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بِسم هللا الرحمِن الّرحیم 
الحمد F حمدا یلیق بھ , و الصالة و السالم على محمد رسول هللا , وعلى آلھ و صحبھ الغر المیامین , و من 

سار على ھدیھم إلى یوم الدین , 
اللھم و ارض عن أبي بكرالصدیق و عمر الفاروق و عثمان ذي النورین , و علي كرم هللا وجھھ , و عن أم 
المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا , وعن الصحابة أجمعین , و اجعل الدائرة على من انتقص بعضا منھم , أو 

جلھم تعریضاً أو تصریحاً, أو آذى أمھات المؤمنین ,آمین یا رب العالمین .. 
" قبَل الدخول إلى الموضوع" 
طَلَبُّ بل َرجـــــــــاء : 

أتمنى من اإلخوة الخطباء و األئمة أن یزیدوا إلى الحمد F و الصالة على رسول هللا في بدایة كل درس أو 
خطبة , الدعاَء على منتقصي الصحابة و شاتمي أمھات المؤمنین , فالدعاء على الظالمین المعتدین المشركین 

عبادةٌ , فضال عن أثره في تألیب أھل السنة والجماعة على الروافض الغادرین , و تذكیر العوام بأن ھناك 
مجرمین یسبون الصحابة و أمھات المؤمنین ... 

عودةٌ للموضوع ... 
السؤال الذي وجھتھ لكم كان واضحا.... 

" ھل سیسیطر االمریكان و الروافض على بغداد ھذه المرة ؟ " 
الجواُب على السؤال , یجب أن ال ینبثق من العواطف المجردة , لكن ال بد من تمحیص للواقع , و دراسٍة 

للحال , فنصر هللا للمسلمین یتطلب دوما مثل ھذه الموازنات , كما یتجلى ذلك في قولھ تعالى : 

ئَةٌ  نُكم مِّ نُكْم ِعْشُروَن َصابُِروَن یَْغلِبُوْا ِمئَتَْیِن َوإِن یَُكن مِّ ِض اْلُمْؤِمنِیَن َعلَى اْلقِتَاِل إِن یَُكن مِّ "یَا أَیَُّھا النَّبِيُّ َحرِّ
َن الَِّذیَن َكفَُروْا بِأَنَُّھْم قَْوٌم الَّ یَْفقَُھوَن " األنفــــــال " "65  یَْغلِبُوْا أَْلفًا مِّ

ثم قولھ تعالى ...مخخفّا على المسلمین : 

نُكْم أَْلٌف یَْغلِبُوْا  ئَةٌ َصابَِرةٌ یَْغلِبُوْا ِمئَتَْیِن َوإِن یَُكن مِّ نُكم مِّ "اآلَن َخفََّف ّهللاُ َعنُكْم َوَعلَِم أَنَّ فِیُكْم َضْعفًا فَإِن یَُكن مِّ
ابِِریَن " األنفــــــــال""66  أَْلفَْیِن بِإِْذِن ّهللاِ َوّهللاُ َمَع الصَّ

و نستحضر ذلك قصةَ " غزوة مؤتة " و كر الصحابة من أرض المعركة حفاظا على بیضة الجیش , حتى 
اعتبر رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ھذا الكّر " فتحا ..." 

"أخذ الرایة زید فأصیب، ثم أخذ جعفر فأصیب، ثم أخذ ابن رواحة فأصیب وعیناه تذرفان حتى أخذ الرایة سیف 
من سیوف هللا، حتى فتح هللا علیھم" 

كل ھذه الموازنات المادیة , یجب أن ال تھمل في تقییم المسلمین للمعركة الدائرة اآلن في بغداد , فنصر 
المجاھدین في بغداد ال یعني دحَر المحتلین من شارع حیفا أو منطقة الفضل أو الحبانیة و 

استئصالھم من بقیة مناطق السنة في بغداد , ال , بل مجرد استمرار المواجھات ھناك , أو حدوث 
تراشق بالمدافع و الرشاشات , بل مجرد سماع صوت إطالق نار , لھو نصر مبین للمجاھدین في 

