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املرجعية الدينّية العليا ُت�سيد بالنت�سارات التي ّققها اأبناُء القّوات الأمنية



�لُعليا  �لدينّيُة  �ملرجعيُة  �أ�سادت 
�لقّو�ت  �أبناُء  حّققها  �لتي  باالنت�سار�ت 
�الأمنية ودعت ل�سهد�ئهم �الأبر�ر بالرحمة 
على  و�سّددت  �لرفيعة،  و�لدرجة  �لو��سعة 
�سرورة �أن يكون الأها �ملناطق �ملغت�سبة 
مناطقهم،  حترير  يف  و�أو�سع  �أكرب  دوٌر 
�الآثار  تدمري  د�نت  ذلك  �ىل  �إ�سافًة 
�الإرهابية،  �لع�سابات  قبل  من  �لعر�قية 
�لكربالئي  عبد�ملهدي  �ل�سيخ  بنّي  وقد 
�ل�سحن  �لثانية يف  خالل خطبة �جلمعة 

�حل�سيني �ل�سريف قائاًل:
قّو�تنا  �نت�سار�ت  عن  �الأخباُر  »تتو�ىل 
و�ل�سرطة  �جلي�ش  من  �لبا�سلة  �مل�سّلحة 
من  �ملتطّوعني  من  و�لغيارى  �الحّتادية 
من  �ملزيد  حترير  يف  �ملناطق  خمتلف 
حمافظة  يف  و�الأق�سية  و�لنو�حي  �لُقرى 
�الإرهاب  رج�ش  من  �لدين  �سالح 
�لد�ع�سّي، ويف �لوقت �لذي نكّرر �إ�سادتنا 
وتثميننا لبطوالت وت�سحيات هوؤالء �الأحّبة 
وندعو ل�سهد�ئهم �الأبر�ر بالرحمة �لو��سعة 
�أن  ن�سّدد على �سرورة  �لرفيعة،  و�لدرجة 
يكون الأها هذه �ملناطق دوٌر �أكرب و�أو�سع 
يف حترير مناطقهم، �إّن متابعة �الأحد�ث 
�لتاأكيد  مّنا  تقت�سي  �لقتال  جبهات  يف 

مّرًة �أخرى على بع�ش ما ورد يف توجيهات 
�ملرجعية �لدينية �لُعليا للمقاتلني.

و�لتن�سيق  بتنظيم �سفوفكم  - �الهتمام 
بني خطو�تكم وعدم �ال�سرت�سال يف مو�قع 
 ٍحلذر بغري تروٍّ و�الندفاع من غري حتّو�
عليه  ير�هن  ما  �أكرث  ذلك  فاإّن  ومهنية، 
عدّوكم ويت�سّبب يف �إحلاق �خل�سائر بكم، 
وكونو� �أ�سّد�ء فوق ما تدونه من �أعد�ئكم 
تتعّجلو� يف  �أوىل باحلّق منهم، وال  فاإّنكم 
خطو�تكم قبل �إن�ساجها و�إحكامها وتوفري 
بو�سع  وعليكم  ومقت�سياتها،  �أدو�تها 
بينكم  فيما  و�لت�ساور  �ملحكمة  �خلطط 
للو�سول �ىل �لو�سائل �الأجنح يف تقّدمكم 
يف  خل�سائر  وتّنبًا  �الأر��سي،  لتحرير 
�أرو�ح عزيزة علينا جميعًا، قال �هلل تعاىل: 
�سبيله  يف  يقاتلون  �لذين  يحّب  �هلل  )�إّن 

�سّفًا كاأّنهم بنياٌن مر�سو�ش(.
- ينبغي لكم جميعًا �سبط �لنف�ش وعدم 
حبيٍب  لفقد  �لنف�سي  لالنفعال  �خل�سوع 
لكم �أو عزيٍز عليكم، خ�سو�سًا يف ما يتعّلق 
ل  مّمن  �لعدّو  بها  يترّت�ش  �لتي  بالعو�ئل 
 يقاتلوكم وال�سّيما �مل�ست�سعفني من �ل�سيو
و�لولد�ن و�لن�ساء، حتى �إذ� كانو� من ذوي 
�ملقاتلني لكم، بل كونو� لهوؤالء �مل�ست�سعفني 

