
بســــــم هللا الرحمن الرحیم 
كنت أبحث عن بواكیر نتائج الخطة األمنیة المزعومة في بغداد في عناوین النشرات األخباریة , 

فلم أجد شیئا ... 
بعـــد ذلك, بحثت عنھا في الشریط اإلخباري األحمر أسفل الشاشة , فلم أجد شیئا ! 
اللھم إال زیارة مفاجئة للعجوز العذراء و قارئة الفنجان كندرة رایس للعراق,  

عفوا , أقصد تسللھا الســري إلى غوانتنامو المنطقة الخضراء ,  
ألننا تعودنا على التفاجئ بزیارة المسؤولین األمریكــــیین للعراق , خلسة من الباب الخلفي , 
فرغــم كل اإلجراءات األمنیة لدولة العراق اإلسالمیـــة إال أنھا غیر قادرة تماما على منع 

المتسللین األجانب من الدخول إلى البالد ! 
و لكن ما عـــالقة زیارة سوداء البیت األسود بالخطة األمنیة ؟  

ماذا تفعل حمـــالة الحطب ھناك ؟ 
ھذا لغـــــز ...ھل جاءت للبصق في وجھ جنـــــراالت الجیش األمریكي ؟ 

ھل جاءت لتلطم في حسینیة المالــــــــــــكي ؟ ربما , 
مھال ...  

وجدت في األخبار مسؤوال عراقیا یقول" أن العنف انخفض بنسبة 80% في بغداد "!  
طبعا ھذا الخبر تعبت كثیرا قبل أن أعثر علیھ, ألن فضائیة الجزیرة أخفتھ في شریطھا , تماما كما 

أخفت خبر إصابة " أبي حمزة المھاجر" المفترى ,  
فعندما یقول مسؤول عراقي , ال یصدقھ حتى األمریكان , و تخجل الفضائیات من نقل كالمھ حتى 

یبت األمریكان في األمر... 
ولقد تثاقلت دولة العراق اإلسالمیة في الرد على ھذه األكذوبة الغبیة التي جاءت في إطار خطة 

أمن بغداد , خاصة بعد أن شكك فیھا األمریكان أنفسھم! 
أما موضوع إغالق الحدود لمدة 3 أیام و من ثم إعادة فتحھا , فھذا ما لم أجد إلیھ أي تفسیر! 

ما أكثر األحاجي في خطة بغداد ! 
ھل یعتقدون أن المجاھدین یأتون بجوازت سفر مختوم علیھا " فیزة جھادیة صالحة لمدة 3 

شھور " ؟ 
ھل یظنون أن تھریب السالح و المال سیتوقف بعد إیقاف جندیین اثنین على الحدود الدولیة و 

قلب لوحة " ادفع الباب" لتصبح " مغلق لصیانة األمن" ؟ 
بل لوفرضنا أن ذلك فعال یجدي , فما قصة األیام الثالثة ؟  

ھل ھذه األیام الثالثة كافیة لقطع خطوط اإلمداد و منع دخول الرجال و السالح ؟ 
قلت لنفسي : لعلھم یریدون شغل اإلعالم بإجراءات تمأل الصفحة كما كنت أفعل في صغري إلثراء 

موضع اإلنشاء باللغة اإلنجلیزیة للحصول على درجة أعلى ! 
لكن ما قصة األیام الثالثة ؟ هللا أعلم... 

أكذوبة انخفاض العنف , و أكذوبة إصابة أبي حمزة المھاجر و إغالق الحدود لمدة 3 أیام... 
وزیارة الشمطاء! 

ھل ھذه ھي خطة بغداد األمنیة المنتظرة ؟ 
ھل ھذه ھي المعارك الطاحنة ؟ ھل ھذا ھو النزال األخیر ؟ 

ھل ھذا ھو القتال ؟ 
" ھاي ھیھ المرجـــــــــلة ؟ "  

انتظروا! 
تذكرني ھذه الجملة بھذه الھتافات : 
" مقتدى , مقتدى ...مقتدى" 

آأأه , كدت أنسى اآلنسة مقتدى !! 
أین السید)ة( مقتدة الصدر ؟ 

لقد ھرب من خطة بغداد األمنیة خوفا من أسیاده األمریكان ! 



لكنھ لن یھرب أبدا من ھذا السؤال : 
" ھا ھیھ المرجـــــلة ؟" 

إن إیران ھي قبلة ھؤالء األنذال إن شعروا أن الحبل قد التف على أعناقھم , 
الیوم مقتدى , و غدا المالكي و الحكیم و ربما األلثغ حسن نصر ! 