تلك المناطق ,  

كل شیئ یجعل تلك المناطق غیر آمنة للمحتلین و أذنابھ , یعتبر نصرا مبینا ... 
ولذلك فإن الضنك الذي یحط على صدور الموحدین , من أخباٍر من ھنا تفید أن المارینز قد اقتحموا شارع 

حیفا , أو من ھناك تفید بتوغل قوات الحرس الوثني في حي الیرموك , یجب أن ال یغلب أملھم باF عز وجل , 
وال أن ینسیھم الفارق الكبیر في القوى المادیة (عددا و عتادا ) بین أطراف الطرفین , 

وھذا ینسحب على ما حدث و یحدث في الفلوجة و تلعفر و سامراء و الموصل و غیرھا من أرض النزال ... 
"بالرغم من ھـــذا , تعالوا ا نفســـر الواقــع بالواقع , و نحلل ما یجــري بما جــرى ".. 
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ھیّـــا نقارن بین ما حدث في الفَلّوَجة " المعركة الثانیة" و ما یحدث الیوم في بغداد ضمن الخطة األمنیة 
الجدیدة ,  

كــــــــان :  -1 تعــــداُد السُّ
عدد سكان مدینة الفلوجة ھو 250 ألف نسمة , و أھل السنة في بغداد ھو 2.5 ملیون (معظمھم في األعظمیة 

والدورة و شارع حیفا و الفضل و الیرموك, ( أي عشرة أضعاف أھل السنة في الفلوجة وF الحمد. 

-2 االتصــــال بالمناطِق المجاورِة و خطوطُ اإلمــــــــداد ِ: 
تم حصار الفلوجة من كل الجھات لمدة شھر قبل اإلنقضاض علیھا .أما مدینة بغداد فھي متصلة ببقیة مدن 
السنة في االنبار و دیالى و صالح الدین و المجاھدین و F الحمد یسیطرون على معظم الطرق المؤدیة إلى 

بغداد قدوما من تلك المناطق . 
یقول ستیفن زونیس البروفیسور في جامعة فرانسیسكو في مقال نشر قبل أكثر من عام -مصداقا لما نقول: - 

"إن عدد المقاتلین المسلحین ومؤیدیھم النشطین ربما یصل مجموعھ اآلن إلى 200 ألف مقاتل. إن 
قیام الوالیات المتحدة في تشرین الثاني الفائت بتدمیر ما یزید على ثلثي مدینة الفلوجة، وھو ما 
كان ذات یوم مأوى لـ300 ألف شخص لم یكن جریمة حرب وأمراً بشعاً فحسب، بل كان كارثة 

استراتیجیة، تسببت بنقل عملیات التمرد إلى األقالیم المجاورة، حیث یسیطر المتمردون اآلن على 
جمیع أو بعض أجزاء من عدد من المحافظات والمدن، إن معظم الطرق المؤدیة من وإلى بغداد 

غیر سالكة". 
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 )الحظ كیف تحاصر محافظات أھل السنة مدینَة بغداد من معظم اإلتجاھات( 

-3 معنِویــات األمریكان و الروافض و معنویـــات المجاھدین و األوَضاع الّسیاّسیة المحیــطة : 
بالنسبة للروافض و األمریكان )معركة الفلوجة: ( 

حدثت معركة الفَلّوَجة الثانیة في عھد حكومة إیاد عالوي , و كان الرئیس بوش قد أعلن انتصاره على منافسھ 
جون كیري فقط بأیاٍم قبل بدایة المعركة , و كانت حكومة عالوي المؤقتة تستعد إلجراء انتخابات برلمانیة یعّول 
علیھا الكثیر , و كان الكل یعتبر السیطرة على مدینة الفلوجة نھایةً للمقاومة المسلحة , التقریرات كلھا تتحدث 
عن قرب نھایة التمرد (كما ینعتوه ) , و عدد قتلى االمریكان بجوار األلف قتیل فقـــط حســـب إعترافھم . 