ماأمٍن  �ىل  �لو�سول  على  تعينونهم  حماًة 
فاإّنكم  طعامكم،  و�أطعموهم  �الأر�ش  من 
و�ملنزلة  �ملكانة  لكم  �إن فعلتم ذلك كانت 
قد  بذلك  وتكونو�  نفو�سهم،  يف  �لطيبة 
فّومّت �لفر�سة على �لبع�ش مّمن يريد �إثارة 
�لظنون �ل�سّية بكم، ولن كان يف �لتثّبت 
و�لقيم  للمو�زين  رعايًة  �لنف�ش  و�سبط 
�لنبيلة بع�ُش �خل�سارة �لعاجلة فاإّنه �أكرث 

بركًة و�أحمد عاقبًة و�أرجى نتاجًا«.
كما �أ�ساف �سماحته:

حمافظة  يف  �لع�سائر  من  �لعديد  »ت�سكو 
�الأنبار من �لذين عرّبو� عن موقٍف وطنّي 
م�سوؤول بت�سّديهم لع�سابات د�ع�ش من قّلة 
�سمودها،  الإد�مة  �لالزم  و�لعتاد  �ل�سالح 
ومن قّلة �ملو�د �لغذ�ئية �ملطلوبة لعو�ئلهم 
�ملحا�سرة وهي تتعّر�ش الإغر�ء�ٍت من هنا 
وهناك لتغيري موقفها، ونحن �إذ نقّدر �أّن 
�الإمكانات �ملتاحة للحكومة ال تفي بتوفري 
�حتياجات هوؤالء �الإخوة ب�سورٍة كاملة �إاّل 
كن  ما   تقد على  �لعمل  من  البّد  �أّنه 
تقده لهم من �ل�سالح و�لعتاد ال�ستمر�ر 
�سمودهم وثباتهم �أمام هجمات ع�سابات 
د�ع�ش، باالإ�سافة �ىل �سرورة تاأمني �ملو�د 

�لغذ�ئية لهم ولعو�ئلهم«. 

املرجعية الدينّية العليا

 ُت�سيد بالنت�سارات التي ّققها اأبناُء القّوات الأمنية
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مقتل )60( داع�سيًا ب�سربات »لل�سقور« ا�ستهدفت 
تعزيزات قادمة للتنظيم من �سوريا اىل الأنبار

خلية  �أّن  عن  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
من  متّكنت  �ال�ستخبار�تية  �ل�سقور 
تنظيم  عنا�سر  من  �لع�سر�ت  قتل 
د�ع�ش �الإرهابّي بينهم قياديون وتدمري 
تعزيز�ت قادمة من �سوريا �ىل �لتنظيم 

يف �لعر�ق.
جمُع  »مّت  لها:  بياٍن  يف  �لوز�رة  وقالت 
تعزيز�ت  و�سول  عن  موؤّكدة  معلوماٍت 
�ل�سورية  �الأر��سي  من  قادمًة  لد�ع�ش 
�ىل �لعر�ق لتعوي�ش �خل�سائر �لفادحة 
�سالح  حمافظتي  يف  بها  ُمنيت  �لتي 

�لدين و�الأنبار«.
و�أ�ساف �لبيان: »مّت توجيه �سربٍة جوية 

معمل  يف  عالية  بدّقٍة  �أهد�فها  �أ�سابت 
و�لذي  �لقائم،  منطقة  يف  �لفو�سفات 
كمع�سكٍر  �لتنظيم  قبل  من  ُي�ستخدم 
لالإمد�د  متقّدمٍة  وقاعٍة  للتدريب 
حمافظات  باّتاه  ملقاتليه  و�لتموين 

�الأنبار و�سالح �لدين ونينوى«.
�أّدت  �ل�سربة  تلك  »�أّن  �لبيان:  وتابع 
�أكرث من )60( عن�سرً� من  �ىل مقتل 
وعنا�سره  �مليد�نية  �لتنظيم  قياد�ت 
�ىل  �إ�سافًة  �آخرين،  وجرح  �ملقاتلة 
تدمري عدٍد كبري من معّد�ته �لع�سكرية 
وخمازن �لعتاد �لتابعة له«، م�سريً� �ىل: 
مهّمة  �آثارً�  �سترتك  �ل�سربة  هذه  »�أّن 

