/actualites-monde/ben-laden-appelle-au-djihad-pour-liberer-
les-territoires/924/0/246003

التاسع المقال ترجمة
_________________________________

 الفلسطينية الراضي لتحرير الجهاد الى يدعو لدن بن
النترنت شبكة على الجمعة تبث لدان بن اسامة من جديدة رسالة

الغربية" ، "الشعوب الى اسرائيل. موجهة لعلن الستين الذكرى في
الحتللا لدولة الستين الذكرى في الصراع : "اسباب بعنوان يوه

السرائيلي". 
لتحرير الجهادا "اواجب ، القاعده شبكة في السلميين لرئيس ووفقا

، الله شاء العبرية. "اذا الدولة تحتلها التي الفلسطينية الراضي
شبر اي نعطي ولن وحلفائهم السرائيليين ضد الكفاح نواصل سوف

على حقيقي سلمم القل على هناك داام ما فلسطين ارض من
. تهكلم في أصرالرض" 
دلات لسرائيل الستين الذكرى بمناسبه : الحتفالت وجيهه ولسباب

متيأق أنهاو عاما ستين قبل موجوداة تكن لم اسرائيل ان على
بن اسامة قالا ، بالقوة الفلسطينيين من المصاداره الراضي على
رسالته.  في لدان

في يكمن الفلسطينى السرائيلى الصراع ان على ايضا وشددا
التي الهجمات في حاسما عامل وكان الغرب ضد الصراع صميم
المتحدة.  الوليات  ضد2001 / سبتمبر  ايلولا11 في وقعت
التي الغربية العلم وسائلب نددا السلمي الزعيم فان ، واخيرا

ضحايا السرائيليين بأن انقضت التي السنوات الذهان في تحكمت
ارهابيون.  بأنهم ارضهم من طرداوا الذين والفلسطينيين

 2008 وروأ خألل الهجماتا خأطر
صوت ولكنه القريب المستقبل في تأكد ان يمكن ل التسجيل صحه
المنتديات على نشرها تم جديدة رسالة عن لدان. العلن بن يشبه

لرصد الميركي المركز من صادار لبيان طبقا ، الخميس الجهادايين
المعهد.  موقع ، السلمية المواقع
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20 في رخهؤالم ، القاعده تنظيم رئيس من صوتية رسالة آخر في
المسلمين حث ، القطرية الجزيرة قناة تثها التي / مارس اذار

الخامسة السنويه الذكرى في وكانت ، العراق في التمردا لدعم
وسيلة افضل هو الموقف هذا ان رأت حيث ، المريكى للغزو

الفلسطينيين.  لمسانده
كبار أحد ، الضغط. الخميس على للحفاظ تعمل الرهابيه المنظمه
القاعده تنظيم ان السويسريه للصحافه قالا السويسريه الشرطة

يبدأ الذي ، القدم  لكرة2008 وروأ خللا الهجمات تنظيم هددا
وسويسرا. النمسا في المقبل السبوع

باللغة المقالتا على الردود
الفرنسية:

الولى المجموعة
_________________________________________

poisson : c'est super
Vous êtes tous du même avis.... ??? vous savez pourqoi?

Aristote : @ dazibao
@ dazibao. La dernière phrase de votre message est intéressante. Ils ne sont pas les auteurs , mais 
seulement les distributeurs complices du film. Des distributeurs particuliers qui se refusent obstinément à 
rechercher l'auteur véritable du film. Les risques sont en effet trop grands d'avoir à mettre en cause le seul 
groupe de pression devant lequel ils sont complètement tétanisés

dazibao : Scénrio usé
C'est comme au cinéma. Le premier épisode fait rire ou frémir, c'est selon. On en redemande. Mais au fil des 
nouveaux épisodes, les auteurs peinent à renouveler l'intérêt de l'intrigue ou de la comédie. Et les 
spectateurs se lassent, puis se détournent... 

Ne restent, que nos vaillants journalistes pour encore s'intéresser à ces vieilles histoires. Mais finalement, ne 
seraient-ils pas les auteurs (en tout ou partie) de ce film ?

Tolkien : Menacez toujours, on rigole
Ce drôle de groupuscule Al-Qaïda n'a réussi son grand coup que le 11 septembre 2001 à New York et c'était 
tout. Heureusement, malgré les effets de la tragédie. Depuis cette date, Al-Qaïda doit sa survie (au moins 
celle médiatique) à des menaces invraisemblables qu'il fait à tous les États occidentaux, toutefois sans 
jamais les concrétiser car c'est hors de sa portée. Ainsi comme un gorille qui hurle dans une cage sécurisée. 
Vaut-il même la peine d'en parler?

Ggmizuno : Le fil rouge....
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Cela fera 7 ans en septembre que ce garcon est suppose etre l'homme le plus traque de la planete. Sans 
succes. Et malgre cela, il continue a communiquer sans probleme apparent.

Il y a effectivement de quoi se poser des questions, soit a propos de la realite de son existence, soit a propos 
de qui est reellement derriere lui.

Au fait, il semblerait qu'aucune juridiction americaine ne l'ait inculpe jusqu'a aujourd'hui dans les attentats du
9/11. Curieux aussi...

Roland 94 : En audio cette fois ...
Ils n'ont pas trouvé de figurant voulant jouer le rôle de défunt bin laden devant une caméra ? L'épouvantail 
est archi-usé et personne n'y croit plus depuis longtemps

pull : Le fantôme
Est de retour, on ne le vois jamais mais quand ça intéresse la politique il reviens faire son petit tour. 
Mascarade !!! On y croit plus

titou : ben laden une legende americainne
je nai jamais cru a l'existence de cette homme sinom pourquoi il n'est pas encore arreter il faut etre naif pour 
croire toute cette histoire.

الولى المجموعة في الرود ترجمة
_____________________________

 رائع هذابواسون: 
 لماذا؟ تعرفون ... ؟الرأي نفس من كلكم

دازيبايو @ :أرسطو 
للهتمام. فهي مثير امر رسالتك من الخيرة . الجملهداازيبايو@ 

فيلم.لل والموزعين الشركاء من فقط ولكن ، المؤلفين من ليست
الحقيقي المؤلف يلتمس ان بعنادا رفض من هئالتجز تجار بعض

جماعة في للتشكيك يكون ان جدا كبيرة المخاطر للفيلم. ان
 تماما. متعبين جعلهم الذي فقط ضغطال

 البالي السيناريو : دازيبايو
، القشعريره تسبب او تضحك الولى الفيلم. الحلقه يشبه والمر

هواضعي فإن ، الجديدة الحلقات خللا . ولكن\لا من لا. ويطلب تبعا
على كوميديا. احصلال او امرهؤالم اهتمام تجديد اجل من واكافحي

البتعادا... ثم ، والتعب المشاهدين

في تنظر تزالا ل الصحفيين شجاعة لدينا إن ، قائمة زالت ما هل
جزئيا) أو (كليا المؤلفين أليسوا ، أخيرا القديمة. ولكن القصص هذه
 الفيلم؟ هذا من

 ضحكلن ، تهددون دائما : تولكين
11 في فقط تنجح قد القاعده تنظيم من مجموعة غريب هذا

. ولحسنشيء كل كان والذي نيويورك  في2001 / سبتمبر ايلولا
، الحين ذلك الماساه. ومنذ هذه اثار من الرغم على ، الحظ