في الحقیقة , لقد كنت أنتظر خطة أمنیة تتجاوز ھذه الھرتقات و اإلشاعات و اإلدعاءات , لقد 
تمخض الجبل لمدة تتجاوز الشھر , و ھو یقولون : 

" ال تبقـــــي و ال تذر " 
فماذا وجدنا ؟ 

تمخض الجبل فولد فأرا , 
لعلھم قرروا بدأ خطة بغداد األمنیة في مكان آخر غیر بغداد ؟ 

ربما ,  
في قناة الـــــزور مثال ,  

لعل خطة بغداد بدأت في قنــــاة الزوراء ... 
فلقد حشد الكذاب األشر , شـــــمعون الجبوري مقدارا ھائال من الكذب و الدجل , مدعما بأسماء 
ثالثیة , , و أخرى لمساجد و زقاق , ادعى كذبا و زورا أن دولة العراق اإلسالمیة فعلت بھم كذا 

و كذا ... 
لعل ھذا الكالم البذیئ یخدش مسامعنا , لكنھ ال یغیر شیئا على األرض! 

سیبول الناس على قناة الزوراء كما بالوا على قناة العبریة , بعد أن قضت ردحا من الدھر تتمسح 
بالمھنیة و الشفافیة ... 

و شمعون الجبوري ھذا لن یصل إلى ما یریده بقناتھ الھامشیة التي تتألف من غرفة نوم و مطبخ 
لطھي األكاذیب و مرحاض !...  

لقد خرج مشعان الجبوري من اللعبة , و ھو یحاول العودة إلیھا عن طریق نسج األكاذیب , 
لكنھ نسي أنھ كان لألمریكان قفاز "disposable " یلقى بعد اإلستخدام ! 

كم سیسعد مشعان الجبوري إن وجھ إلیھ الشیخ أبي عمر البغدادي كلمة یرد فیھا على إفتراءاتھ , 
فھو یعلم قدر أمیر المؤمنین , وقدر نفسھ قبل ذلك! 

إن وضع األمریكان یثیر الشفقة و اإلشمئزاز في نفس الوقت , فمازالوا یجھلون أن من یخســــر 
المعركة على األرض ال یكســـــبھا في الفضائیـــــات ,  

و مــن یفقد السیطرة على شوارع حیفا و األعظمیة و الفلوجة و الرمادي و تلعفر , ال یستردھا 
باإلدعاءات , ال یضرھا باإلفتراءات ... 

شبعان الجبوري و خطة بغــــداد األمنیة ..كالھما زوبعة في فنجـــــان , أما ما ینفـــع النـــــــــاس 
فیمكث في األرض... 

بعد ھذا الكالم , تعالوا نلقي نظرة على جانب من " خطة الكرمة" التي أعلن عنھا أمیر المؤمنین 
أبي عمر البغدادي : 

* "دولة العراق اإلسالمية / إسقاط املروحية الصليبية العاشرة في منطقة عرب 
جبور ضمن والية بغداد 

* مؤسسة الفرقان تقدم : تدمير دبابة أمريكية في والية بغداد  
2-17 * دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري ملناطق شمال جانب الكرخ من 

والية بغداد)راجع ملحق (2 
* دولة العراق اإلسالمية / إسقاط الطائرة األمريكية التاسعة خالل الشهر 

املاضي شمال والية بغداد 
* تدمير صهريج نقل وقود للحرس الوثني في والية بغداد 

* دولة العراق اإلسالمية / عملية استشهادية مباركة ضد تجمع كبير لحرس 
الردة في منطقة اليرموك ضمن والية بغداد 

* دولة العراق اإلسالمية / عملية استشهادية مباركة ضد سيطرة مشتركة في 



الحرية ضمن والية بغداد 
* دولة العراق اإلسالمية / عملية استشهادية مباركة ضد سيطرة لحرس الردة 

في منطقة العالوي ضمن والية بغداد 
2-8 * دولة العراق اإلسالمية / التقرير اإلخباري ملناطق شمال والية بغددا)راجع 

ملحق" (1 

ولوال ضیق المقام , لنقلت لكم بقیة البیانات ذات الصلة , فقط من دولة العراق اإلسالمیة وحدھا , 
فمابالكم بما فعلتھ بقیة المجموعات الجھادیة ؟ 

إن حبل الكذب قصیر , و قریبا بإذن هللا , سیفشل األمریكان و یولون الدبر , فوr ما تركوا شیئا 
یفعل إال وفعلوه , 

یورانیوم مخضب , فسفور أبیض , حصار , دمار , إطالق كالب فرق الموت للقتل على الھویة , 
جرائم ضد البشریة , اغتصاب , تعذیب , 

إفتراءات و تشویھ للحقائق ... 
لكن " جندنا لھم الغالبون"  

و لن تجدي حبال و عصي أمریكا بإذن هللا ... 
فأفعى أمیر المؤمنین أبي عمر البغدادي , ستلقف ما یؤفكون ! 

