
ـْـــــــمن الرحــــــــیم  ِبْســـِم هللا الرح
بعد قراءة ھذا الموضوع , لن یبَق لمعتذر عذر , لْم یدرك بعد فشل خطة بغداد األمنیة ... 

فقط المطلوب منك ھو قراءة الموضوع إلى آخره , فإن لم تجد ضالتك فیھ ذكرت لي ریاضة أو 
لعبة تفھم قواعدھا ألقرب لك الصورة : 

صــــــــــــورة رقم "واحـــــــد: " 
لو كنت تشاھد مبارة لكرة القدم بین فریق "المجاھدین" و فریق " خطة أمن بغداد" لكانت 

النتیجة إلى اآلن -5) صفر( لصالح المجاھدین مع بطاقتین حمراء لفریق خطة أمن بغداد , األول 
لُمَوَلي الدبر مقتاد الصدر و الثانیة للقوات البریطانیة , و أخرى صفراء لعائلة الحكیم ... 

لنعد إلى المباراة , المجاھدین یكفیھم التعادل ألن مباراة الذھاب كانت لصالحھم ,إال أنھم متقدمین 
بخمسة أھداف بعد مرور 85 دقیقة من صافرة البدایة, و فریق خطة أمن بغداد یھاجم بضراوة إال 
أن دفاع فریقھم مفكك , و ُكــــلما فّوتوا فرصة اقترب المجاھدین أكثر إلحراز ھدف آخر ,  

أَمـــا الذي ال یفھم قواعَد ھذه اللعبة فیـــقول : 
فریق بغداد یلعب أفضل ! و ھجماتھ أكثر , ألنھ ال یفھم أھمیة نتیجة الذھاب , و األھداف الخمسة 
, و البطاقات الحمراء , و الدقیقة الخامسة و الثمانین ...ھو فقط ینظر إلى فریق یھاجم بجنون 
بدفاع مفكك , أمام دفاعات صلبة و ھجمات دقیقة مقننة وتسدیدات صاروخیة تشبھ طلقات " 

جوبا, "  
لعل ھذا الجاھل باللعبة , ُیقّیم مجرى المباراة بعدد الركالت الركنیة و التسلالت و التسدیدات 

الطائشة و اللعب في نصف ملعب الخصم ... 
یعني "تسمع جعجعة و ال ترى طحنا "! 

لم نتفق بعد ألنك -ربما- ال تحب لعب كرة القدم ؟ و ال تفھم قوانینھا ؟ 
إذن تخیلھا لعبة شطرنج , 

صــــورة رقم "اثنیـــــــــن: " 
مكتشفي ھذه اللعبة ھم الفرس , و قیل أنھم نقلوھا عن أھل الھند , و إذا علمنا أن الخمیني من 
أصل ھندي , یتبین لنا أن الكثیر من اإلنجازات الفارسیة ھي من صنع ھندي , و ھذا ما یفسر 

إبداع الروافض الصفویین في إخراج األفالم الھندیة في الكذب على المجاھدین.. 
لنعد إلى رقعة الشطرنج , المجاھدون لم یخسروا إال خمسة أو ستة جنود , و "حصان أسود" قام 
بعملیة استشھادیة على "الوزیر" العلقمي , بینما الوضع في ساحة الخصم أكثر من سیئ , فبعد 
خسارة القلعتین , و نفاق الفیلین , وھالك الحصانین , و موت الوزیر (أو الملكة, ( لم یبق إال 
جیش من "جنود" المشاة , و ھم كثرة بال بركة , مع ملك محاصر , لیس أمامھ إال حركة أو 

حركتین لیؤجل موتھ, فالخصم ال یحرك قطعة إال و ھو ینادي : 
" كش ملك " ! 