العلم) الى وسائل في القل الحياة) على قيد على يبقى القاعده
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ان وداون ، ذلك ومع ، الغربية الدولا جميع إلى الواردات التهديدات
متناولا فيو اراداته عن خارجة لنها مضى وقت اي من تتحقق

يستحق هل امن. بل قفص في يصرخ الغوريل بوصفه اليد. وهكذا
 ؟عنه بالحديث أنفسنا نزعج أن

 الحمر... الخيط:  ميزونو جيجي
ان يفترض الولد هذا و / سبتمبر ايلولا منذ  سنوات7 هذه ستكون

الرغم نجاح. على بدونوالكوكب.  على لحقهم كثرلا الرجل يكون
. مشكلة أي تظهر ان داون التواصلب يقوم يزالا ل ، ذلك من

حقيقة عن ماإ ، أسئلة طرح إلى يدعو شيء الواقع في هناك
وراءه.  حقا هو من عن او ، الواقع في وجوداه

المتحدة الوليات في محكمة من يوجد ل أنه يبدو ، الواقع وفي
الغريب من هذا. 11 / 9 هجمات في اليوم حتى هتحمل  المريكية
أيضا... 
 ...المرة هذه في صوتية : 94 رولن

أمام لدان بن المتوفى داور لتلعب قائمة على العثور يتم ولم
موجودا بأنه يصدق أحد يعد ...لم بالي الجد القش رجل الكاميرا؟

شبح: ال بول
التي السياسةب تتعلق عندما ولكن ابدا اهنر ل فاننا ، الشرق عوداة

 أبدا هذا نصدق ل أصبحنا. مهزله! داوره ليلعب يعودا لهتجع
أمريكية اسطوره لدن : بن تيتو
يقوموا لم لماذا  إل و حقا موجودا الرجل هذا بأن أعتقد ال انني
القصة. هذه نصدق ان السذاجه من عليه القبض بإلقاء بعد

الثانية المجموعة
_________________________________________

Eitanmest

La Palestine-le plus grand bluff de l'histoire humaine !

Friday 16 May | 18:28

Je relisais les manuels d'histoire - un tel etat arabe n'a jamais existé. Entre 1918 et 1948
les Britanniques ont recu en Mandat de la societé des Nation une petite parcelle de 
l'Empire Ottoman qui fut nommé la Palestine.

Aziz

Merci, Ben Laden

Friday 16 May | 17:14
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Voilà, de nouveau le chef "de la nation musulmane" , qui mène une" guerre sainte" 
contre la civilisation, contre le monde civilisé, nous n'avons qu'à le remercier parce qu'il
a montré le visage obscurantiste de l'islam . Cet homme, en tant que religieux le plus 
initié à la culture islamique, ne se comporte que suivant les lois imposées par Allah 
dans le Coran : Et ton Seigneur révéla aux anges (( Je suis avec vous, affermissez donc 
les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez –les au-dessus 
des cous et frappez –les sur tous les bouts des doigts. (Al-Anfal -12 ). On comprend par 
là que cet homme n'etait pas fabiriqué par les Américains d'Après certains experts 
européens, mais par la culture et les instructions d'Allah. Donc, il est le produit de 
culture. Ben Laden, aujourd'hui, mène une guerre en compagnie de ses alliés qui sont 
partout dans le monde islamique et en Europe, notamment parmi les religieux, contre le
monde libre et au nom de l'islam. Si le monde islamique est capable, un jour, d'éliminer 
ce genre de culture dans la mentalité de ses adeptes à travers l'élimination des écoles 
coraniques ou les pogrammes des écoles qui incitent à la violence pourra , je l'espère, 
se réconcilier avec la modernité et les valeurs du siècle . Il me semble que cela est le 
seul espoir. Merci. 

luigidicalpe

Ben Laden appelle... 

Friday 16 May | 15:53

... au meurtre. Le meurtre c'est leur gagne-pain. Y-a-t-il des prétendants à l'application 
de ces décrets haineux en Europe et en France ? Il n'y a qu'à lire les posts de fanatiques
lui attribuant une quelconque légitimité pour savoir que plus personne n'est en 
sécurité ! Je pense sincèrement que le courant de pensée qui, dégoûté par la Shoah, 
poussait le monde à ce que le peuple juif obtienne une terre (la leur et au prix de 
combien de guerres...) n'existe plus aujourd'hui, rongé par un révisionnisme d'ignares et
un antisionisme qui s'apparente plus à un antisémitisme primaire qu'une vision 
objective et pacifique.

enak

A legitimiste 

Friday 16 May | 15:36

Le drame Afghan est d'abord et avant toute chose un dégât colatéral de la guerre 
froide, un épisode de l'affrontement entre URSS et USA ! Si le PCUS n'avait pas voulu 
mêler son grain de sel dans ce qui se passait à Kaboul, si Washington, n'avait pas voulu 
surrenchérir en ouvrant la boite de Pandore, c'est à dire en formant la résistance locale 
contre les Rouges, rien de rien, ne se serait passé.

JP

Pour compléter le post...

Friday 16 May | 15:29

... de le Psychopate, ce même personnage a parrainé la création de la seule division SS 
composée exclusivement de musulmans, la 13eme division SS Handschar. Cette 
division, à l'inverse de toute les autres de la très païenne Waffen SS, avait des 
aumôniers, des "imams". Pour ceux que ces faits chagrineraient, ils sont parfaitement 
vérifiables... mais n'oublions pas que le négationnisme est bien réel.

enak

Côté développement Ben Laden a tout faux, car les chiites sont les gagnants...
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Friday 16 May | 15:09

... de l'intervention US en Irak ! Le fameux triangle chiite Téhéran-Bagdad-Beyrouth est 
constitué grâce à l'alliance objective de Washington, les sunnites wahhabites et leur 
avatar d'Al Quaida ont loupé totalement leur coup ! Les adeptes du martyr permanent, 
en souvenir du malheureux Ali gendre de Mahomet, sont les indiscutables vainqueurs 
de la redistribution voulue par les bien nommés "néocons" de la Maison-Blanche, 
apprentis-sorciers irresponsables et incultes. 

legitimiste

Bientôt trop tard

Friday 16 May | 14:34

Pour ceux qui l'oublient et qui pensent que l'occident est parfois excessif, en voici une 
preuve de plus : c'est la guerre... hier Manhattan, Madrid ou Londres, demain Paris, 
Toulouse ou Geneve. [...] Un jour nous comprendrons les guerres en Afghanistan.

lePsychopathe

Les Arabes à l'origine de la Shoah

Friday 16 May | 13:59

Cet homme est le digne successeur du grand mufti de Jérusalem Amin Al Husseini, je 
vous invite à lire sur Wikipedia l'article qui lui est consacré : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amin_al-Husseini Vous y apprendrez par exemple que c'est lui
qui a influencé Hitler sur l'extermination des juifs. Ce dernier voulait expulser les juifs 
vers le Moyen-Orient, et c'est sous l'influence d'Al Husseini que l'extermination des juifs 
a été décidée en 1941 alors que ce dernier était en Allemagne sous la protection 
d'Hitler : http://fr.wikipedia.org/wiki/Discuter:Amin_al-Husseini 

luigidicalpe

Ben Laden est bien mort

Friday 16 May | 13:56

... enterré sous un caillou de 250 tonnes, il se complaît au paradis des terroristes au 
milieu de 17 vierges de 70 ans...