أبو دجانة الخراساني 
 
 
 
 
 
 

الملحق رقم ": "1 
 

اقتباس: 



دولة العراق اإلسالمیة / التقریر اإلخباري لمناطق شمال والیة بغداد 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحمد r رّب العالمین والّصالة والّسالم على نبّینا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  

أما بعد: 
 

فإلیكم التقریر اإلخباري وحصاد بعض العملیات العسكریة التي قام بھا مجاھدو دولة العراق اإلسالمیة " 
أعّزھا هللا " في مناطق شمال والیة بغداد للفترة من 8 ولغایة 17 محرم ھـ الموافق 27 / 1 ولغایة 5 / 2 

/ 2007 م ، وr الحمد والمنة . 
 

.1 االنتشار الواسع والمحكم لجنود الدولة على طول الطریق العام ( بغداد – موصل ) في منطقة التاجي ، 
واالشتباك مع جمیع نقاط التفتیش الصلیبیة والوثنیة ، باإلضافة إلى التعرض إلى عدة أرتال لقوات االحتالل 

الصلیبي على طول الشارع ولمدة یوم كامل ، مما أّدى إلى تدمیر العدید من اآللیات ؛ ومقتل وجرح 
العشرات من األمریكیین وأذنابھم الوثنیین ، وذلك في یوم الثالثاء 11 محرم 1428 ھـ الموافق 30 / 1 / 

2007 م ، وr الحمد والمنة .  
.2 إحراق سّیارتین ذات الدفع الرباعي تابعتین للموساد الصھیوني ، ومقتل جندي صھیوني واحد وجرح 

عدد آخر منھم ، وھروب اآلخرین بالحال ، وھذا على إثر االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة في منطقة 
المشاھدة ، وذلك في یوم االثنین 10 محرم 1428 ھـ الموافق 29 / 1 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  
.3 إعطاب أربع سیارات رباعیة الدفع تابعة لما یسّمى بمغاویر الداخلیة ، ومقتل أكثر من عشرین جندیاً 

منھم ، باالشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـRpg في منطقة الّطارمیة ، وذلك في یوم األحد 
9 محرم 1428 ھـ الموافق 28 / 1 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  

.4 إعطاب آلیتین صھیونیتین نوع ناقلة جنود ، ومقتل جندیین صھیونیین ، وجرح اآلخرین بجروٍح 
بلیغة ، باالشتباك معھم باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ Rpg في منطقة المشاھدة ، وذلك في 

یوم األحد 9 محرم 1428 ھـ الموافق 28 / 1 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  
.5 إحراق شاحنة صلیبیة نوع " تریلة " ومقتل سائقھا ، وإتالف البضائع التي كانت تحملھا ، بتفجیر 
علیھا عبوة ناسفة في منطقة المشاھدة ، وذلك في یوم السبت 15 محرم 1428 ھـ الموافق 3 / 2 / 

2007 م ، وr الحمد والمنة .  
.6 االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع قوة من الموساد الصھیوني في منطقة المشاھدة ، مما أسفر 
عن إعطاب عدة سّیارات ؛ ومقتل وجرح من كان فیھا ، وذلك في یوم السبت 15 محرم 1428 ھـ الموافق 

3 / 2 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  
.7 تدمیر عربتین صلیبیتین نوع ھمر ، ومقتل أكثر من عشرة جنود كانوا فیھما ، وإعطاب ثالث آلیات 

أخریات : اثنتین من نوع ھمر وثالثة نوع كاسحة ألغام ، ومقتل وجرح من كان فیھا ، بتفجیر علیھا خمسة 
عبوات ناسفة في مناطق الّطارمیة والمشاھدة والغزالیة ، وذلك في یوم الجمعة 14 محرم 1428 ھـ 

الموافق 2 / 2 2007 / م ، وr الحمد والمنة .  
.8 إحراق شاحنة نوع " تریلة " تابعة للموساد الصھیوني تنقل لھم المؤن والبضائع ، ومقتل سائقھا ، 

بإطالق علیھا صاروخ نوع C5k شمال الوالیة ، وذلك في یوم السبت 15 محرم 1428 ھـ الموافق 3 / 
2 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  

.9 االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة وقاذفات الـ Rpg مع قوة مشتركة بین الصلیبیین والوثنیین 
على طریق بغداد – موصل ، ولمدة طویلة امتدت من العاشرة صباحاً ولغایة الرابعة عصراً ، مما أسفر عن 

