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الوجوب الكفائي وال�صوت املقاوم 



الأمر الأّول:
دائمًا  يبقى  اأن  لُبّد  املبادرة  زماَم  اإّن 
بيد القّ�ات امل�سلحة والإخ�ة املتطّ�عني 
املا�سية  الأّيام  فاإّن  الغي�رة،  والع�سائر 
بع�ص  يف  وا�سحًا  كان  قبلها  وما 
كان  الدفاع  على  البناء  اأّن  املناطق 
ميّكن  وهذا  الهج�م،  على  منه  اأكرث 
وه�  بيده  املبادرُة  تك�ن  اأن  من  العدّو 
املعركة،  اإدارة  طريقة  يف  �سلبّي  عامٌل 
حكيمٍة  خّطٍة  وج�د  من  لُبّد  لذلك 
ودقيقٍة ت�سع ا�سرتاتيجّيتها �سخ�سياٌت 
مهنيٌة ووطنيٌة خمل�سة، ور�سم خارطٍة 
والع�سكرية  الأمنية  امل�ساكل  حلّل 
العراق  اأرا�سي  جميع  بتطهري  والبدء 
ال�سرورّي  من  اإّن  الإرهابّيني،  من 

التي  الع�سكرية  العق�ل  من  ال�ستفادة 
لها اخلربة الكافية يف هذا املجال وهي 
خدماتها،  تقدمي  يف  ومتمّيزة  م�ج�دة 
فالُبّد للجهات ذات العالقة اأن ت�ستعني 
يف  لالنت�سار  �سروري  ذلك  لأّن  بها، 
ال�سعُب  يخ��سها  التي  املعركة  هذه 

العراقّي �سّد الدواع�ص الإرهابّيني.
الأمر الثاين:

اإّن ما حدث يف الأيام القليلة يف بع�ص 
�سديدًا  قتاًل  يكن  مل  العراق  مناطق 
وكانت  منه  اأق�ى  ه�  ما  حدث  فقد 
املتطّ�عني،  والإخ�ة  للجي�ص  الغلبُة 
يف  التاأّثر  ه�  اأخريًا  حدث  الذي  لكّن 
ت�س�ير  اىل  اأّدت  بطريقٍة  الإ�ساعة 
وقد  الطبيعّي  حجمه  من  اأكرث  ال��سع 
املقاتلني،  بع�ص  نف�سّية  على  ذلك  اأّثر 

اأ�سلحة  من  �سالٌح  النف�سّيَة  احلرَب  اإّن 
مبهنيٍة  معه  التعامل  من  ولُبّد  املعركة 
اأن�اع  جميع  تهيئة  من  ولُبّد  عاليٍة 
التعبئة الالزمة لها، اإّن بع�ص القيادات 
ت�ساعد  ال�سديد-  الع�سكرية -ولالأ�سف 
رمّبا  املعركة  يف  معه  َمْن  انك�سار  على 
ب�سبب عدم قناعته بها اأو عدم وطنّيته 
ي�سّدق  بحيث  تفكريه  ب�ساطة  اأو 
راأ�ص  على  وج�ده  يجعل  مّما  الإ�ساعة 
عليها،  للخطر  عر�سًة  كبريٍة  جمم�عٍة 
اإّننا ن�سّدد على �سرورة فرز الأ�سخا�ص 
غري  وا�ستبدال  الأحداث  خالل  من 
يتمّتع  ل  والذي  املهنّي  وغري  الكف�ء 
ُي�ستبدل�ن  الالزمة،  بال�سجاعة 
تاأخذهم  ل  �سديٍد  بئ�ٍص  اأويل  باآخرين 
العزيزة  الدماء  اإّن  لئم،  ل�مُة  اهلل  يف 

اأكرث  والأمنّيني  والع�صكرّيني  ال�صيا�صّيني  القادة  جميع  يكون  اأن  على  ن�صّدد  الذي  الوقت  يف 
انتباهًا ملا يجري من اأموٍر يف البلد نوّد اأن نبنّي بع�س النقاط املهّمة، والتي حتتاج بع�صها اىل 

اإجراءاٍت حقيقية و�صريعة وهي اأمور ثالثة.