PCh

Question de vocabulaire

Friday 16 May | 13:52

Je ne trouve pas votre titre objectif. Oussama bin Laden ne veut pas libérer "les 
territoires palestiniens", mais bien "la Palestine". Il semblerait que ce monsieur et ses 
séides n'aient pas bien compris le sens du concept de "village global". Les Juifs ont droit
à une terre, dixit l'Onu en 1948. Ils ont donc droit à "un territoire", qui a été tracé dans 
la Palestine mandataire. Israël n'est pas une colonie, puisqu'une colonie est un territoire
annexé par les armées d'un pays constitué. Tout le reste n'est que nuage de fumée. 
Respectons les uns et les autres, et si on réussit à vivre à Hong Kong, au Kosovo, ou aux
Pays-Bas, on devrait pouvoir envisager des peuples vivant en paix sur des territoires 
exigus. Pas besoin de faire appel à Allah, à Jupiter ou à Bouddha pour le comprendre.

Daniel Ciccia

Mythologie
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Friday 16 May | 11:27

Selon l'AFP, Oussama ben Laden déclare dans un nouveau message qu'"Al-Qaïda 
poursuivra sa guerre sainte contre Israël et ses alliés jusqu'à la libération de la 
Palestine". J'ai eu l'occasion de dénoncer l'imposture que représentait ce que j'ai qualifié
de "mythologie de la Libération". Elle est instrumentalisée, cette mythologie, par 
Téhéran, qui possède avec le Hamas et le Hezbollah de zélés relais, et par Al-Qaïda. 

الثانية المجموعة في الرود ترجمة
______________________________

إيتانمست:
 البشريه! تاريخ في الكبر - النصب فلسطين

 18:28|  / مايو  ايار16 الجمعة
أي لها يكن لم العربية الدولة هذه -- مثل التاريخ كتب في قرأت
صغيرة قطعة أخذوا البريطاني  النتداب1948  و1918 بينما. وجودا

فلسطين.  اسم عليها اطلق العثمانيه المبراطوريه من

 :عزيز
 لدن بن يا شكرا
 17:14|  / مايو  ايار16 الجمعة

تنتهج" الحرب التي "، السلمية المة زعيم أخرى مرة ، وهنا
نشكره فقط ونحن ، المتحضر العالم ضد ، الحضارة "ضد المقدسة

تعلقا أكثر المتدين ، الرجل اسلم. هذاللالظلميه'  وجهةال اظهر لنه
في الله فرضها التي للقوانين وفقا صرفيت ، السلمية الثقافةب

ذذ:  الكريم القرآن إحي إإ كك ييو بب كلى كر إة إإ كك إئ كل كم ذل نني ا ذم كأ يك كع يتوا كم نب كث كن كف إذي لل ينوا ا كم كآ

إقي ذل يأ إب إفي كس يلو كن يق إذي لل يروا ا كف كب كك ذع بر يبوا ال إر ذض كق كفا ذو إق كف كنا ذع كذل يبوا ا إر ذض كوا
ذم يه ذن لل إم نن يك كنا الخبراء فحسب ثم ). ومن12- النفالا (سورة  كب

، المريكية المتحدة الوليات صناعة من ليس الرجل هذا الوروبيين
لدان للثقافة. بن نتاج انهل ذلك الله من تعليمات طريق عن ولكن
ول ، وأوروبا السلمي العالم في مكان كل من حلفائه مع اليوم
كان إذا ، السلم وباسم الحر العالم ضد ، الدين رجالا سيما
هذا المطاف نهاية في عليها القضاء على قادار السلمي العالم
مدارس على القضاء خللا من اتباعه ذهنيه في الثقافة من النوع

العنف على التحريض في المدارس في البرامج و القرآن تحفيظ
هذا ان لي القرن. ويبدو هذا ومن الحداثة قيم مع يتوافق ان يؤمل

لكم.  الوحيد. شكرا المل هو
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 لويجيديكالب:
 لدن... بن ويدعو
 15:53|  / مايو  ايار16 الجمعة

اجل من تنافسينم هناك رزقهم. هل كسب هو ... القتل. القتل
رسائل قراءة مجردا وفرنسا؟ اوروبا في الكراهية قرارات تطبيق

مأمن! في احد ل ان نعرف شرعيه اي اعطاءل المتعصبين من
قبل من مقرف هو ، الذي الحالي الفكر ان مخلصا واعتقد

الحصولا من اليهوداي الشعب يتمكن كي العالم ودافع ، المحرقة
، اليوم قائما يعد الحروب...) لم عن لهم (كثمن الراضي على

هي والتي الصهيونية لمناهضه ومراجعة يجهل جانب من اجتاحت
كانت لو و الرئيسية الهداف احد ان الساميه معادااه الى اقرب

سلميه. 

إيناك:
المدافع

 15:36|  / مايو  ايار16 الجمعة
من الجانبي الضرر شيء كل وقبل أول هي الفغانيه الماساه
الجمهوريات اتحادا بين المواجهة من حلقة وهي ، البارداة الحرب

سي البي أن لوالمريكية!  المتحدة والوليات السوفياتيه الشتراكيه
في يحدث مافي الملح و الحبوب في تتدخلال يردا م لPCUS اس يو

فتحب  الغنى مضاعفة في ترغب ل واشنطن أن لو و ، كابولا
شيء  لالحمر... ضد المحلية المقاومة تشكيلب اي ، باندورا صندوق

يحدث.  ان يمكن كان هذا من

 :ب ج
 ...الوظيفة ملل

 15:29|  / مايو  ايار16 الجمعة
الوحيدة اس اس شعبة انشاء الطابع نفس ، النفسي المريض... 

يد شعبه ق ق عشر والثالث ، المسلمين من حصرا تتالف التي
أس أس وثنية أخرى غاية اي عكس على ، الشعبه . هذهالخوف

قابلة وهي ، الحقائق هذهل تحزن التي مه". لتلكأئ"ال ، ، وافن
. ةحقيقي المفاوضات ان ننسى ال علينا تماما... ولكن للتحقق

 إيناك:
هم الشيعه لن ، خأطأ كله لدن بن تطور جانب

 الفائزون...
 15:09|  / مايو  ايار16 الجمعة

السمعة السئ العراق! المثلث في تدخلت المتحدة ... الوليات
عم الهاداف التحالف بفضل شكلت - بيروت - بغدادا طهران الشيعي

التام الفشل القاعده تنظيم و الوهابية السنيه تجسد و، واشنطن
لعلي المؤسفة الذكرى في ، الدائم الشهيد النقلب! أنصار على
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تعيينب المرادا توزيعبال الفائزين  منازع بل مه ،  محمد خليفة
وغير ينالمبتدئ السحره ، البيض البيت في نيكونز"  المسمى

متعلمين.  غيرالو ينولؤالمس

ليجيتيميست:
 الوان فواتا قريبا

 14:34|  / مايو  ايار16 الجمعة
هنا ، الحيان بعض في فرطم الغرب بأن نعتقد و ننسى ل لكي
، لندن أو مدريد ، امس الحرب... مانهاتن هي : هذه آخر داليل

في الحرب سنفهم ما يوم فيوجنيف.  وتولوز ، غدا باريس
افغانستان. 