أما الذي ال یفھم قواعد ھذه اللعبة فیقول : 
العب خطة بغداد ھو األفضل , ألنھ عدد قطعھ أكثر والملك متترس بحشد من الجنود بینما قطع 
الخصم مبعثرة على مساحة الرقعة , فھو ال یدرك أھمیة موت الوزیر و القلعتین و الحصانین و 

الفیلین و نداء الموت " كش ملك "!  
ھو فقط یرى ازدحاما في جنود خطة أمن بغداد و قد طوقوا " الملك " في المنطقة الخضراء , و 

ال یفھم أن ازدحام الجنود ھذا یعیق فرار الملك من ضربات الوزیر- األقوى- المتربص في 
األعظمیة ,ال یستوعب أن الفیل الرابض في حي العدل قادر على قصف الكاظمیة , ال یدرك أن 

القلعة في التاجي تضرب في حي الجامعة , ال یعلم أن الفیلین الرابضین في شارع حیفا , یحمیان 
بعضھما البعض , فأول الشارع یدافع عن آخره و آخره یحرر أولھ , و ھلم جره ... 



حجارة المجاھدین مبعثرة على مساحة واسعة , لكن ضرباتھم ھي األقوى و قطعھم الفتاكة 
منتشرة لتسدید الضربات القاتلة , بینما الخصم قد كدس الجنود حول عنق الملك ...وھذه ھي 
قصة التسعین ألف جندي المستخدمین في خطة بغداد سردتھا لكم بلغة الشطرنج الفارسیھندیة ! 

ال تحب لعب قرة القدم , وال تفھم قواعد الشطرنج ؟ 
لنحاول محاولة أخرى, ولنعتبْرھا "حرب" ھذه المرة , لنعتبرھا معركة حقیقیة , ألیست ھي كذلك 

؟ 
لعل البعض ال یفھم ھذا , 

صـــــورة رقــــــــم "ثـــــــــالثة: " 
معركة بغداد بلغة الحرب و التحالفات و االستراتیجیات, 

الوضع عند الخصم : 
نزف مستمر في التحالفات , الصدر َفّر من الحكیم , و الحكیم خار من األمریكان , و البریطان 

تخلوا عن األمریكان , الروافض یتسابقون لفضح ممارسات القوات األمریكیة الإلنسانیة كما في 
حادثة الطارمیة , و األمریكان أطلقوا العنان للفضائیات لنشر جرائم الروافض كما حدث لألخت 
صابرین و واجدة , أمریكا تحارب إیران في بغداد , و طھران تفاوض واشنطن في المنطقة 

الخضراء ... 
إن الریاح اإللھیة التي عصفت بجیش أبي سفیان و شردت جیش األحزاب , عادت لتعصف 

بأحزاب الشیطان في بغداد الرشید , وما بعد عزوة األحزاب إال الفتح بإذن هللا ,  
الوضع عند المجاھدین : 

نجاح باھر في اصطیاد الطائرات بأسلحة مطورة , حتى غدت األباتشي كذبابة صغیرة تستسلم 
أمام نفحات مبید الحشرات الربانیة , عزیمة قتالیة عالیة مصرة على حرق األرض تحت أقدام 

مغتصبي صابرین و أمنا واجدة , تراص في الصفوف على أرض المعركة , بینما تحاول "وزارة 
الھیئات الشرعیة" َلّم شمل بقیة التنظیمات المجاھدة تحت علم الدولة اإلسالمیة ,  

أما افتراءات الزوراء و صاحب المختصر و صحیفة الحیاة و المنخنقة و النطیحة و الموقوذة و 
ما أكل السبع فلن تضر هللا شیئا ,  

لم ینزعج منھا إال محبي دولة العراق اإلسالمیة خارج العراق , ألنھم بعیدین عن أرض المعركة , 
و یؤلمھم سماع أكاذیب ال یعلمون مدى تصدیعھا لصفوف المجاھدین في العراق , و لو كان األمر 

ذا أثر على أھل الجھاد , لما تأخروا في إصدار بیانات لتكذیب تلك اإلفتراءات ,  
أما الذي ال یفھم قواعد ھذه المعركة : 

كعادل عبدالمھدي - مثال-, نائب الرئیس العراقي الذي كان من أكثر المتفائلین بنجاح خطة أمن 
بغداد , و بعد أن نجى الیوم بأعجوبة من الموت , لیس عن طریق عبوة ناسفة في الطریق أو 

ھجوم على سیارتھ , بل بھجوم جریئ على مبنى وزارة البلدیات الذي كان في داخلھ , فإنھ قد بدأ 
بتلقي العالج من أوھامھ , و أصبح یشاطرني الرأي بخصوص خطة بغداد ھذه , و إن شئتم 
فاسألوه و ھو على فراشھ في مستشفى " الشفاء من ھرطقات خطة بغداد " لیصدقكم الحدیث ... 

