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بشائر           بشائر الموصل
الموصل

 كمين         ضد قوات الكوماندوز الروسيهكمين
ضد قوات الكوماندوز الروسيه

بشرى        بشرى

ووسطية           سالموسطية اإل
اإلنهزام

 21-5 بيـان من قيادة جمـاعة أنـصار اإلسالم حـول أحداث نينـوى 

(( ## الدعاء الدعاء # اهللا أكبر خربت أمريكا - بضربة جهادية نووية القاصمة )) 

[ وسطية اإلسالم و وسطية اإلنهزام ] أبي يحيى الليبي # من خطاب الشيخ - مقتطفات  
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  24-5 دولة العراق اإلسالمية/ حصاد اإلنتصارات العسكرية في والية نينوى - قاطع 
الموصل 

دولة العراق اإلسالمية/ التقرير السادس واألربعون _الثامن و العشرون من خطة 5-25 
الكرامة 

 منذ إعالن دولة اإلسالم وأمل األمة القادم .. وستظل باقية بإذن اهللاًمضى 590 يوما

 

 منتدى الحدث ( قضايا األمة اإلسالمية)>  ::: المنتديات العامة :::>  شبكة اإلخالص اإلسالمية 
االرهاب الجديد ### بضربة جهادية نووية القاصمة ##  

  PM 07:54آخر زيارة لك : اليوم كانت 
: غير مقروء 0, اإلجمالي الرسائل الخاصة

 .0

تسجيل الخروج وصالت سريعة بحثمشاركات جديدةالتقويمقائمة األعضاءاألسئلة الشائعةلوحة التحكم

 

  البحث في الموضوع  أدوات الموضوع  

#  1    
  

 PM 09:01 ,باألمس 

 القادم
 

مخلص مجتهد
 

المشاركات: 773 
قام بالدعاء: 166

دعي له 66 مرات في 51 
مشاركات 

 االرهاب الجديد ### بضربة جهادية نووية القاصمة ##

 االرهاب الجديد 
 
 

 بالغة الخطورة منذ بداية عقد التسعينيات والسيما مع ما ً الذي بات الخوف منه يتخذ أبعادااالرهاب النوويومنه 
تردد عن إمكانية حصول جماعات جهادية على رؤوس نووية أو مواد نووية من جمهورية االتحاد 

السوفيتي«السابق» في ظل حالة الفوضى التي اصابت الترسانة النووية عقب تفكك االتحاد السوفيتي. وبالرغم من 
ان المعرفة النووية اصبحت متاحة على نطاق واسع اال ان التكنولوجية النووية ذاتها ليست متاحة بسهولة وتعتبر 

فإن التحليالت المطروحة عن االرهاب النووي التتحدث فقط علة انتاج رأس نووية مسألة بالغة الصعوبة ومع ذلك 
 عن أشكال أكثر بساطة ً ولكنها تتحدث ايضاعن احتماالت نجاح الجماعات الجهادية في الحصول على رؤوس نووية

القنبلة القذرة وهي عبارةعن مواد نووية مشعة يمكن وضعها مع متفجرات تقليدية، من ذلك وأبرزها ما يعرف ب« 
 ً بذلك اضراراًبحيث يؤدي االنفجار الى انتشار االشعاع المتولد عن المواد النووية على مساحات شاسعة، محدثا

ة" وهي تحتوي على رأس نووي يضم شحنة بالحقيبة النووي ما يعرف "ً وهناك ايضابشرية ومادية فادحة.
، وكانت اجهزة المخابرات السوفيتية السابقة كي.جي.بي. قد طورت هذه ًكيلوجراما حوالى 47ًتزن اجماالكيلوتونات 

الحقيبة في الخمسينات والستينات الستخدامها في حاالت التوتر العالمي. وال تقتصر مخاطر هذه الحقيقة على قوة 
 بالتأثير القاتل للبقايا االشعاعية الناتجة عن التفجير في المنطقة المستهدفة، ًالتفجير الناتج عنها فقط، ولكن ايضا