كان رئیس الوزراء اإلیطالي بیرلسكـــوني حلیف بوش مازال في السلطة , و أمام بوش 4 أعوام أخرى من 
الحكم , باإلضافة إلى سیطرة الجمــــھوریین على مجلس الشیوخ و النواب , 

كان الَمقبــــور رامسفیلد یخرج كل اسبوٍع لیعلن عن یقینھ من ھزیمة القاعدة و التمرد. 
الساسة األمریكان و الشیعة یعلنون دوما أن المقاومة ھي أجنبیة (عربیة) وال بد من تطھیر العراق من " 

اإلرھابیین." 
الدعم لحكومة عالوي كان ال نھائي , و العالقة بین الحكومة و األمریكان كانت أكثر من قویة ,  
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الوضـــُع لــــــــــــدى المجاھدین (معركة الفَلّـــوجة: (  
كانوا یعانون من تعامي المسلمین على جرائم الشیعة , و انجرار البعض وراء العملیة السیاسیة في العراق , 
كانت خطابات بعض الفصائل المجاھدة مازالت غیر ناضجة , بعضھا مازال یتحدث عن حرمة الدم العراقي (و 
إن كان شرطیا عمیال! )..., الحدیث عن التوحد كان مازال مبكرا , و لم تكن نواة مجلس شورى المجاھدین قد 

تشكلت بعد .. 

الوضــــُع الیـــــوم في جبھة الكفر (معركة بغداد: ( 

خســـارة للجمھوریین في مجلس الشیوخ و النواب معا , طرُد رامسفیلد و االستغناء عن جون أبیزید , خسارة 
بیرلسكوني في إیطالیا و سقوطھ , انتھاء والیة بلیر في شھر نیسان من العام الحالي , أنباء و تقاریر عن قرب 

انسحاب القوات االمریكیة من العراق ... 
بوش اآلن یدرك أنھا المحاولة األخیرة لھ قبل الھروب المریع , االستعداد األمریكي لضرب إیران تمھیدا 

لإلنسحاب ,  
%68 من األمریكان یعارضون خطة بوش االمنیة الجدیدة . 

بوش و المالكي یتالومون ( و أقبل بعضھم على بعض یتالومون), و الكل یلقي الذنب على اآلخر , المالكي 
یقول بوش ضعیف و بوش یقول عن المالكي طائفي , و یعلن أن دعمھ محدود بوقت و نتیجة , المالكي یقول 
لبوش "سلحنا و اخرج, " و بوش یقول لھ "إن لم تنجح فسترحل و نرحل, " الھجوم على إیران یلقي بظاللھ 

على حكومة المالكي اإلیرانیة الفارسیة . 
الوْضــــُع عنـــد المجاھدین (معركة بغداد: ( 

قیــــام دولة العراق اإلسالمیة بزعامة أمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي القرشي الحسیني و التفاف الكثیر من 
المجاھدین حول رایتھا , بیان عوار العملیة السلمیة و عزوف الكثیر عنھا (معظم قیاداتھا من السنة أصبحت 
في عّمان و لندن و الدوحة ھاربین), حتى عدنان الدلیمي و مشعان الجبوري أصبحوا من أكثر الناس تھجما 

على حكومة الروافض ,صدور مذكرة اعتقاٍل بحق الشیخ حارث الضاري اضطرتھ للبقاء خارج العراق , إعدام 
صدام حسین أھدى السنة بغضا عفویا للشیعة في كل أنحاء العالم اإلسالمي , و أنساھم أكذوبة حزب نصر 

الالت . 
مثال واحد على ھذا: 

فیصل القاسم , مذیع الجزیرة المتعاطف مع إیران , ینقلب علیھا بعد عملیة اإلعدام و یقول في مقالة بعنوان 
ماذا كسبوا من إعدام صدام : 

" كم كنا مغفلین في نظرتنا إلى إیران، فقد كان الساسة اإلیرانیون، بالنسبة للكثیر منا، رمزاً للتعقل، والحكمة، 
والدھاء، واالنضباط، وھدوء األعصاب، وقبل كل شيء، للتروي، والتأني، وعدم االندفاع إلى تصرفات طائشة 

غیر محسوبة، خاصة وأنھم مخترعو الشطرنج، لعبة األذكیاء والدھاة والمخططین االستراتیجیین" . 