املرجعيُة الدينيُة الُعليا ت�صّدد على �صرورة بقاء املبادرة 
على  نف�صه  الوقت  يف  اأّكدت  كما  امل�صّلحة  القّوات  بيد 
مهنيٍة  �صخ�صياٍت  قبل  من  دقيقٍة  خطٍط  و�صع  �صرورة 

ووطنيٍة خمل�صة..
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العزمية  من  تزيد  اأن  لُبّد  ُتراق  التي 
لُبّد  فّتاك  �سالٌح  الإ�ساعة  اإّن  والقّ�ة، 
التعامل معه بحذر ولعّل من جملة  من 
اأ�سباب ت�سديق الإ�ساعة ه� عدم وج�د 
القتال،  ميدان  يف  الع�سكرية  القيادات 
اإذ ل� كان�ا م�ج�دين ملا انطَلْت عليهم 
من  لُبّد  وعليه  اجلبانة،  احليل  هذه 
التاأكيد على هذا الأمر وح�س�ر القادة 
على  املعارك،  ميادين  يف  الع�سكرّيني 
اأّن حركة العدّو ومعرفة مكامنه مل تعد 
اأمرًا ع�سريًا وبالإمكان التاأّكد منها من 
امل�ث�قة  ال�ستخبارية  الأجهزة  خالل 

بعيدًا عن الإ�ساعات غري ال�اقعية.
الأمر الثالث:

زال�ا  ما  الذين  املتطّ�عني  الإخ�ة  اإّن 
زكيًة  دماًء  واأعط�ا  القتال  �ساحات  يف 

لأّن  باأ�سره،  العراق  عن  يدافع�ن  هم 
معينًة  حمافظًة  ُيداهم  عندما  اخلطر 
اأّن  يعني  ل  فهذا  ة  خا�سّ منطقًة  اأو 
بل  فقط  املت�سّررون  هم  املنطقة  اأهل 
اخلطر على البالد جميعًا، وهم خالل 
ُيقاتل�ن  اأّنهم  اأثبت�ا  املا�سية  الأ�سهر 
جميع  من  الإرهابّيني  لطرد  بقّ�ة 
ذلك،  من  تعاىل  اهلُل  مّكنهم  بالدنا 
تت�ّحد  اأن  ال�سا�سة  الإخ�ة  على  ولذا 
بل  البلد  ُيدافع عن  َمن  م�اقفهم جتاه 
ُي�ساعدوهم بكّل  اأن  يك�ن لزامًا عليهم 
�سبيل  يف  دَمُه  يبذل  فالذي  مُيكن،  ما 
اأن  ي�ستحّق  ومقّد�ساته  و�سعِبه  وطِنه 
تاريٌخ  هذا  فاإّن  وماديًا  معن�يًا  ُيدعم 
جباههم،  على  ن�ر  من  باأحرٍف  ُز  يطرَّ
والديار  والأولد  الأهل  ترك�ا  قد  فهم 

والأخالقّي  ال�طنّي  واجبهم  وامتثل�ا 
البالد مع ما  اأجل تطهري  والدينّي من 
وال�سالح،  املال  قّلة  من  الآن  عليه  هم 
من  الالئق  الإكرام  ي�ستحّق�ن  ه�ؤلء 
جميع ال�سا�سة، على الإخ�ة ال�سا�سة اأن 
وه�ؤلء  حقيقّي  خطٍر  يف  البلد  اأّن  َيُع�ا 
يف  لي�س�ا  فهم  دماءهم  بذل�ا  الإخ�ة 
اأن  -عليهم  ترفيهّية  رحلة  اأو  نزهة 
ي�سّكك  الذي  وال�سيا�سّي  يقّدروا ذلك- 
وعلى  نف�سه،  ُيراجع  اأن  عليه  بذلك 
خطاٍب  على  يجتمع�ا  اأن  ال�سيا�سّيني 
وا�سٍح وروؤيٍة م�سرتكة يف احلفاظ على 
ل  واأن  ووحدته  و�سيادته  العراق  اأمن 
مانعًة  النظر  وجهات  اختالفات  تك�ن 