لوبسيكوباتا:
 المحرقة وراء السبب العرب
 13:59|  / مايو  ايار16 الجمعة

، الحسيني أمين القدس مفتي لكبر خلف خير هو الرجل هذا
انه تتعلم : سوف لها المكرسه ويكيبيديا الماداة قراءة الى وأداعوكم

ترحيلب يقوم أن يريد اليهودا. الخير اباداة في القدوه هتلرب تأثر
في تقررت اليهودا إباداة إن ، الوسط الشرق منطقة من اليهودا
:  هتلر حمايه تحت المانيا في الحسيني كان  عندما1041

: http://fr.wikipedia.org/wiki/Discuter:Amin_al-Husseini 

لويجيديكالب:
  ماتا قد لدن بن

 13:56|  / مايو  ايار16 الجمعة
جنة في نفسه يرى انه وقالا ،  طن250 من حجر تحت ... دافن

 عاما... 70 عمرهن عذراء 17  مع الرهابيين

بسأش
 مفرداتا قضية
 13:52|  / مايو  ايار16 الجمعة

"الراضي تحرير يريد ل لدان بن اسامةف. ادافاه عنوان أجد لم
وصاحب المحترم الرجل هذا ان "فلسطين". ويبدو بل الفلسطينية" ،

في الحق العالمية". لليهودا "القرية مفهوم معنى يدرك لم التوابع
لهم يحق . ولذلك1948 عام فى المتحدة لمما قولات كما ، الرض

اسرائيل فلسطين. ان في كانت التي "القليم" ، على الحصولا
قبل من ضمها تم التي الراضي هي مستعمرةال ، مستعمرة ليست
الدخان. تحترم من سحابة مجردا هو آخر شيء ما. كل بلد جيوش

، كونغ هونغ في العيش في تدير كنت واذا ، الخرى منهما كل
في تعيش التي الشعوب إلى النظر وينبغي ، هولندا او ، وكوسوفو

المشتري أو ، الله داعوة الى حاجة مكتظه. ل الراضي في سلم
. ذلك لفهم بوذا أو
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سيسيا دانيال
 الساطير علم

 11:27|  / مايو  ايار16 الجمعة
ان جديدة رسالة في يقولا لدان بن اسامة ، ب ف لل ووفقا
اسرائيل ضد المقدسة الحرب ستواصل "القاعده تنظيم زعيم

الهجمات لداانة مناسبة لي فلسطين". كان تحرير يتم حتى وحلفائها
وهذه ، ادااة للتحرير." وهو "الساطير بانها وصفت ما هو وهذا

، الله وحزب  حماس مع علقة لها التي ، طهران ، الساطير
والقاعده.

باللغة المقالتا على الردود
الترجمة: تتخللها النجليزية

الرابط هذا على كانت الرود
______________________________

http://ca.news.yahoo.com/ad/reuters-international_binladen_israel_dc

151 comments

اللغة من الرود ترجمة
______________________________النجليزية

Frank, you are saying that Israel gets a lot of money from the U.S. In
fact, they only recive $240 million per year total in economic aid. 
Afghanistan recives $2.775 billion per year. Now try to say that 
Israel is getting way more money than muslim nations. 

حقيقة.  من المالا من الكثير أخذت إسرائيل بأن تقولا هل فرانك يحصلوا لم أمريكا
أفغانستان.  المساعدات في كلها بالسنة مليون 240 على سوى على حصلت القتصاداية
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الن.  بليون 2.775 من أكثر أموالا على تحصل إسرائيل بأن تقولا أن حاولا بالسنة
المسلمة المم

I simply don't believe that this is a legitimate message from Bin 
Laden. Considering I am a media consultant, to create an authentic 
sounding message is fairly strait forward, but also to be blunt, I 
don't believe anything the United States claims. I think there is no 
real professional intelligence organization in the US, I think there are
professional studios that have contracts with the CIA and US State 
Dept. to produce these tapes as a way to legitimize the assertion 
that Bin Laden is still alive. I would like to point out this site where 
the late Benazir Bhutto in an interview claims that Bin Laden is 
dead .
http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg 
Please watch it for yourself .

ولدان.  بن من دافاعية رسالةال ههذ ان اعتقد ل ببساطة اننى
أمر مماثلة صوتية رسالة لتهيئة ، علميا خبير باعتباري لنني

هتدعي شيء اي  اعتقد ل ، ايضا ولكن ، مباشرة متابعته يسهل
حقيقية مهنيه هناك ليس ان . واعتقدالمريكية المتحدة الوليات
ان واعتقد ،المريكية المتحدة الوليات في الستخبارات لمنظمة

المخابرات وكالة مع عقودا لها التي هنيهم استودايوهات هناك
لضفاء كوسيله الشرطه هذه لنتاج وقسم الميركية المركزية
الى اشير ان حيا. واودا يزالا ل لدان بن بان التاكيد على الشرعية

لدان بن ان  تقولا مقابلة فى بوتو بنظير ةالراحل حيث الموقع هذا
ميت. 

http://www.youtube.com/watch?v=UnychOXj9Tg
. لنفسكم شاهدوه الرجاء

I think its hypocritical that people like the Democrats in the US scorn
the President for his remarks in Israel comparing Iran to Nazi

Germany and Ahmadinejad to Adolf Hitler. I think his comments are
a profound disgrace and totally out of line but they had a chance to

impeach this man and failed to do so. High crimes and treason is
what this regime is about. Bush is like Private Pile from Full Metal
Jacket and reality is the Drill Sargent that is forcing Americans to

endure this....they're paying for it, you eat it !

الوليات في الديموقراطيين مثل الناس  أن النفاق من هان واعتقد
اسرائيل في ملحظاتهل الرئيس  يزدارؤون  المريكية المتحدة

هتلر. واعتقد أداولفب نجادا لحمديو النازية المانيا الى ايران مقارنةب
ملديه كانت ولكن الخط  خارج تماما و عار وصمة هي تعليقاته ان

من الكثيرذلك.  فعل في وفشلوا الرجل هذال التهم لتوجيه فرصة
كومة مثل  النظام. بوش هذا حولا ما هو هذا الخيانه و جرائمال

34



ان سارجينت ةالحفر هي والحقيقة كاملة معدنيه سترة من خاصة
،لذلك ثمنا يدفعون هذا.... أنهم يتحملوا ان الميركيين يضطر

! أكلتموها

The facts are it will be a cold day in hell before I believe anything 
this President and the US says about anything about Bin Laden. He 
is/was on the payroll of the CIA and I believe that he is dead. If he 
was officially listed as dead by the US, then the war on terror would 
be over in the minds of Americans and that my friends....is very bad 
for business .