و یضیــــــف : 
"ال أدري كیف حسبھا اإلیرانیون، وال أدري لماذا ضحوا بشعبیتھم الھائلة في الشارع العربي مقابل إرضاء 

شھوة ثأر رخیصة وطائشة، فقبل أشھر قلیلة فقط كانت إیران رمزاً للمقاومة والجھاد واإلباء والتحدي بفضل 
دعمھا لحركات المقاومة العربیة كحزب هللا في لبنان وحماس في فلسطین، بینما كانت شعبیة األنظمة العربیة 

في الحضیض. وقد كان من حق اإلیرانیین أن یفتخروا بالنصر المؤزر الذي حققھ حزب هللا"اھــ 

, اآلن ..الكل یتحدث عن جرائم الروافض في العراق , مجموعة من علماء الجزیرة أصدروا بیانا ال یقل حدة 
عن خطابات الشیخ الزرقاوي في ھجومھا على الشیعة الروافض(وھم محقون, ( بعد أن كانت خطابات الشیخ 

الزرقاوي (رحمھ هللا) تنعت بالطائفیة من البعض, 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حتى القرضاوي أصبح یھاجم الروافض , و یتھمھم بمحاولة إبادة أھل السنة في بغداد... , الحكومة السعودیة 
و األردنیة أصبحت تجند األقالم للھجوم على الروافض بعد أن كانت تصفق لھم و تسكت على جرائمھم )و إن 

كان بإيعاز من أمريكا وذلك تمهيدا لضرب إيران.( 

- 4 نقــطة التقاطِع الوحیدة بین الحربین : أوھام االمریكان و الشیعة الروافض و أحالمھم 
الوردیة.. 

ففــــي معركة الفلــــــوجة الثـــــــانیة : 

" الدكتور إیاد عالوي یقول : قُتل الكثیر من اإلرھابیین في الفلوجة وقسم تّم اعتقالھم أیضاً في 
الفلوجة, وبعض العناصر ھربت یعني إلى مدن أخرى, طبعاً حتى ھؤالء الھاربین إلى مدن أخرى 
وقصبات أخرى في العراق أن یتمّكنوا إلى إلحاق مزید من الضرر بحاجة ھم إلى وقت وإلى البناء 

إلمكانیاتھم ومراكزھم اإلرھابیة ونعتقد ستكون ھناك صعوبة كبیرة في ھذا األمر، وطبعاً بدأت 
أجھزة الدولة تستعید األمن في مواقع عدیدة من البالد ومنھا أیضاً على سبیل المثال ال الحصر 
الموصل، اآلن بدأت الحالة إلى طبیعتھا في الموصل وتعود سیادة القانون تعود إلى الموصل". 

العربیة نت 2004\11\15. 

"ایلي ناكوزي( مقدم برنامج من العراق) : ھل باستطاعتنا القول دكتور عالوي أن منطقة المطار 
أصبحت آمنة والحدود بین بغداد واألردن أصبحت آمنة بنسبة معینة الیوم؟ 

الدكتور إیاد عالوي: وهللا آمنة بنسبة جیدة طبعاً نتوقع حصول بعض اإلشكاالت ھنا وھناك, لكن 
بشكل عام في ھذه المناطق ھناك درجة أعلى من األمان اآلن". 

نفس المصدر. 