عن اإدراك املخاطر احلقيقية للبالد.
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الدينية  املرجعّية  لت�جيهات  ا�ستجابًة 
ب�سرورة  الأ�سرف  النجف  يف  الُعليا 
تن�سيط الت�سنيع والعتماد على النف�ص 
اللة، �سنعت  ال�سّ يف احلرب �سّد زمر 
فرقة  اأبطال  من  العراقية  ال�س�اعُد 
الرقيب  اآلَة  القتالية   العبا�ص
وهي من املعّدات التكن�ل�جية املتطّ�رة 
تق�م  متطّ�رٍة  بكامرياٍت  واملزّودة 
وُت�ساعد  بعيدة  مل�سافاٍت  دقيٍق  مب�سٍح 
العدّو،  املبّكر عن حتّركات  الك�سف  يف 
دقيقة  معل�ماٍت  اإعطاء  مُيكنها  كما 
لتعمل  والإحداثيات  بامل�سافات  معّززة 
التي  ال�س�اريخ  اإطالق  منظ�ماُت 
ترتبط بها على معاجلة الأهداف �س�اًء 

كانت بعيدة اأم قريبة.
قيادُة الفرقة اأو�سحت اأّن هذا الإجناز 
تقنية  جمال  يف  كبريًة  فنيًة  قفزًة  يعّد 
كما  العدّو،  لتحّركات  الذكية  املراقبة 
النتاجات  اأهّم  اإحدى  من  ُتعّد  اأّنها 
املبدع  العراقّي  العقل  واأفكار  جله�د 
والذي دائمًا ما يك�ن ال�سّباق يف الكثري 
من  باملزيد  وعدت  كما  املجالت،  من 
اإن  الأنبار  حترير  معركة  يف  املفاجاآت 

�ساء اهلل تعاىل.
بّينت  الآلة  هذه  عمل  اأماكن  عن  اأّما 
قيادُة الفرقة اأّن هذه الآلة �ستعمل على 
تاأمني حدود حمافظة كربالء املقّد�سة 
للقطعات  الدعم  تقدمي  اإىل  بالإ�سافة 

الع�سكرية املرابطة يف تلك املنطقة.
الدينيَة  املرجعية  اأّن  بالذكر  اجلديُر 
اجلمعة  خطب  خالل  من  َدَعْت  الُعليا 
اإىل  ال�سريف  احل�سينّي  ال�سحن  يف 
العتماد على العق�ل العراقية التي لها 
والأعتدة،  الأ�سلحة  �سناعة  يف  خربٌة 
وتن�سيط هذه اخلربات وت�فري الأج�اء 
لها وت�سخري الإمكانات املتاحة واّتخاذ 
فالعتماد  بذلك،  و�سريع  جريٍء  قراٍر 
من  يتي�ّسر  ما  ت�فري  يف  اأنف�سنا  على 
ال��سائل ال�سرورية للدفاع عن بلدنا ه� 
جزٌء من الأمن الع�سكرّي الذي لُبّد اأن 

يت�ّفر.

ما هو الّرقيب الذي اأدخلته فرقُة العبا�س)عليه ال�صالم( القتالية 
للخدمة الع�صكرية؟؟
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امل�سيحية  بابلي�ن  كتائب  و�سفت 
احل�سد ال�سعبي بـ)املقد�ص( واأنه ي�سكل 
اأطياف  بني  حقيقية  وطنية  م�ساحلة 
املجتمع، م�ؤكدة اأنه ال�سند الق�ي لق�ات 
اجلي�ص مل�اجهة الع�سابات الداع�سية.