أما الطالباني , وبعد أن أصیب بمرض "اسھال الخوف" المعدي الذي یشكل خطرا أكبر من 
انفلونزا الطیور, و یسبب نقصا حادا في األطماع السیاسیة و الطموحات اإلنتھازیة , فلقد قرر 
الھروب إلى األردن كما ھرب الصدر إلى إیران ,بعد أن اعتذر مستشفى " الشفاء من ھرطقات 

خطة بغداد" عن استقبالھ بسبب عدم توفر أسرة , 
الذي یقول لكم غیر ذلك عن خطة بغداد, فاعلموا أنھ ال یفقھ بالخطط األمنیة و المعارك 

العسكریة ,  
اآلن ...تدق طبول الحرب على طھران , التي أكلت یوم أكلت أفغانستان و العراق , بعد أن ظنت 
أن أمریكا ستھدیھا نصرین على طبق من فضة , اآلن أمریكا ترید القیام بالمھمة القذرة بعد أن 
اصبحت قیادات البیت األبیض على وشك الرحیل و قد ال تحصل على فرصة أخرى لكسر ظھر 

الفرس في بالد الخلیج ,  



و كما قال "تشیني" : إنني أفضل ضربة عسكریة إلیران على إیران نوویة في المنطقة ! 
اآلن أمریكا غیر قادرة على التركیز في حربھا المجاھدین , و قد أنشبت أظفارھا استعدادا 

لإلنقضاض على الفرس ,  
و كما یقول المثل اإلنجلیزي : 

ال تستطیع التفكیر و أنت تأكل العلكة ! 
فكیف یمكن التفكیر بحرب و أنت تعد ألخرى ! 

مشروع أمریكا بالنسبة للمجاھدین لیس اإلنتصار علیھم فھذا مستحیل حتى باعترافھم , بل 
یریدون تفكیكھم للحصول على معتدلین , مؤمنین بحدود شایكس بیكو , یواصلون خط حماس في 
فلسطین أو عمر البشیر في السودان , ولن یفلحوا و الذي كتب الشھادة ألكثر من 5 آالف شھید 

من تنظیم القاعدة -تقبلھم هللا, -  
لن یرضى المجاھدون بھؤالء "المعتدلین" و لو اضطروا لقتالھم و نبذھم - إن أبوا إال ذلك, -  

لن یرضى أمیر المؤمنین أبوعمر البغدادي بھذا و الذي قدر لھ اإلمارة ,  
لن یرضى أبي حمزة المھاجر , و الموت أحب إلیھ مما یدعونھ إلیھ ,  

وألن یقدم أحد رجال دولة العراق اإلسالمیة , فتضرب عنقھ ألحب إلیھ من أن یتنازل عن بند 
واحد من أحكام الشریعة اإلسالمیة , كیف ال و مازال نداء أمیر االستشھادیین , فارس اإلسالم و 

المسلمین , أبي مصعب الزرقاوي - تقبلھ هللا- یتردد صداه في الصدور : 
" أینقص الدین و أنا حي "  

فال وهللا , ال ینقص الدین و رجالھ من بعده أحیاء .... 

أَِخــــــــــــــــــیراً : 
إن بقي عندك استفسارات أو شكوك , و استعصت علیك األمثلة المضروبة , فما علیك إال ذكر 

الریاضة أو اللعبة التي تفھم قواعدھا ألقرب لك الصورة , و إال فمصیرك سیكون ھو مستشفى " 
الشفاء من ھرطقات خطة بغداد ." 

" أبودجانة الخراساني " 
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