هذا شيء أي أعتقد أن قبل جهنم  في بارداا يوما ستكون الحقائق
انه لدان. وقالا بن عن شئ أي يقولون المتحدة الوليات و الرئيس

المركزية المخابرات وكالة في الرواتب جدولا على زالا ما و/كان
الوليات قبل من رسميا الموتى عدادا في كان ميت. إذا انه واعتقد

اذهان في انتهت ستكون الرهاب على الحرب فان ، المتحدة
التجارية.  للعمالا للغاية اصدقائي.... سيئ يا هو ذلكو الميركيين

Bush & Cheney are a disgrace .
Just ask yourself...how much do you think the Neo-Conservatives 
can plunder in the months they have left in power? Now ask 
yourself...should Canada and Harper have such a cozy relationship 

with Bush and the US ?

I hope the Americans straiten this disaster out and for the sanity of 
our respective nations, I hope there is a massive Liberal sweep s we 
can return to some degree of sanity and professional governance.

 عار. وصمة هي تشيني و بوش
ان يمكن الجددا المحافظين ان تعتقد هل نفسك... كم اسألا فقط

اسألا الن السلطة؟ في فيها ترك التي الشهر في النهبب يقوموا
العلقة هذه مثل لهم تكون أن  كندا و وهاربر  على هلنفسك...

 المريكية؟ المتحدة والوليات بوش مع
أممنا سلمة لاج من الكارثة هذه الميركيين يخرج ان وأمل

يمكننا  حتى اجتياحلل يبراليهلل النطاق واسع أمل وهناك ، القادامة
.الحكم في والمهنيه التعقل من قدر الى العوداة

SamHawas
Well, how about George Bush toasting Champagne with Israel while 
the Palestinians in slow death? Isn’t that terrorism? Or am I talking 
like an alien come out of space?

هواس     سام

35

http://www.cbc.ca/membercentre/ViewMember.aspx?u=8051441


اسرائيل مع الشمبانيا نخب بوش جورج شرب عن ماذا ، حسنا
الرهاب؟ من هذا أليس البطيء؟ بالموت الفلسطينيين ان حين في
 الفضاء؟ خارج من أتى اجنبي اي مثل أتحدث أنا هل أو

MohammadA.
Who listens to this fool anyways? If all media outlets were to ignore 
him, I'm sure he'd get bored and move onto another messed up 
passtime

 .  أ     محمد
وسائل جميع كانت واذا حالا؟ أي على الحمق هذا الى يستمع من

آخر شيء إلى سيتحولا بالملل انه من متأكد انا ، هتجاهلت العلم
 وقته. لتضييع

Jimmcb
With the media access afforded this clown, he should be selling 
endorsement to fund his terrorist activities!

جيمسيبي
اتأييد بيعي أن ينبغي انه ، المهرج هذال العلم وسائل وصولا مع

الرهابيه!  هتانشط لتمويل

Patrice
The dispossession of Palestinians as a result of Israel's creation and 
their ongoing imprisonment in the open-air prison of Gaza are 
crimes that the entire world is slowly recognizing. Those who want 
to continue oppressing Palestinians will only use this tape to further 
try to taint Palestinians and make a connection with terrorism .

Like the Palestinians need an endorsement from this whackjob. They
already told him, "Thanks, but no thanks for your help".

   باترايس
الحبس همواستمرار اسرائيل لخلق نتيجة هو الفلسطينيين تجريد

العالم كل بها يعترف التي جرائمال هي غزة في مفتوح سجن في
الفلسطينيين قمع في الستمرار يريدون الذين أولئكببطء. 

القمع من لمزيد محاولة في الشريط هذا استخدامب سيقومون
لرهاب. ا مع لهم رابط خلقو فلسطينيينلل

له قالوا. الواكجوب اهذ من تأييد الى بحاجة الفلسطينيين أن مثل
"لمساعدتك شكرا  ل ولكن ، لك بالفعل: "شكرا

Papabears33l
The Truth. The US could have had this guy a thousand times. He has
a dialysis machine that has an acoustic signature. He has satellite 
phones. He has "mules" bringing in the pads for the dialysis 
machines from a black market stall somewhere in Pakistan or Iran. 
He either has motor generators or batteries to power the dialysis 
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machines. He needs to carry in either gas or batteries for the power.
Give me a break. The Republicans don't want him. Vote Jessie 
Ventura!

331      بيرس     بابا
الرجل هذا على تحصل ان يمكن كان المتحدة الحقيقة. الوليات

الهواتف  ولديهصوتي.  توقيع عليها كلىلل غسيل آلة مرة. لديه الف
الكلي غسيل لماكينات منصات  تجر"البغالا"   ولديهه. تيلييالسات
أو باكستان في ما مكان في السودااء السوق من عليها حصل التي

ماكينات لتشغيل والبطارياتأ هئيالكهربا المولدات أيضا ولديهايران. 
. اعطنيللتغذية بطارياتال أو الغاز سواء الى يحتاج والكلى.  غسيل

فينتورا!  جيسي . تصويتهيريدون ل استراحه. الجمهوريون

Madeinms
got to say this guy is right on que. Couldn't have been more timely 

for the US if they planned it themselves............
Maybe the media should ignore these 'tapes.'

Dan the poor taxpayer
The original conditions of our surrender, by al quacka was for all of 

us to convert, and live under Islamic law ! 
nothing ever about Iran's war on Israel.
Tell the truth

Bin Laden is a useful ghost tool of "bin Bush ."

مادينمس:
مقاطعة في حقا موجودا الرجل هذا إن قولوا و مباشرة اذهبوا
للوليات وقتا أكثر يكون أن الممكن من يكن الم. )الكنديه( كيبيك

... بأنفسهم خططوه أنهم لو المريكية المتحدة
'الشرطه'.  هذه تجاهلت ان العلم لوسائط ينبغي ربما

 الضرائب يداافع فقراءلل تبا
و للتحولا جميعا لنا بالنسبة كان ، بالكوكا لحصارنا الصلية الشروط

السلمية!  الشريعة ظل تحت العيش
اسرائيل.  على ايران  حرب عن أبدا شيء ل

 الحقيقة واقول
بوش".  "بن من مفيدة ادااة هو لدان بن

If Laden was an Iranian, Iran would have been bombed to pieces and
freed from oil and gas long time ago

و للقصف تعرضت قد ايران كانت ، ايراني لدان بن كان اذا
 طويل وقت منذ والغاز النفط من وتحررت قطعت

Dskoll2
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Blah blah blah... who cares about Bin Laden? He's just an extreme 
crackpot somewhat further along the crazy spectrum than Patrice et
al. Same goals, different tactics
The hummer strich=kes
And in Gaza today Moslems bomb a Christian School run by nuns...is
this the type of Palestinian state Bin Laden wants...yes and 
Hamas ......yes. And don't forget if you are a Fatah supporter in 
Gaza, we will get you too!!

:2      ديسكول   
اقصى حد الى جنونم مجردا انه لدان؟ بنب يهتم ... منبل بل البل
 مختلفة وتكتيكات ، الهداف وآخرون. نفس باتريس من
 هامرال ضربات هافان

التي مسيحية المدارس قنبلةب يقصفون غزة في اليوم والمسلمون
التي الفلسطينية الدولة أنواع من نوع هو هذا الراهبات... هل تديرها
من كنت إن تنسى لو نعم.......  حماس.... و لدان... نعم بن يريدها
! أيضا إليك سيصلون ، غزة في فتح حركة انصار

Le francais'
I recommend the book "America Alone" by Mark Steyn. Although not
directly stated in the book, it makes it clear that the reason that the 
United States and Israel are so hated by Islamists is that these are 
the only two free countries that they cannot take over with the 
power of demographics (i.e., popping out kids) alone .