ت�سم  بابلي�ن  “كتائب  اأن  واأ�سافت 
من  امل�سيحية  الطائفة  متط�عي 
حمافظات عدة مل�ساندة الق�ات الأمنية 
يف مقاتلة ع�سابات داع�ص الرهابية”، 
بابلي�ن  كتائب  اأن“عنا�سر  مبينة 

تخ��ص الآن معارك يف �سف�ف احل�سد 
يف  الداع�سية  الع�سابات  �سد  ال�سعبي 

بيجي”.
ي�سم  ال�سعبي  احل�سد  وتابعت“اأن 
اأعداء  ملقاتلة  متعددة  وديانات  اأطيافا 
العراق، واأن مايروج من اأكاذيب م�سيئة 
خارجية  لأجندات  تنفيذ  ه�  للح�سد، 

ت�ستهدف الن�سيج املجتمعي للبالد”.
بابلي�ن  كتائب  با�سم  املتحدث  واأعلن 
�سابق،  وقت  يف  الكلداين  غ�سان 

ا�ستعداد ق�ة من الكتائب للم�ساركة يف 
حترير حمافظة الأنبار.

حيدر  ال�زراء  جمل�ص  رئي�ص  ووجه 
احل�سد  هيئة  �سابق،  وقت  يف  العبادي 
ال�سعبي لال�ستعداد مع الق�ات امل�سلحة 
من  الأنبار  لتحرير  الع�سائر  واأبناء 
ا�ستجابة  الرهابية،  داع�ص  ع�سابات 
و�سي�خ  املحلية  احلك�مة  ملنا�سدة 

الع�سائر وعلماء الدين يف املحافظة.

 احل�صد يخدم امل�صاحلة وهو مقد�س
م�صيحّيو العراق 
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من هنا وهناك 

�سرطة  ال�سريع  الرد  فرقة  نفذت   
عمليات  قيادة  اىل  التابعة  احتادية 
)تل  منطقة  يف  قتالية  فعالية  النبار 
 )24( خاللها  قتلت  �سعدون(  ال�سيخ 

ارهابيًا ودمرت عجلتني كان الإرهابي�ن 
اخل�سفه  منطقة  ويف   . ي�ستخدم�نها 
التابعة  ال�سابعة  الفرقة  من  ق�ة  نفذت 
والبادية  اجلزيرة  عمليات  قيادة  اىل 

فعالية قتالية متكنت خاللها من ك�سف 
ناقلة مدرعة ن�ع )BMBI( مفخخة 
و)4(  نا�سفة  عب�ة   )25( ومعاجلة 

احزمة نا�سفة .

الدين  �سالح  عمليات  قيادة  وا�سلت 
وال�سرطة  اجلي�ص  من  بقطعاتها 
انت�ساراتها  تعزيز  ال�سعبي  واحل�سد 
يف ادامة التما�ص مع القطعات وو�س�ل 
املخ�س�سة  للقطعات  التعزيزات 
واجراء  بيجي  م�سفى  حلماية 
حيث  الق�ات،  يف  الالزمة  التعديالت 
من  ال�سريع  الرد  ل�اء  ابطال  متكن 
اخرين  وجرح  ارهابيني   )  3  ( قتل 
ف�ج  ونفذ  بيجي،  يف  قتالية  فعالية  يف 

احلجاج  و�سرطة  الثالث  الط�ارئ 
)قرية  مناطق  يف  فعالية  والب�طعمة 
خاللها  متكن�ا  والب�طعمة(  احلجاج 
اكرث  ومعاجلة  ارهابيني   )8( قتل  من 
من )300( عب�ة نا�سفة و )10( منازل 
مفخخة، فيما متكن ابطال ف�ج ط�ارئ 
ارهابي  قتل  من  الول  الدين  �سالح 
يف  نا�سفة  عب�ات   )7( ومعاجلة  واحد 
اب� جراد،  الدي�م، ويف منطقة تل  حي 
ويف ق�ساء بيجي حاول العدو الرهابي 

وقد  هناك  لقطعاتنا  التعر�ص  يائ�سًا 
 )  3  ( قتل  ومت  ابطالنا  له  ت�سدى 
ارهابيني انتحاريني واف�سال حماولتهم 

البائ�سة .