وربما يكون بعض هذه الحقائب قد وصل الى بعض الجماعات الجهادية ، ومن بينها تنظيم القاعدة بزعامة اسامة 
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  بن الدن
 ً الذي لم تشهد الساحة الدولية ارهابا االرهاب البيولوجي نوع آخر من انواع االرهاب الجديد وهوًوهناك ايضا

 بالمعنى الحرفي للكلمة قبل حوادث انتشار ميكروب الجمرة الخبيثة في بعض مدن الواليات المتحدة، ثم ًبيولوجيا
 في طبيعة التهديد االرهابي البيولوجي. ومن ً جوهرياًانتشاره في عدد من الدول االخرى، والتي مثلت تحوال

المعروف ان العديد من دول العالم، وبالذات الدول الكبرى، تمتلك ترسانة متطورة في مجال االسلحة البيولوجية. 
 تتنوع االسلحة البيولوجية ما بين ثالث فئات هي:و

 
والفيروسات (واشهرها الجدري) البكتيريا (واشهرها الجمرة الخبيثة والجمرة المتموجة والكوليرا والطاعون) 

. ومن المحتمل ان يزداد اللجوء الى هذا الشكل والتوكسينات- السموم البكتيرية (واشهرها البوتيولينوم والريسين)
  وهو ما قد يتسبب في خسائر بشرية فادحة.المستقبل القريب،االرهابي الجديد خالل 

 
 

باالضافة الى هذا النوع هناك االرهاب الكيماوي الذي يتسم بالبساطة والسهولة النسبية، بسبب سهولة تصنيع 
المواد الكيميائية وسهولة استخدامها، عالوة على ضخامة الخسائر المترتبة عليه. وتنقسم المواد الكيماوية الى 

 نوعين رئيسيين،
 
 

 االول المواد الموجهة ضد األعصاب، مثل السارين والخردل وفي اكس، 
 
 
 

والثاني المواد الموجهة ضد االنزيمات الموجودة داخل الجسم البشري، مثل االستيل كولين استريز. وقد كان المثال 
االبرز على هذا النوع من االرهاب هو قيام طائفة "أوم" الدينية االرهابية في اليابان باستخدام غاز السيرين في 

 هجوم على نفق طوكيو في مارس 1995م، مما اسفر عن مقتل 10اشخاص، واصابة خمسة آالف آخرين. 
االرهاب المعلوماتي ويتمثل في استخدام الموارد المعلوماتية، والمتمثلة ويمكن اضافة نوع آخر من االرهاب وهو 

 في شبكات المعلومات واجهزة الكمبيوتر وشبكة االنترنت، من اجل اغراض التخويف او االرغام الغراض سياسية.
ويرتبط هذا االرهاب الى حد كبير بالمستوى المتقدم للغاية الذي باتت تكنولوجيا المعلومات تلعبه في كافة مجاالت 
الحياة في العالم، ويمكن ان يتسبب االرهاب المعلوماتي في الحاق الشلل بانظمة القيادة والسيطرة واالتصاالت او 

قطع شبكات االتصال بين الوحدات والقيادات المركزية وتعطيل انظمة الدفاع الجوي او اخراج الصواريخ عن 
مسارها او اختراق النظام المصرفي او ارباك حركة الطيران المدني او شل محطات الطاقة الكبرى. وكان الرئيس 

 على التصدي الحتماالت االرهاب المعلوماتي، حيث امر في عام 1996م ًاالمريكي السابق بيل كلينتون قد ركز كثيرا
 لضمان ًبتشكيل لجنة حماية البنية االساسية الحيوية، ومن بينها شبكات الكمبيوتر، والتي يعتبر الحفاظ عليها حيويا

، من اجل االستعداد لموجهة هذا النوع من الهجمات،  عرضة لالرهاب المعلوماتيً وهي جميعاأمن الواليات المتحدة،
 سواء كانت في اطار عمليات ارهابية او ضمن حرب شاملة مع دول مناوئة.