Islamists mostly ignore Europe because it is doomed anyway – any 
resistance from there is futile due to the fast-growing Muslim 
population in Europe. Only the USA and Israel stand in the way of a 
fully Islamist world. Defenders of Islamists here in the West are 
simply useful idiots that will be the first to be discarded when the 
time comes.

 '     الفرنسي
يكن لم . وانستاين مارك قبل وحدها" من "امريكا كتابب ياوص

ان يوضح انه ال الكتاب في مباشر بشكل إليه مشار و مذكور
طرف من جد مكروهتان واسرائيل المتحدة الوليات ان في السبب

يمكنهم ل اللذين الوحيدين الحرين البلدين هماان هو لسلميينا
وحدها. ل) خارجا الطفالا ، إ.أو( الديموغرافية بالقوة أخذهما

يهاعل محكوم لنه اوروبا الحوالا معظم في نوالسلمي تجاهلي
النمو بسبب جدوى داون هي هناك مقاومه -- اي حالا اية على

المتحدة الوليات اوروبا. فقط في المسلمين للسكان السريع
.الكامل سلميلا عالمال طريق في انتقف واسرائيل المريكية

مفيدون بلهاء ببساطة هم الغرب في هنا السلميين عن نوالمدافع
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الوقت.  يحين عندما همعن ىخليت من اولا ونكونيس و

Arab canadian
Bin Laden’s speech is typical boiler plate anti-Israel rhetoric, like we 
hear from Hamas and Hezbollah. Unconditional critics of Israel such 
as a few of the commentators here are in good company indeed! 
Shame on them. Their irrational hate of Israel benefits no one 
except extreme radicals such as Bin Laden. It also provides 
entertainment for antisemites .

 العربي الكندي
الذي مثل ، لسرائيل مناهض خطاب فعل هو لدان بن خطاب
لسرائيل المشروط غيرال النتقاداالله.  وحزب حماس من نسمعه

في للشركة جيدة حالة في هم المعلقين من قليل عددا مثل
احدا يفيد ل لسرائيل الرشيد غير كرههمعليهم.  الواقع! عار

الترفيه وسائل توفر لدان. كما بن مثل المتطرفين اقصى باستثناء
.للسميت لمضاداينل

To onegreenworld:
 Bin Laden’s and Hamas’ way of “liberating Palestine” is to kill all 

Jews in Israel. Is that what you support? If it is then state it clearly so
we can know what kind of person you are.
Onegreenworld says “end the oppression and you will end the 
violence”. This is standard leftist rhetoric, but the reality is very 
different :

 -The Palestinians are mostly oppressed by the Arabs and their own 
corruption and fanaticism. Israel has played only a minor role in 
their oppression .

 -There are many people in the world as oppressed or more 
oppressed than the Palestinians, but you don’t see them turning to 
terrorism. Examples: Tibetans, Burmese, black South Africans 
(during Apartheid), and the list can go on and on .

 -Israel has withdrawn from Gaza, and it is very willing to leave Gaza
in peace if Hamas and their allies stop the rocket attacks. If there is 
oppression, it is therefore brought on by the terrorists themselves .

Your rhetoric is not helpful to Palestinians because the more the 
terrorists hear such rhetoric from the West the more they are 
convinced that their irrational position is valid. You are only helping 
satisfy your own need to see blood spilt in the name of some 
abstract ideology
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:  وورلد غرين ون إلى
جميع قتل يفلسطين" ه "تحرير لا حماس وحركة لدان بن طريقة
كان اذا ثم ومن ؟تدعمه الذي هو هذا هلاسرائيل.  في اليهودا
. أنت الشخاص من نوع اي نعرف حتى أخبرنا كذلك الوضع

للعنف". حد وضع يمكنكم ثم القمع اوقفوا" يقولا وورلد غرين ون
:  تماما مختلف الواقع ولكن ، اليساري الخطاب مستوى هو وهذا

و العرب جانب من  مضطهدين الحوالا معظم في نو-- الفلسطيني
هو ما اسرائيل به قامت ماوالتعصب.  والفسادا الخاص باحتللهم

القهر.  في ثانوي داور سوى

من اكثر و قهورهوم مضطهده العالم في الناس من الكثير -- هناك
: اهالى الرهاب. امثلة الى ينقلبون اهمتر ل كولكن ، الفلسطينيين

الفصل خللا( افريقيا جنوب في والسودا ، البورميه ، التبت
تطولا. و تطولا أن يمكن والقائمة العنصري) ،
للمغادارة تام استعدادا على هيو ، غزة من انسحبت قد -- اسرائيل

الهجمات توقفأ وحلفائها حماس تكان اذا سلم في غزة من
الرهابيين عن ناجم ذلكف ، ظلم هناك كان نالصاروخيه. وا

انفسهم. 

هذا مثل اسمع الرهابيين اكثر لن الفلسطينيين يساعد ل خطابك
صحيح. عقلنيال غير الموقف بأن مقتنعون انهمل الغرب من الكلم

قد الدم رىت ان الى بك ةالخاص رغبتك تلبيةل فحسب ساعدت انت
 .مجرداةال يديولوجيهلا بعض اسمب انسكب

Mike freake
Ahhh. The refreshing comments of far right conservatives like 
Victory123, nothing like attacking the person rather than the topic 
to make yourself feel better.

I don't understand why you far-righties don't join some militant 
group of your own and lead a Crusade through the middle east.

فريك مايك
فيكتوري مثل المحافظين من المتطرف لليمين تعليقات . تجدداآه

نفسك لجعل الموضوع من بدل الشخص ضرب مثل شيء ل  ،123
افضل.  انك تشعر

من مجموعة بعض الى تنضم ل هكذا الن أنت لماذا أفهم ل إنني
الوسط.  الشرق في صليبيه حربب وتقوم بك الخاصة المقاتلين
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Willyboy:

Last time I checked, Native-canadians were not going hungry 
because Ottawa deniethem building permits to dig wells to irrigate 
their fields, while Christians from around the world splashed in 
swimming pools. This is life in the West Bank, where no rockets have
been fired.
Willi the cat

Take Patrice's comment and change around a few words ...

'The dispossession of Native Canadians as a result of Canada's 
creation and their ongoing imprisonment in the open-air prison of 
the reservations are crimes that the entire world is slowly 

recognizing '...

I don't agree that every single story that mentions Israel is an open 
invitation for you to Israel bash .

Am Israel Chai!