على حتّركات �لتنظيم وعملياته«.
ر�سد  »مّت  �أّنه:  �ىل  �لبياُن  ولفت 
�سيطرة  حتت  تقع  �لتي  �مل�ست�سفيات 
�لتنظيم يف �الأر��سي �لعر�قية و�ل�سورية 
بالقتلى و�جلرحى من مقاتليه �إثر هذه 
-�أبي  مقتل  من  �لتاأّكد  مّت  �إذ  �لعملية، 
�ملع�سكر،  يف  �لتدريب  م�سوؤول  �سمية- 
-�أبي  �ل�سلماين  طرفه  عناز  و�لعميد 
خملف  عبد�مللك  و�لعقيد  عمر-، 
�لفلوجي،  عبد�هلل  و�أبي  عبد�لهادي، 
همام  و�أبي  �لتون�سي،  وّقا�ش  و�أبي 

�ل�سوري، وعبد�مللك رحال«.
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�سالح  يف  حتّققت  �لتي  �النت�سار�ت 
و�لدماء  �جلهود  لكّل  تتويٌج  هي  �لدين 
يف  �لعقائدّي  �ل�سباب  قّدمها  �لتي 
و�لقّو�ت  �ل�سعبي  �حل�سد  ف�سائل 
كر�مة  على  �حلفاظ  وت�ّسد  �الأمنية 

�سعبه وعر�سه ووحدة �أر��سيه.
فاإّن �ال�ستكبار �لغربّي �الأمريكّي يحاول 
�أُ�س�ٍش  على  �لعر�قية  �لوحدة  يق�ّسم  �أن 
�إىل  بالدو�ع�ش  وجاء  وطائفية،  عرقية 
�لعر�ق لتعزيز �ل�سر�ع �لطائفي وهّول 
�لتي  و�ملّدة  �الإرهابّيني  قدر�ت  من 

�الإر�دة  لكّن  عليهم،  �لق�ساء  تتطّلب 
لّبى  �لذي  �لعقائدّي  لل�سباب  �حلقيقية 
فّوتت  �لُعليا  �لدينية  �ملرجعية  ند�ء 

�لفر�سة على �أعد�ء �لعر�ق.
و�ملعركة يف �سالح �لدين �سبه حم�سومة 
ال�سّيما  �لغيارى  �لعر�ق  �أبناء  ل�سالح 
بعد �أن �أعلنت حترير عدٍد من �ملناطق 

ومنها ق�ساء �لدور بالكامل.
�لقّو�ت  حتّرك  �أّن  �إىل  باالإ�سافة   
جعل  وتكريت  �لعلم  ناحية  يف  �الأمنية 
عملية حترير مركز تكريت م�ساألة وقت 

ال �أكرث، نظرً� لتطويق �ملدينة من عدة 
جهات و�ستكون مقربًة لعنا�سر د�ع�ش.

وقد وّفرت �لقّو�ت �الأمنية �مل�ساركة يف 
للمو�طنني  �آمنة  ممّر�ت  �لعملية  هذه 
�أّما  �ملركز وحتريره،  نحو  تقّدمها  قبل 
�جلهد �لهند�سي فهو يعمل لياًل ونهارً� 
�لعبو�ت  من  �لع�سر�ت  تفكيك  على 
يف  �مللغومة  و�ملمّر�ت  و�ملباين  �لنا�سفة 

تلك �ملناطق..