"قال رئیس الوزراء العراقي المؤقت إیاد عالوي إنھ تم تحقیق "نصر تام على المسلحین 
واإلرھابیین" 

BBC العربیة , 14\11\2004 

"قال رامسفیلد أنھ ال یوجد شك في أھمیة الھجوم الستعادة السیطرة على الفلوجة بالنسبة 
الستراتیجیة الحكومتین األمریكیة والعراقیة بالنسبة للعراق. ولذلك أكد رمسفیلد ان العملیة 

ستستمر وقال "ال اتخیل ان االمر سینتھي قبل انجاز المھمة"." 
BBC , 2004\11\9 العربیة. 

معركــــــــة بغداد الحـــــالیة : 
"المالكي : خطة بغداد األمنیة لن تدع مالذا آمنا للخارجین على القانون" 

. 2007\1\18وكاالت. 

" قال قائد القیادة األمیركیة الوسطى الجنرال جون أبي زید امس االول الخمیس: إن الخطة األمنیة 
المطبقة في العاصمة بغداد حققت نتائج مھمة على الصعید األمني" 

جریدة الصباح الجدید.11\1\2007 
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"و قال البیان: إن الجنرال جورج كیسي أشاد بتحسن الوضع األمني في بغداد وقال: إن الجمیع 
یالحظ تحسن األمن في العاصمة في غضون األسابیع المنصرمة بسبب العملیات العسكریة التي 

تنفذھا القوات األمنیة داعیاً العراقیین إلى التعاون مع ھذه القوات من أجل تحقیق االستقرار 
واالزدھار في البالد" . 

نفس المصدر. 

" عبد المھدي : نجاح خطة بغداد األمنیة سیغیر األوضاع في كل العراق" 
الجزیرة.25\1\.2007 

" قال متحدث باسم وزارة الدفاع العراقیة إن "الوضع ھادئ في شارع حیفا فیما تسیطر القوات 
العراقیة واألمریكیة على األوضاع". 

سي أن أن .2007\1\25 . 

واآلن إلى النقطة الحاســـــمة الفاصــــــلة في الموضــــوع: 

نتیــــجة معركة الفلــــــوجة الثـــــــانیة : 
بشائر المجاھدین من فلوجة العز شبھ یومیة بعد أن أكثر من سنتین من المعركة... 

** جیش الفاتحین/الصدیق: تدمیر ھمر للقوات الصلیبیة في السجر شمال الفلوجة 
جیش الفاتحین 5 محرم 1428 

1-21 ** قنص جندي صلیبي في منطقة الصقالویة غرب مدینة الفلوجة 
جیش المجاھدین 5 محرم  

1-18 ** عصائب العراق الجھادیة / تدمیر عربة ھمر ومصرع من فیھا على جسر المجر قرب الفلوجة 
عصائب العراق الجھادیة 29 ذو الحجة 1427 

** جیش الفاتحین: الصدیق/ قنص جندي صفوي في المجمع السكني في عامریة الفلوجة 

1-18 **دولة العراق اإلسالمیة / تدمیر ھمر بالكامل وإعطاب أخرى بسیارة مفخخة في الفلوجة (2 1  ) 
مفكرة الحسبة 29 ذو الحجة 1427 

** جیش الفاتحین: الصدیق/ قنص جندي صلیبي في حي الجوالن في الفلوجة 19 ذو الحجة 1427 

** جیش الفاتحین/الصدیق: الھجوم على ثكنة للصفویین في الفلوجة جیش الفاتحین 17 ذو الحجة 1427 

** جیش الفاتحین/الصدیق: تدمیر ھمفي للصلیب في وسط الفلوجة جیش الفاتحین 17 ذو الحجة 1427 

http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=107015&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=106909&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=105899&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=104422&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=105998&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=105998&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=105998&page=2&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=104423&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=104065&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=104063&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
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1-13 ** عصائب العراق الجھادیة / تدمیر ھمر للحرس الوثني في مدینة الفلوجة 
عصائب العراق الجھادیة 24 ذو الحجة 1427 

و مثال أخیر فقط لألحبة .. 