 بوي: ويلي
في يكونوا لم الصليون نوالكندي نوالمواطن ، فيها راجع مرة آخر

لري البار وحفر البناء تراخيص تجاهلت اوتاوا لن  الجوع حالة
يتمتعون  العالم أنحاء جميع من المسيحيين ان حين في ، حقولهم

ل التي ، الغربية الضفة في الحياة هي السباحه. هذه حمامات في
اطلقت.  التي الصواريخ فيها يوجد
 القط ويلي

كلمات... ال بضع وغير باتريس تعليقات خذ

لنشاء و كندا تأسيسل نتيجةك الصليين الكنديين المواطنين 'تجريد
يعترف التي جرائمال هي للتحفظات مفتوحال سجنال في همنوسج
ببطء...'  كله العالم بها

داعوة هي اسرائيل ان فيها يذكر قصة كل ان على اوافق ل
سرائيل. ا لكمل لك مفتوحة

! شاي ياسرائيل انا

Victory 123
Looks like Patrice and the other anit-Semitic bloggers that 
continually and viciously rail against Israel and the Jewish people 
have another ally they can count on and who thinks the same way
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 123 فيكتوري
خبيث بشكل و الذين للسامية المدونين بقية و باتريس مثل يبدو

ونيستطيع آخر حليف وهي اليهوداي والشعب اسرائيل ضد يحفرون
.الطريقة بنفس يفكر ومن يهعل وايعول ان

 
The hummer strike
One Green World, liberating "Palestine" would not eliminate 
problems but give way to a whole new set of them. Radical Islamic 
terrorists looking westward to Europe and US.

 هامرال ضرباتا
على القضاء شأنه من ليس"فلسطين"  تحرير ، وورلد غرين وان

.هممن كاملة جديدة لمجموعة المجالا فسحسي ولكن المشاكل
والوليات أوروبا عن غربا يبحثون ونالرادايكالي ونالسلمي نوالرهابي

.المريكية المتحدة

Mwadington
In this article Osama uses the phrase "even one inch" and "a single 
inch "

I know of only one country that uses the inch today. I dont think that
Osama would use the term "inch ."

This leads me to think that someone else who use the "inch " wrote 
the speech.

 وادينغتون: أما
"بوصة واحدة" و بوصة "ولو عبارة يستخدم اسامة الماداة هذه في

واحدة" 
ل اليوم. انا بوصةال يستخدم من هو فقط واحد ابلد أعرف وأنا

"بوصة".  مصطلح ستخدامي ان شأنه من اسامة ان اعتقد
"بوصة" استخدم من آخر شخصا بأن العتقادا الى يقوداني وهذا

الخطاب.  وكتب

Zimadian
Patrice next time you have dinner with good ole Osama Benine let 
him know none of us are scared of him will you? Thanks .

By the way, none of us need ANY convincing that palestine is 
connected with terrorism. They're as connected as Iran is, and you 
don't get much more connected to terrorism than that.

زيمادين:
بنين. أولي غودا اسامة مع العشاء تناولا باتريس القادامة المرة في
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شكرا.  ؟ستفعل . هلمنه خائفين أننا يعرف داعه

فلسطين بأن ناعتقلا الى بحاجة منا احد ل ، أخرى جهة من
اكثر تجد لنو ، ايران ترتبط ما مثل مرتبطة ابالرهاب. انه مرتبطة

بالرهاب.  إرتباطا ذلك من

John canard
Just look at the tone of the 11 preceding comments! What 

shockingly cynical people they are !! 
I ask you, have you no Feith? 

 كانار: جون
ناس هم كمالسابقة!  التعليقات من طن 11 الا جةلهل فقط انظروا

!  يبالون ل
 ؟قدر لديكم ليس هل ، سالكما

Rdaclarkson
This man is evil personified .I think his message is very real.I think 
he hates everything in our western civilization, but he wouldn't give 
it up.( he was interviewed along time ago, at that time he wore 
Reebok's and drank a bottle of coke.) I suspect he is glued to CNN 
and the outcome of the primaries & I think if they let that guard 
down, there will be another 9/11. He doesn't scare me, anymore 
than he scares the great people of New York. They dont live in fear, 
neither do I. I just wish the media wouldn't give him an outlet. He 
spreads his hate , and they let him .As for Al jazeera, I wish they 
would just not show any video from that particular organization .

happy long weekend fellow posters– 

راداكلكسن:
انه اعتقد حقيقية جدا رسالته ان واعتقد عينهب الشر هو الرجل هذا

ذلك. لقد عن التخلي رفض انه ، الغربية الحضارة في ما كل يكره
يلبس كان الوقت ذلك  في( قبل من ماضي وقت في استجوب

سي امام مسمر انه في شك اا)الكوك من زجاجة ويشرب ريبوك
اسفل ةساالحر واترك أنهم لو فكروا الولية النتخابات ونتائج أن أن

يخف يعد لم و ، يخيفني ل إنه.  اخرى11 / 9 هناك ستكون ،
 اوداأنا. ول ، خوف في يعيشون ل . انهمالعظماء نيويورك سكان
، كراهيته نشر و ببث له تسمح ال العلم وسائل ان لو فقط

فيديو أي يعرضوا ل ان اودا ، الجزيرة مع هو ما مثل ، وهدعيو
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معينة. ال منظمةال تلك من

  الملصقات تابعوا سعيدة طويلة اسبوع نهاية عطلة

Onegreenworld
hey he finnally said something smart, liberating Palestine, would 
probably elimiated alot of the problems in the world today..its well 
over 60 years overdue!

وورلد: غرين وان 
المحتمل من ، فلسطين تحرير ،ذكيا شيئا قالا لقد الخير في هيي

اكثر سينهياليوم..  العالم في المشاكل من الكثير على يقضي ان
! منها طائل ل ة سن60 من

Baltzera
No, you wouldn't do that to George's best new friend would you , 
Osama? Hope you don't take it out on the rest of us, now that 
"Steve" is George's buddy. We didn't plan it that way, and trust me 
we don't like it any more than you do .

Have a nice long weekend Mr. Ben Lada
بالتزيرا:

، ستفعل هل جورجل جديد صديق أفضلل ذلك تفعل لن انت ، ل
رفيق هو"ستيف"  الن ، علينا اخراجه في آمل ل كنت اسامة؟

نحب ل نحن بنا وثقوا ، ةالطريق بتلك له طخطن لم جورج. ونحن
تفعلون... مثلما أبدا ذلك

لداا بن لسيد لطيفة طويلة اسبوع نهاية عطلة

Joe Green

Finally someone who makes sense without making sense. Harper is 
Bush's dream come true. A "wanna be American" who really has no 
loyalties to Canada what so ever. His orders as well as the miltaries 
come strait from Washington. The latest Canadians killed in 
Afghanistan were on foot patrol. Those were Gates orders given last 
Winter. Rebuilding the Military, while essential has now become an 
obession and "WILL" transform us from a peace keeper roll to an 
aggressive war machine designed to take up slack in the areas not 
specialized in by the Americans. We have now become America's 
puppet. Something by the way, Trudeau would never have stood for 
for a second. Rupulsive, disgusting Tories. Under them it is good bye
CANADA.
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 غرين: يجو
هو  هاربرذلك. يعني أن داون معنى هناك يجعل ما شخص واخيرا

حقا لديه ليس الذي"  يكون أن تريد كما . "امريكايتحقق بوش حلم
تأتي عساكره عن فضل مضى. اوامره وقت اي من حتى لكندا ولء

كانوا افغانستان في قتلوا الذين الكنديين واشنطن. آخر من مباشرة
الشتاء في البوابات عن الوامر هي راجله. وهذه داورية في

الن تاصبح قد ةالضرور ان حين في ، الجيش بناء الماضي. أعاداة
الحرب الة قائمة الى السلم حارس من "سوف" تحولنا و ملكية

ليست التي المناطق في الكسادا تناولا الى الراميه العدوانية
من امريكا. شيء داميه الن اصبحنا المريكيين. وقد من منخصصة

مدة ةوقف سيقف كان ما الطلق على تروداو ، الطريق جانب
كندا.  ودااعا جيد لمر انه هماطار للشمئزاز. في مدعاة ثانية. ،

Setlur
the postings on this article are so warlike without reason or 
compromise, God forbid that you guys meet face to face for I have a
better understanding now of the mullahs and the rabbis.