اجل�ية  الق�ة  طائرات  وجهت 
ناجحة  �سربة  البطلة  العراقية 
الذي  الإرهابي  داع�ص  م�اقع  لأحد 

العتاد  كان ي�ستخدم كمخباأ لأكدا�ص 
ومت  النبار،  عمليات  قاطع  �سمن 
زالت  وما  كاماًل  تدمريًا  تدمريه 

اأعمدة الدخان والنفجارات متتالية 
من مكان املخباأ”.

متكنت طائرات قيادة طريان اجلي�ص الأبطال من تدمري  م�قع معاٍد وه� عبارة عن حقل 
بداخله )3( عجالت مفخخة ومدفع وجمم�عة من ال�س�اريخ.

القاء القب�ص على اثنني من الرهابني بعد حرق عجلتني يف منطقة الركة �سمن 
قاطع عمليات �سالح الدين
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وهناك 

من هنا 

البطال  اجل�ية  الق�ة  �سق�ر  نفذت   
بطائرات  م�جعة  ج�ية  �سربات 
كبري  عتاد  كد�ص  على  ال�س�خ�ي 
الرهابي يف  داع�ص  ي�ستخدمه عنا�سر 

تدمري  مت  حيث  الجرامية  عملياتهم 
الكد�ص وقتل عدد كبري من الرهابيني 
يف مدينة الرمادي فيما ا�ستطاع ت�سكيل 
اخر من طائرات ال�س�خ�ي تدمري اربع 

بنايات يتح�سن يف داخلها الرهابي�ن 
ومت قتل عدد كبري منهم .

العراقية يق�م�ن  الق�ة اجل�ية   ابطال 
بتدمري جتمعات لوكار داع�ص الرهابي 

داخل جمل�نات يف جامعة النبار �سمن 
قاطع قيادة عمليات النبار

ت�جه  العراقية  اجل�ية  الق�ة  قيادة 
لأوكار  ودقيقة  م�جعة  �سربات 
الدواع�ص حيث مت ا�ستهداف جتمعاتهم 

يف منطقة الكرمة �سمن قاطع عمليات 
النبار وقتل اعداد كبرية منهم

 وا�سلت قيادة عمليات بغداد بقطعاتها 
من اجلي�ص وال�سرطة واحل�سد ال�سعبي 
الكرمة  فجر  فعاليات  الع�سائر  وابناء 
ملحقة بالعدو الرهابي خ�سائر فادحة 
تدمري  بلغت  وال�سخا�ص  املعدات  يف 

فيها  من  وقتل  واحدة  فاون  عجله 
من  وقتل  ارهابيه  اوكار   )9( وتدمري 
ارهابني  حتمل  عجلتني  وتدمري  فيها 
ومعاجلة ثالثة منازل مفخخة ومعاجلة 

)25( عب�ة نا�سفة .

بتدمري  العراقية  اجل�ية  الق�ة  قامت   
العتاد  لتكري�ص  ي�ستخدم  معاِد  م�قع 
�سمن قاطع عمليات النبار ومت تدمريه 

تدمريا كامال وما زالت اعمدة الدخان 
والنفجارات متتالية

 ابطال ال�سرطه الحتادية ي�سدون هج�مًا لتنظيم داع�ص يف منطقة )35( 
يف الرمادي ويكبدون العدو خ�سائر كبرية يف الرواح واملعدات

7اهل الثغور



الذي  الدور  اهمية  يعرف   اجلميع 
النا�ص  حياة  يف  املرجعية  ت�سغله 
ينتمي  مقد�ص  تاريخ  من  متتلك  مبا 
عرب  و    البيت  اهل  ئمة  لرث 
جميع  دحر  الذي  املتما�سك  وج�دها 
لنبذ  و�سعى   ، التفرقة  حماولت 
الطائفية ومقاومة ال�ج�د ال�ستعماري 
ال�س�ت  ، فكان  والتدخالت اخلارجية 
باجتاه  مقاومته  دفع  الذي  املرجعي 
على  املحافظة  اجل  من  الذات  �سبط 
اجلاد  التفاعل  روح  وخلق  امل�ازنة 
بالعتماد على النتماء الن�ساين  لقلع 
الطائفية  والتنافرات  اخلالف  جذور 
بعد  وماحدث  القطيعة  دعاة  وردع 
ميلي�سيات  قبل  من  امل��سل  احتالل 
الرهاب من جناة داع�ص وذي�ل البعث 
املنهار وجميع طغاة القبلية والطائفية، 
ك�نها  املباركة  املرجعية  حتركت 
الروحية  للقيادة  المثل  املرجع  ت�سكل 
امليلي�سيات،  تلك  مل�اجهة  الن�سانية 
املقاومة  مفه�م  حتقق  ان  وا�ستطاعت 
ل�سيما  العراقي  ال�سعب  �سف�ف  بني 
اجلي�ص  �سف�ف  يف  ال�هن  عم  بعدما 