1-7 دولة العراق اإلسالمیة / التقریر اإلخباري لمدینة الفلـــــــــــوجة ضمن والیة األنبار دولة العراق 
اإلسالمیة / التقریر اإلخباري لمدینة الفلوجة ضمن والیة األنبار  

"بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحمد F رّب العالمین والّصالة والّسالم على نبیّنا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  

أما بعد: 
التقریر اإلخباري وحصاد العملیات العسكریة التي قام بھا مجاھدو دولة العراق اإلسالمیة " أعّزھا هللا " للفترة من 5 ولغایة 13 ذي 

الحجة 1427 ھـ الموافق 25 / 12 / 2006 م ، ولغایة 1 / 1 / 2007 م ، وF الفضل والشكر .  

.1 االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع دوریة صلیبیة راجلة وسط مدینة الفلوجة ، مما أسفر عن مقتل وجرح العدید من 
الجنود ، وذلك في یوم االثنین 5 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 25 2006 / 12 / م ، وF الحمد والمنة .  

.2 إعطاب آلیة صلیبیة نوع ھمر وسط الفلوجة بصاروخ قاذفة وسالح الـ Bkc ، ومقتل وجرح من كان فیھا ، وذلك في یوم االثنین 
5 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 25 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  

.3 االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع أحد أرتال الجیش الصلیبي في حي جبیل ضمن مدینة الفلوجة ، مما أسفر عن تدمیر 
عربة نوع زیل بالكامل ، ومقتل وجرح من كان فیھا ، وذلك في یوم االثنین 5 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 25 / 12 / 2006 م ، 

وF الحمد والمنة .  
.4 قنص أحد جنود الحرس الوثني في حي المعلمین ، وذلك في یوم االثنین 5 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 25 / 12 / 2006 م ، 

وF الحمد والمنة .  
.5 قصف مقر الجیش الصلیبي في منطقة المزرعة بخمس قنابر ھاون 120 ملم ، وكانت اإلصابة مباشرة ودقیقة ، وذلك في یوم 

األربعاء 7 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 27 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  
.6 إطالق ثالث قنابر ھاون عیار 120 على مقر الحرس الوثني في حي الجغیفي ضمن مدینة الفلوجة ، وكانت اإلصابة مباشرة 

ودقیقة ، وذلك في یوم األربعاء 7 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 27 / 12 2006 / م ، وF الحمد والمنة .  
.7 قصف موقع السیماك وسط الفلوجة بست قنابر ھاون عیار 82 ملم ، وكانت أإلصابة مباشرة ودقیقة ، وذلك في یوم الخمیس 8 

ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 28 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  
.8 قصف المقر المشترك بین الصلیبیین والوثنیین بأربع قنابر ھاون عیار 120 ملم ، وكانت اإلصابة مباشرة ودقیقة ، وذلك في یوم 

الخمیس 8 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 28 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  
.9 الھجوم بصواریخ الـ Rbg وسالح Bkc على أحد أرتال القوات الصلیبیة قرب مركز شرطة في مدینة الفلوجة ، مما أسفر عن 

إعطاب آلیة صلیبیة وإصابة مبنى المركز بأضرار ؛ ومقتل وجرح من كان فیھا ، وذلك في یوم األربعاء 7 ذي الحجة 1427 ھـ 
الموافق 27 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  

.10 تفجیر عبوة ناسفة على آلیة صلیبیة أمریكیة في منطقة حي الشھداء ضمن مدینة الفلوجة – تحمل خبراء أمریكیین في المواد 
المتفّجرة - ، مما أسفر عن إعطابھا ؛ ومقتل وجرح من كان فیھا ، وذلك في یوم األربعاء 7 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 27 / 12 / 

2006 م ، وF الحمد والمنة .  
.11 ھالك أحد جنود الحرس الوثني قنصاً في منطقة حي الشھداء في الفلوجة ، وذلك في یوم األربعاء 7 ذي الحجة 1427 ھـ 

الموافق 27 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  
.12 مقتل جندي أمریكي صلیبي قنصاً في حي جبیل في مدینة الفلوجة ، وذلك في یوم االثنین 13 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 1 / 1 