 
 
 
 
 
 

 اإلنتاج سهلة التكاليف رخيصة أسلحة البيولوجية األسلحة
 

 يمكن الممرضة الميكروبات جراثيمو. النووية أو الكيماوية باألسلحة قورنت إذا الرخيصة الحرب وسائل من البيولوجية األسلحة ّتعد
 لتقنيات اليحتاج تحضيرها حيث الدقيقة، األحياء علماء من المهرة المختصين بعص بواسطة معقدة غير بسيطة بصورة تحضيرها

 من الكثير لدى معرفي ٍقصور وال سرية بها يوجد ال تحضيرها طريقة أن والمدهش. متسلسلة أو عديدة تفاعالت وال معقدة علمية
 األسلحة هذه تصنيع لتفادي العربية الدول كل في األصوات تتعالى إذ اإلنساني، الضمير فقط هو إنتاجها من يمنع والذي العلماء،
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 .ورخاء ٍأمن في الدولي المجتمع ليعيش
 

 بيولوجية، أسلحة لينتج برمجته يمكن) كالبنسلين (حيوية مضادات مصنع فأي ه،الصامت الفقراء أسلحة هي البيولوجية، األسلحة إن
 أو الخبيثة الجمرة ميكروب لينتج آنثراسيس باسبللس ميكروب نضع ، ًمثال للبنسلين المنتجة البنسيليوم قطرة نضع أن من ًفبدال

 .وغيرهما الطاعون، إلنتاج بستس باستوريال ميكروب
 لتحدث سهلة ٍبطرق السموم هذه استخالص يمكن حيث بيولوجي، كسالح الميكروبات سموم استعملت إن الفادح الخطر ويأتي
 فترة يأخذ الميكروب وألن لإلنسان، المباشرة وإصابته السم لتركيزً نظرا نفسه، بالميكروب اإلصابة من فاعلية أشد بطريقة المرض

 رّولتصو ً،فورا اإلنسان يقتل حيث المحققة، اإلنسانية الكارثة لكانتً جاهزا خذُأ لو ّالسم هذا. هّسم خاللها يفرز معينة حضانة
 - معروف بكتيري سم أقوى من" الجرام من جزء ألف منً جزءا "ًواحدا جرام ميللي أن ًعلميا َجدُو الميكروبية، السموم فظاعة

 .التجربة هذه عليها أجريت التي غينيا خنازير من خنزير مليون يقتل - تيتاتي كلسترويم بكتيرة من المنتج البوتشولين سم وهو
 
 

 العقل قوة على تعتمد التي الرخيصة األسلحة بهذه حسمت ٍحروب من فكم الرهيبة، المدمرة الصامتة الفقراء أسلحة هى نعم
 األفراد، بين الهلع يبث سرِّى أسلوب وهذا المعادية، بالمجتمعات والقلق والفزع الذعر يبث واستعمالها .والتدبير التفكير وبراعة

 قوية نفسية حرب هو األسلوب هذاو. أفكارهم ويثبط المعنوية روحهم ليضعف بهم ويفتك اليرونه بميكروب يهاجمون إنهم حيث
 يأخذ حيث ،وبسرعة بسهولة يكتشف ال األسلحة هذه ستعمالا أن المدهش ومن .التخطيط وعالي مدبر بأسلوب بالقطع تأتي

 يحمل قد الهواء ألن بسهولة البيولوجية الحرب جرائم مرتكبي معرفة الصعب ومن. المرض ظهور لحين حضانة فترة الميكروب
 .بعيد ٍمكان في األفراد ليهاجم األميال آالف ًميكروبا

 
 قنبلة في الفيروسات أو البكتيريا من قليلة كمية رزم ويكفي ".النووية الفقراء قنبلة"كـ البيولوجي السالح عرض المعتاد من

 مرسلها تخدم فيروسات أو بكتيريا وبنجاعة يكون الذي" الذري كالفرن "يصبح بها يصاب الذي اإلنسان وجسم الثمن، رخيصة