سلتور:
ل ، وسط أو سبب داون الحرب تشبه الماداة هذه على رداوداال

عن أفضل فهمأ  الن. لوجه وجها قفوات أن رفاق يا الله سمح
والحاخامات.  الملة

Garets 

Arabcanadian, it's unfair to call criticism of Israel irrational. There 
are many legitimate reasons
Victory123, many middle eastern people are semitic, so it's not anti-
semitic to be against Israel, and be for Palestine. Semite doesn't 

mean Jew. Why do people have this silly notion ?

I don't know. I could see a reason for this tape. Bush is all chummy 
with Israel, and Bin Laden doesn't like Bush.

غاريتس:
غير اسرائيل انتقادا تعتبر أن الظلم من انه ، العربي الكندي

 المشروعة السباب من العديد عقلني. وهناك
، للسامية الوسط الشرق منطقة في الناس من  كثير123فيكتوري

، تكون ان الى اسرائيل ضد للسامية معادايه ليست أنها حتى
الشعب ههذل يهوداي. لماذا يعني ل فلسطين. سامي عن وتكون
 سخيفه؟ فكرة

دااودا هكل الشريط. بوش لهذا سببا ارى ان اعرف. ويمكنني ل انا
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بوش.  يحب ل لدان وبن ، اسرائيل مع

Onegreenworld

the hammer, i suggest, you read some history books and look into 
some of the issues of whats been going on in the middle east for the
last 60 years and beyound..than maybe you can give an informed 
oppinion 

the oppression of people (palestine) normally tends to lead to the 
violence and suffering the world is seeing now in the middle east, 
end the oppression and you will end the violence

 وانغرينوورلد:
الى تطلعتو التاريخ كتب بعض قرأت أن عليك ، رأيي في ، هامر
وربما  سنة60 لخر الوسط الشرق في جريت التي القضايا بعض

 مستنير رأي تكوين ربما أكثر.. يمكنك

العنف الى ؤدايي ان الى يميل (فلسطين) عاداة للشعب القهر
القمع وانهاء ، الوسط الشرق في الن هداشت العالم في والمعاناة

 .العنف اعمالا انهاء إلى يؤداي سوف

carboncopy
have to agree with joe green.....i think bin laden is dead....as for the 
pallestinian and israeli states......the only way ever to see peace , is 
if the adults start teaching their children about tolerance ....if they 
start now , maybe in the next 60 years both sides might be 
celerbrating for the first time their first year off peace together 
......the adluts are to blame for everything that is happening there 
now .......remember ....there is no such thing as a bad child....only 
bad parents

كوبي: كاربون
بالنسبة ميت... اما لدان بن ان ... واعتقدغرين جون مع نتفق قد
همالقرار الوحيد السرائيلية...... السبيل و الفلسطينية دولتينلل
تدريسب ؤونبدي البالغون كان إن هي ، مضى وقت أي من سلمب

القادامة  سنة60 في ربما ، الن بدأسي كان التسامح... اذا ابنائهم
معا...... السلم من سنة لولا احتفالت الجانبين كل من يكون قد
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الن يحدث ما كل على اللوم بإلقاء يقومون البالغين فان
والدين إل سيئ طفل من أسوء شيء يوجد  لتذكروا...هناك........

فقط...  سيئين

seltur
Islam and Judaism have lot more in common than with Christianity .

Would the conflict in the Middle East been any different had Israel 
been populated by the original non-Caucasian Jews ?

Jesus, though depicted as a Caucasian, was not one, yet the 
Christian religion is dominated by Caucasians. Judaism too is 

dominated by Caucasians. Why was Islam unattractive to them ?

I believe that the conflict in the Middle East has more to do with 
racial domination than with differences in displacement of people 
and religion.

 سلتور:
من عنه امع المشتركةالمور من الكثير لديهما واليهوداية السلم

المسيحيه. 

قد اسرائيل كانت إن الوسط الشرق في الصراع شأن من هل
 اليهودا؟ غير القوقاز من ونالصلي السكان يسكنها كان إن تختلفا

ذلك ومع ، اواحد ليست ، القوقاز احد يصور كان وان ، يسوع
يسيطر أيضا القوقازيين. اليهوداية على سيطري المسيحي الدين فان
 لهم؟ جذاب غير السلم كان القوقازيين. لماذا يهاعل

الهيمنةب صلة اكثر كان الوسط الشرق في الصراع ان وأعتقد
 .والدين الناس تشريد في اختلفات وجودا  من العرقيه

One greenworld
Arab Canadian 
No i do not support killing Isrealy people, but i also do not support 
killing and confining inocent palestinians who have just as much of a
right to the land as the Israel.

 العربي: الكندي و وورلد غرين وان
قتل ؤيدأ ل ايضا ولكنني ، السرائيلي شعبال قتل اؤيد ل انا ل

الحصولا في الحق بعض لديهم الذين  البريئين الفلسطينيين وفهر
اسرائيل.  من الرض على
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Seltur
On Bush's belligerent speech at the Knesset to the "axis of evil" and 
subsequent reply by Bin Laden today, no harm is done to the ego of 
a stronger nation in extending the olive branch to its weaker 
adversaries with a cautionary footnote that a constantly adamant 
refusal of which could be the consequences of what is seen in Iraq 
and Afghanistan when drawn to war.

سلتور:
الشر" بعد "محور عن الكنيست في االقاه تيال بوش كلمة على
من هان الي هو به القيام من مانع ول ، اليوم لدان بن ردا ذلك

ان مع العداء اضعف الى الزيتون غصن مد في المة اقوى
تكون ان يمكن والتي عنيدال رفضلل باستمرار تحذيريه الحاشيه

النتباه عند وافغانستان العراق في يعتبر ماك يهعل المترتبة النتائج
الحرب. الى

الساداس التقرير الله بحمد تم

الصالحات تتم بنعمته الذي لله والحمد

48


	New bin Laden message coming on Israel: monitor
	Purported bin Laden tape decries Israel's anniversary
	Alleged bin Laden tape urges Muslims to liberate Palestine
	'Bin Laden' call targets Israel
	Al-Qa'eda defeat in sight, says US anti-terrorism official
	A senior American counter-terrorism official has declared that the demise of al-Qa'eda is in sight because its failure to adapt its violent ideology and tactics has provoked growing dissent across the Islamic world.
	Un nouveau message audio attribué à Ben Laden marque à sa manière les soixante ans de l'Etat hébreu. Une cible de plus en plus présente dans la propagande de la nébuleuse terroriste.

	Ben Laden appelle au djihad pour libérer les territoires palestiniens