ح�سلت  التي  اخليانات  وه�ل  حلجم 
وت�اطاأ  امل��سل  يف  القادة  عند 
ان  لبد  ق�سية  مع  املحلية  احلك�مات 
ت�ستنفر لها الطاقات، حتى دب الياأ�ص 
حركة  �سل  قد  العجز  ان  وت�س�روا 
�سهل  الطريق  وان   ، متاما  املقاومة 
املقد�سة  املدن  نح�  بامل�سي  للدواع�ص 
الق�ساء  اجل  من  الناب�ص  العراق  قلب 
لك�ن  ال�ساو�ص  العراق  �سيعة  على 
نهايتهم تعني نهاية املقاومة احلقيقية 
ال�طنية  اله�ية  مل�سخ  ي�سعى  وج�د  لأي 
احل�سينية   ال�لئية  اله�ية  ول�سيما 
عبارة  العراق  وا�سالم  العراق  ليك�ن 
عن �سكل مطابق للعقلية الغربية وهذا 
التي  العاملية  النظمة  عليه  ت�ستغل  ما 
خلقت داع�ص وقبلها القاعدة وغريها ، 
فكان ال�ج�ب الكفائي ويف هذا ال�قت 
ال�س�ت  ه�  العراق  تاريخ  من  احلرج 
احلقيقي  الدين  اىل  للع�دة  املقاوم 
وطرد الذات املم�س�خة عن ج�سد المة 
، ون�سر دين ال�عي الث�ري امل�روث من 
نه�سة ابي الحرار احل�سني   ومن 
جي��ص  ارعب  الذي  الت�سح�ي  نهجه 

وانظمة ودول، فحاولت ان ت�س��ص على 
انه عبارة عن  النقي على  ال�ج�د  هذا 
تلك  �ساهمت  بينما  ارهاب،  ميلي�سيا 
لهذا  الث�ري  الدور  جتهيل  يف  الدول 
ال�س�ت املقاوم احلقيقي لك�نه يخيف 
طغاة العامل وجربوت ال�ستكبار العاملي 
للدفاع  ه�  الرهاب  ا�ساعة  كان  ولهذا 
عن وج�دها الغربي ، ال�ج�ب الكفائي 
ه� التزام قيمي ليحدد وج�ده بداع�ص 
ا�ستعداد  خلق  اىل  يتعداه  بل  �س�اه  او 
الزمات  مل�اجهة  ال�سعب  عند  دائمي 
ال�سراع  امام   ، الن�ساين  وللتكامل 
وال�سر،  اخلري  عنا�سر  بني  الدائمي 
وهذا ال�ج�ب الث�ري لميكن ان ينجح 
كل هذا النجاح اذا مل يكن ال�سعب قد 
تربى على الثقافة الت�سح�ية احل�سينية 
فكان   اخلري ائمة  جلميع  بل 
النت�سار احلقيقي الذي يعني الهدف 
من  العدو  منع  ويعني  للنا�ص  امل�حد 
ال�عي  ه�  والن�سر  اهدافه  حتقيق 
ال�ج�ب  بعدالة  والميان  القيادي 
اعداء  مل�اجهة  وامل�س�ؤولية  الكفائي 

احلياة

علي ح�سني اخلباز
الوجوب الكفائي وال�صوت املقاوم 
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