النت�سارات التي حتّققت يف �سالح الدين تتويٌج للجهود والدماء 
التي قّدمها ال�سباب العقائدّي
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دعت �ملرجعيُة �لدينية �لُعليا �ملقاتلني يف 
�لذين  �ل�سعبي  و�حل�سد  �مل�سّلحة  �لقّو�ت 
تكريت  مدينة  حترير  عملية  يف  �ساركو� 
وحميطها، �إىل حماية �سكان تلك �ملناطق.
�ل�سعبي  و�حل�سد  �جلي�ش  قّو�ت  وجنحت 
يف ��ستعادة تكريت �لتي وقعت فيها �أب�سع 
جمزرة بحّق جنود عر�قّيني، وقد �ألهمت 
�لتي  �الإن�سانية  �ملعاين  ذ�ُت  �لتوجيهاُت 
ظّله  �ل�سي�ستاين)د�م  �ل�سّيد  �أطلقها 
و�لتحّلي  �ل�سرب  قّوَة  �ملقاتلني  �لو�رف( 

باأخالق �لفر�سان.
فيديوّي  مقطع  يف  عر�قّي  جنديٌّ  وظهر 
الإرهابيٍّ  بالرحمة  زمالءه  فيه  يطالب 
وخاطب  بينهم،  بدمائه  م�سّرجًا  �سقط 
توجيهات  تن�سو�  »ال  زمالءه:  �جلنديُّ 
�لتنكيل  بعدم  �ل�سي�ستاين  �ل�سيد 
�لوثيقة  �لعالقَة  �لعاَلُ  ويرى  باالأ�سرى«، 
بني �ملرجعية يف �لعر�ق و�أغلبية �ل�سعب، 
ما جعل �اللتز�م بو�سايا �ملرجعية و�جبًا 

ُم دونه �لروح. ُتقدَّ
تاريخية  وثيقًة  �لتوجيهات  ن�ّش  وُيعّد 

مفاهيم  من  �حتوته  ملا  قيمة،  وفقهية 
�أهل  مدر�سة  تر�ث  على  ��ستندت  عالية 
�لقتال  الآد�ب  لت  و�أ�سّ  ،لبيت�
من  �أنف�سهم  �مل�سلمني  بني  و�حلرب 
من  �لباقية  �الأديان  وبني  وبينهم  جهة 
�لعال  فيه  ي�سهد  وقٍت  يف  �أخرى،  جهٍة 
وتتاحه  حادة،  توّتر�ت  �الإ�سالمّي 
�سّنه  عّما  �لبعد  كّل  بعيدة  وقيم  مفاهيم 
 لبيت� و�أهل   الأكرم� �لر�سول 

من �أحكام وفرو�ش يف هذ� �ملو�سوع.
وقد خاطب �ل�سيخ عبد�ملهدي �لكربالئي 
خالل  �لعليا  �لدينّية  �ملرجعية  ممّثل 
�حل�سيني  �ل�سحن  يف  �جلمعة  خطبة 
عمليات  يف  �مل�ساركني  �ملقاتلني  �ل�سريف 
جميعًا  عليكم  »ينبغي  �لدين:  �سالح 
لالنفعال  �خل�سوع  وعدم  �لنف�ش  �سبط 
�لنف�سّي لفقِد حبيٍب لكم �أو عزيٍز عليكم، 
خ�سو�سًا ما يتعّلق بالعائالت �لتي يترّت�ش 
بها �لعدّو مّمن ل يقاتلوكم، ال�سّيما من 

�مل�ست�سعفني، بل كونو� لهم حماة«.
�جلي�ش  من  عن�سر  )30�ألف(  نحو  وبد�أ 

و�ل�سرطة وف�سائل �حل�سد �ل�سعبي و�أبناء 
و��سعة  ع�سكرية  عملية  �لع�سائر،  بع�ش 
حمافظة  مدن  كربى  »تكريت«  ال�ستعادة 
�سالح �لدين وحميطها من تنظيم د�ع�ش 

�الإرهابّي.
وعربية  حمّلية  �سيا�سية  قوى  وحاولت 
حترير  من  �خلاطئ  �لتف�سري  تعّمد  �ىل 
�سالح �لدين، �إذ عّدوها �نتقامًا من �أبناء 
�ملحافظة »ثاأرً�« ملجزرة قاعدة »�سبايكر« 
–بح�سب  �ملدينة  �سمال  �لع�سكرية 
و�سور  عياٍن  �سهود  لكّن  تف�سريهم-، 
�ملعارك ومقاطع �لفيديو �أظهرت �مل�ساعدة 
�جلي�ش  من  �ملقاتلني  قبل  من  �لكبرية 
و�حل�سد �ل�سعبي الأبناء �ملناطق �ملحّررة، 
مو�قع  على  ن�سر  فيديو  مقطع  و�أظهر 
�لعر�قيني  �ملقاتلني  �الجتماعي  �لتو��سل 
على  �لغذ�ئية  �مل�ساعد�ت  يوّزعون  وهم 
مرّحبني  �لذين حتّلقو� حولهم  �ملو�طنني 

بهم وبقدومهم.