  فيها وتم البيولوجي، للسالح العالمية للجنة جلسة عقدت 1972 عام في
 "البيولوجي السالح "مصطلح تعريف

 .الستافيلوكوكوس وبكتيريا البوتولينيوم بكتيريا سم: مثل البكتيريا، مصدرها وسموم الفيروسات البكتيريا،: يشمل انه على
  ANTHRAXاالنتراكس -الخبيثة الجمرة بكتيريا

 البسيلوس بكتيريا لمجموعة وتتبع. البيولوجي السالح في المستخدمة البكتيريا أنواع اكثر من الخبيثة الجمرة بكتيريا
 .(Bacillus)اإلنسان عند المناعة جهاز خاليا من عليها ليحافظ نفسها حول غالف تكون فهي . 

 والى الجلد في وإحمر إنتفاخات حدوث إلى يؤدي سم داخله وتكون بسرعة التنفس جهاز عبر اإلنسان جسم إلى البكتيريا تنتقل
). الخبيثة الجمرة المرض اسم هنا ومن (للخاليا موضعي هدم نتيجة سوداء بقع حدوث

 
 

 الجدرى
 المخبرات مع تعاونت التى باركر جانيت اإلنجليزية الدكتورة ظلت واألوبة األمراض قاموس من 1980 عام الجدرى اختفاء بعد

 به ماتت عدوانيتها ونتيجة , به المرضى مداواة عن األطباء تعجز صفات له وراثيا مهندس فيرس النتاج تجارها تجرى البريطانية
 بل تطهيره وتم معملها اغلق وقد العقاقير فيه يؤثر ال حيث خلقته التى الفتاك الجدرى من عالجها على األطباء عجز ان بعد

 من كثير حوذة فى فتاك بيولوجى كسالح الجدرى بقى ولكن الشخصية متعلقاتها جميع حرق وتم كلها برمنجهام جامعة تطهير
  .الموت ثم واإلغماء الغزير والعرق والقشعريرة الحمى الجدرى فيروس يسبب , الدول

 
  الطاعون
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 مع قشعريرة يعقبها حمى صورة فى أعراضه تظهر %100 به للمصابين الموت نسبة تصل باإلنسان فتكا البكتريا انواع اكثر من
. محقق وموت كامل انهيار ثم الالم ذلك يعقب ثم الرئة والتهاب الدم تسمم نتيجة التنفس فى وضيق سعال

 
 

ماذا سيفعل الغرب ياخوة موقفهم صعب للغاية 
القوة الضاربة النووية قد اخذت مواقعها وفى انتظار ساعة الصفر

رسالة الشيخ اسامة لم تجعل لهم مفر من حتفهم 
فبدون اسامة لكانت الضربات تلو الضربات قد وقعت فى امريكا ما يمنعها مانع اال ان 

وفرسان الضربة النووية كانو ا فى انتظارالشيخ امتثاال ألمر ربه وسنه نبيه امهلم ثالثا 
الخطاب األخير فلتثكلنا امهاتنا ان لم ننصر رسول اهللا 

 ايها الغرب عدوا ايامكم فلن تفيدكم حصونكم
 
 
 
 
 

__________________ 
 مصعب أبا يا عليك اهللا رحمة

 
 

الخالدين في روحك على وسالما

    

#  2    
  

 PM 09:05 ,باألمس 

hode 
 

شخصية متميزة
 

اإلقامة: في سيارة مفخخة
المشاركات: 1,910 

قام بالدعاء: 83
دعي له 415 مرات في 256 

مشاركات 

اللهم إحفظ أميرنا أبو عمر البغدادي مذل المجوس من كيد األعداء

__________________ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وساندها وحالفها أسسها ومن بالصحوة عليك اللهم

عنها سكت او ودافع لها برر ومن بالصحوه عليك اللهم

منها والمستفيدين وحلفاءها وقادتها بالصحوة عليك اللهم

رقابهم من المجاهدين مكن اللهم

المخلصين وكل االسالم انصار ورسوله اهللا وانصار االسالم دولة جنود انصر اللهم
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