/ 2007 م ، وF الحمد والمنة .  
.13 قصف سیطرة منطقة الزویة بأربع قنابر ھاون عیار 120 ملم ، وكانت اإلصابة مباشرة ومؤثرة ، وذلك في یوم االثنین 13 ذي 

الحجة 1427 ھـ الموافق 1 / 1 / 2007 م ، وF الحمد والمنة .  
.14 قنص أحد جنود القوات الصلیبیة وسط الفلوجة ، وذلك في یوم االثنین 5 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 25 / 12 / 2006 م ، 

وF الحمد والمنة .  
.15 قنص أحد عناصر الشرطة المرتّدة في موقع السیماك في مدینة الفلوجة ، وذلك في یوم الثالثاء 6 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 

26 2006 / 12 / م ، وF الحمد والمنة .  
.16 قنص أحد أفراد الشرطة المرتّدة في سیطرة حي الموظفین ، وذلك في یوم األربعاء 7 ذي الحجة 1427 ھـ الموافق 27 / 12 / 

2006 م ، وF الحمد والمنة .  

http://www.al-hesbah.org/v/showthread.php?t=105169&highlight=%25C7%25E1%25DD%25E1%25E6%25CC%25C9
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.17 القضاء على أحد جنود الحرس الوثني على الشارع العریض وسط الفلوجة ، وذلك في یوم الجمعة 9 ذي الحجة 1427 ھـ 
الموافق 29 / 12 / 2006 م ، وF الحمد والمنة .  

َوتَأتِي ھِذِه الَعَملیّات الُمبَاَركات ِضِمْن " َغْزَوة الّشّدة َعلَى ُجْنِد الّصلِیِب َوالّرّدة " ، َوالتِي أْعلََن َعْنھا الَشْیخ أبُو ُعَمٍر البَْغداِدي " 
َحفِظَھُ هللا " - أِمیر الُمؤِمنِین - في َدْولَِة الِعراق اإلْسالِمیة.  

وهللا أكبر 
ةُ َولَِرُسولِِھ َولِْلُمْؤِمنِیَن َولَِكنَّ اْلُمنَافِقِیَن ال یَْعلَُموَن (  ِ اْلِعزَّ َّFَِو (

وزارة اإلعالم/ المتحدث الرسمي لدولة العراق اإلسالمیة 

المصدر: (مركز الفجر لإلعالم"( 

و من یبحث في منتدى البیانات , یجد أكثر من 133 بیانا عن عملیات في الفلوجة فقط في ال 4-3 
أشھر األخیرة. 

أما في وســــــائل اإلعالم : 

"إعترف الجیش االمریكي الیوم الجمعة بأن إحدى دباباتھ قد دمرت نتیجة إنفجار عبوة ناسفة في 
مدینة الفلوجة كبرى محافظة االنبار غربي العراق." 5\1\2007 

"قال مصدر أمني مسؤول في مدینة الفلوجة الیوم السبت إن مسلحین مجھولین ھاجموا المنفذ 
الغربي للمدینة مما أدى إلى مقتل جندیین إثنین عراقیین. " 30\12\2006 

"قتل اثنان من بینھما أحد افراد الشرطة العراقیة في انفجار قنبلة زرعت على جانب الطریق في 
 . "BBC,مدینة الفلوجة واعلنت الشرطة العراقیة أیضا إصابة اثنین آخرین في الحادث

 1\11\2006
و مثلھا الكثیر الكثیر و U الحمد . 

نتائج معركة بغداد : 
بعد أن بینا كیف انتصر المجاھدین في معركة الفلوجة الثانیة , تلك الملحمة التي ظن الكفار الصلیبیین أنھا 
نصر لھم , أترك للجمیع أن یتوقع الذي سیحدث في المعركة الجاریة الیوم في بغداد , بناء على المعطیات 

السابقة ,  
و العزة U و هللا أكبر , 

"أبو دجانة الخراساني" 

_