تدمیر ثالث آلیات لھم ؛ ومقتل جمیع من كان فیھا ، والذ اآلخرون بالفرار ، وانتصر ھنالك المسلمون ، 
وذلك في یوم السبت 15 محرم 1428 ھـ الموافق 3 / 2 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  

.10 تفجیر عبوة ناسفة ضد سّیارة رباعیة الدفع تابعة لالستخبارات الصلیبیة ، أعقبھا إطالقات الرصاص 
المتتابعة على ما تبقى منھم ، فتم تدمیرھا واإلجھاز على جمیع من كان فیھا ، وذلك في یوم السبت 15 

محرم 1428 ھـ الموافق 3 / 2 / 2007 م ، وr الحمد والمنة .  
.11 االشتباك باألسلحة الخفیفة والمتوسطة مع عصابات جیش الدجال في حي العامل ، مما أسفر عن 

ھالك تسعة ناشطین بینھم عدة قیادیین ، وذلك في یوم األحد 16 محرم 1428 ھـ الموافق 4 / 2 / 
2007 م ، وr الحمد والمنة .  

.12 اغتیال أحد عناصر فیلق الغدر " بدر " في منطقة العامریة ، وذلك في یوم االثنین 17 محرم 1428 
ھـ الموافق 5 2007 / 2 / م ، وr الحمد والمنة .  

.13 تصفیة أحد عناصر جیش الدجال في منطقة الیرموك ؛ وغنم سّیارتھ الشخصیة ، وذلك في یوم األحد 



الملحق رقم ": "2  

اقتباس: 

z

دولة العراق اإلسالمیة / التقریر اإلخباري لمناطق شمال جانب الكرخ من والیة بغداد 
 

بسم هللا الرحمن الرحیم 
الحمد r رّب العالمین والّصالة والّسالم على نبّینا محّمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین  

أما بعد: 
فإلیكم التقریر اإلخباري وحصاد بعض العملیات العسكریة التي قام بھا مجاھدو دولة العراق اإلسالمیة " 

أعّزھا هللا " في مناطق شمال جانب الكرخ من والیة بغداد للفترة من 13 ولغایة 28 محرم 1428 ھـ 
الموافق 1 ولغایة 2007 / 2 / 15 م ، وr الحمد والمنة . 

 
.1 مقتل خمسة عناصر من الشرطة المرتدة في منطقة المنصور ، بتفجیر عبوة ناسفة على دوریٍة راجلة 
لھم في المنطقة ، وذلك في یوم الخمیس 28 محرم 1428 ھـ الموافق 15 / 2 / 2007 م ، وr الحمد 

والمنة .  
.2 القضاء على خمسة جنود من حرس الردة على شارع حیفا ، وذلك في یوم الخمیس 13 محرم 1428 

ھـ الموافق 1 / 2 2007 / م ، وr الحمد والشكر .  
.3 تصفیة أحد العمالء لصالح الجیش الصلیبي ، وھو یعمل مترجم لھم في حي الجامعة ، وذلك في یوم 

الجمعة 14 محرم 1428 ھـ الموافق 2 / 2 / 2007 م ، وr الحمد والشكر .  
.4 القضاء على ناشطین في فیلق الغدر " بدر " في حي الجامعة ، وذلك في یوم السبت 15 محرم 1428 

ھـ الموافق 3 2007 / 2 / م ، وr الحمد والشكر .  
.5 تدمیر آلیة نوع ھمر تابعة لقوات الجیش الصلیبي ، ومقتل وجرح من كان فیھا ، بتفجیر علیھا عبوة 

ناسفة في منطقة حي الداخلیة ، وذلك في یوم األربعاء 27 محرم 1428 ھـ الموافق 14 / 2 / 2007 م ، 
وr الحمد والمنة .  

.6 تدمیر عربة نوع ھمر بالكامل ، ومقتل خمسة جنود من حرس الردة ، بتفجیر علیھا سّیارة مفّخخة في 
 rمنطقة حي الجامعة ، وذلك في یوم الخمیس 28 محرم 1428 ھـ الموافق 15 / 2 / 2007 م ، و

الحمد والمنة .  
 
 

وَتأتي ھذه الَعَملیات ِضمن " ُخطة الَكرامة " ، والتي أْعَلن َعنھا الّشیخ أبو ُعَمٍر البغدادي " 
حفظھ هللا " - أِمیر المؤمنین فِي َدولِة الِعراق اإلسالمیة . -  

 
وهللا أكبر 

ةُ َولَِرُسولِِھ َولِْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَنافِقِیَن ال َیْعَلُموَن{  ِ اْلِعزَّ َّrَِو{
 

دولة العراق اإلسالمیة / وزارة اإلعالم 
 

المصدر: (مركز الفجر لإلعالم( 