القّوات الأمنية توؤّكد التزامها بو�سايا املرجعية الدينية الُعليا
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الن�سر للعرا يف تريت والأنبار

�الأنبار  عمليات  قيادة  يف  م�سدٌر  �أفاد 
د�ع�ش  لتنظيم  �لع�سكري  �لقائد  باأّن 
با�ستباكات  قتلو�  معاونيه  من  و�أربعة 
ناحية  يف  �الأمنية  �لقّو�ت  مع  م�سّلحة 
)0كم  �لرمادي  غرب  �لبغد�دي 

غرب بغد�د(.
من  م�سرتكة  قو�ٍت  »�إّن  �مل�سدر:  وقال 
قو�ت  من  وبدعٍم  و�ل�سرطة  �جلي�ش 
�أمنيًة يف منطقة  �لع�سائر نّفذت عمليًة 
)0كم  �لبغد�دي  بناحية  �ل�سهد�ء 
�أ�سفر عن مقتل  غرب �لرمادي(، مّما 

يف  د�ع�ش  لتنظيم  �لع�سكري  �لقائد 
�ل�ساطوري«  »عو�د  �ملدعو  �لناحية 
و�أربعة من معاونيه، وهذه �لعملية مّتت 

وفقًا ملعلومات ��ستخبارية دقيقة«.
د�ع�ش  تنظيم  »�أّن  �مل�سدر:  �أّكد  فيما 
�حل�سار  لفّك  يائ�سة  حماولًة  حاول 
عن �الإرهابّيني �لذين كانو� حما�سرين 
�إاّل  �الأنبار،  غربّي  �لبغد�دي  ناحية  يف 
وقتلت  لهم  ت�سّدت  �الأمنية  �لقّو�ت  �أّن 
�سمنهم  من  �إرهابّيًا   )0( من  �أكرث 
جن�سيات  يحملون  وبع�سهم  �نتحارّيون 

حترير  عن  ف�ساًل  و�أجنبية،  عربية 
�أ�سرتني كانتا �أ�سريتني بيد د�ع�ش«.

�الأمنية  �لقو�ت  »�إّن  �مل�سدر:  و�أ�ساف 
و�ملنطقة  �ملجّمع  على  م�سيطرة 
بالكامل«، م�سريً� �ىل: »�أّن قو�ت �لنخبة 
و�سمنت  �ملاء  م�سروع  على  �سيطرت 

تدفّق �ملياه الأهل �ملجمّع«. 
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مثالّيني  مقاتلني  جعلهم  �أجل  من 
بكافة  وملّمني  �سحّية  ثقافًة  مثّقفني 
�لقتال  جبهات  يف  حتدث  �لتي  �الأمور 
وعدم �قت�سار معرفتهم على �جلو�نب 
�إدخال  مّت  فقد  و�لبدنية،  �لقتالية 
�لقتالية   لعبا�ش� فرقة  منت�سبي 
�حلربية،  �الأولية  لالإ�سعافات  دورٍة  يف 
وكيفية نقل �مل�سابني مع �ملحافظة على 
�أو  �أّي ظروف طارئة  حياتهم ومعاجلة 

�آنّية حتدث يف �ساحات �لقتال.
مهاّمها  �أنيطت  �لدور�ت  هذه  �إقامُة 
�لعتبة  يف  �لب�سرية  �لتنمية  بق�سم 
عليها  و�أ�سرف  �ملقّد�سة  �لعبا�سية 
�لق�سم  هذ�  لكه  ملا  وذلك  ميد�نّيًا، 
بدور�ت  لدخوله  نتيجًة  خرب�ٍت  من 
�سابقة حي توّلدت هذه �خلرب�ت، وقد 
قام بتوظيفها جلهاٍت عّدة ومنها فرقة 
يف  للم�ساهمة  �لقتالية   لعبا�ش�

تقليل �خل�سائر قدر �الإمكان.
حي كانت فرقة �لعبا�ش �لقتالية 
معركٍة  �أّي  يف  دخولها  عند  �لبد�ية  يف 
من  �إنقاٍذ  بفرقة  طبّيًا  �إ�سنادها  يكون 
خار �لفرقة لغر�ش �إ�سعاف �مل�سابني 

�ملعركة،  �ساحة  من  �جلرحى  ونقل 
فرقة  وجود  �ل�سرورّي  من  كان  لذلك 
�إنقاٍذ لكّل فرقٍة قتالية لكي يكون لديها 
�كتفاٌء ذ�تّي، وتهية فرق �إنقاذ خا�سة 
�عتمدت  كما  �ل�سّدة،  لوقت  بالفرقة 
�لدورة على تقد �ملعلومة ب�سكٍل عملّي 
�ل�سبل يف  �أف�سل  �إىل  للو�سول   ونظرّي

نقل �ملعلومات للمنت�سبني.
كامل  حممد   الأّو� �الإ�سعاف  مدّرب 
ق�سم  يف  مدّرٌب  وهو  �حل�سناوي 
حتّدث  �لب�سرية  و�لتنمية  �لتخطيط 
ملنت�سبي  ُقّدمت  �لتي  »�لدورُة  قائاًل: 
عن  �لقتالية   لعبا�ش� فرقة 
�أيام،  لثالثة  كانت  �الأّولية  �الإ�سعافات 
تدريبية  �ساعات  �أربع  بو�قع  يوٍم  ُكّل 
�ش  لغر�ش تهيز كادٍر �إ�سعايّف متخ�سّ
قبل  �مل�سابني  �إ�سعاف  ُهّمة  يقوم 
مّت  وقد  �الإ�سعاف،  �سيارة  و�سول 
وق�سم  �لفرقة  قيادة  مع  �لتن�سيق 
�لعبا�سية  للعتبة  �لتابع  �لتخطيط 
 لدورة� هذه   تقد لغر�ش  �ملقّد�سة 
للمقاتلني،  �لكبرية  لفائدتها  وذلك 
وتعريفهم باالإ�سعاف �الأّو وكيفية نقل 

�لرئوي  �لقلب  �إنعا�ش  وعملية  �مل�ساب 
�لك�سور عن طريق  ومعاجلة   ،)rpc(
من  �لتي  �الأمور  من  وغريها  �جلبرية، 
�مل�سابني  حاالت  على  �حلفاظ  �ساأنها 
و�لعمل على تقليل �خل�سائر �لب�سرية �إن 
حدثت –ال �سمح �هلل-، وُطّبق يف هذه 
�ىل  �إ�سافًة  �لنظرّي  �جلانُب  �لدورة 

�ملمار�سات �لعملية“.
ُيذكُر �أّن فرقة �لعبا�ش �لقتالية قد 
�ساركت يف �أغلب �ملعارك �لتي خا�ستها 
�لقّو�ت �الأمنية و�حل�سد �ل�سعبي، وكان 
جّر�ء  �سقطو�  �لذين  �سهد�ئها  عدُد 
و�أكرث  )6�سهيدً�(  �لعمليات  هذه 
بو�جباٍت  وُكّلفت  )0جريحًا(،  من 
وقدرتها  جد�رتها  فيها  �أثبتت  قتالية 
خالل  من  �كت�سبتها  و�لتي  �مليد�نية، 
عن  ف�ساًل  �لع�سكرية  �لتدريبات 
�مل�ستَمّدة  و�الإان  بالعزة  ت�سّلحها 
�أبي  �حل�سني  �الإمام  جي�ش  قائد  من 
خالل  وقّدمت   ،لعبا�ش� �لف�سل 

هذه �ملعارك كوكبةً من �سهد�ئها. 
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