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النقطة الأوىل: على اجلهات املعنية ب��سع 
اخلطط الع�سكرية جلبهات القتال وحماية 

املناطق املعّر�سة لعتداء.
النقطة الثانية: اإّن من ال�سرورّي -كما قلنا 
املناطق  اأبناُء  ُي�سارك  اأن  مّرة-  من  اأكرث 
حتريرها  يف  داع�ص  عليها  ي�سيطر  التي 
الإرهابّيني،  ه�ؤلء  �سرور  من  وتخلي�سها 
واأن يك�ن لهم الدور الأ�سا�ص يف ذلك لأّنهم 
اأوىل به من غريهم، اإّل اأّنه ل مانع من حيث 
املبداأ اأن ي�ساركهم يف هذه املهمة غريهم 
من العراقّيني مّمن لهم القدرة على ذلك، 
واإن اختلفت عناوينهم وانتماءاتهم فاإّنهم 
اأبناء وطٍن واحٍد يجمعهم امل�سري امل�سرتك 
وطنهم  ه�  الذي  ال�احد  العراق  وعن�ان 

جميعاً،.
يف  البع�ص  حماولة  اإّن  الثالثة:  النقطة 
بني  والف�سل  للتفرقة  اخلارج  اأو  الداخل 
املقاتلني من اأبناء ال�سعب ال�احد واإل�ساق 
عناوين طائفية بالبع�ص مّمن يقاتل�ن اىل 

جانب القّ�ات العراقية امل�سّلحة وي�ساركهم 
اإخ�ٌة لهم من ط�ائف وديانات اأخرى، اإّنا 
ُيراد منها اإ�سعاف اجلهد القتايل ال�طنّي 
والطعن فيمن ا�سرتخ�س�ا الأرواح والدماء 
و�سعبه  العراق  اأر�ص  حماية  �سبيل  يف 

ومقّد�ساته،.
يف  الأبطال  اىل  ن�ّجهها  الرابعة:  النقطة 
املتطّ�عني  من  والغيارى  امل�سّلحة  الق�ات 
اأبناءنا  اأنتم يا  واأبناء الع�سائر نق�ل: واأّما 
الأبطال يف القّ�ات امل�سّلحة، اأّيها املتطّ�ع�ن 
الغيارى ويا اأبناء الع�سائر الكرام لقد اأثبتُّم 
�سجاعتكم  عظيم  املا�سية  الأ�سهر  خالل 
وباأ�سكم وبط�لتكم، واأعدُت الثقة بقدرات 
العراقّيني حني متّكنتم خالل فرتٍة زمنيٍة 
مهمة  ومناطق  مدٍن  حترير  من  قيا�سيٍة 
وجبال  واآمريل  والعظيم  ال�سخر  كجرف 
وقٍت  يف  وتكريت،  والعلم  والدور  حمرين 
كان الكثريون يعتقدون ب�سع�بة وط�ل املّدة 
اأمام  الي�م  اأنتم  وها  لتحريرها،  املطل�بة 
م�س�ؤولية ال�ستمرار يف منازلة الإرهابّيني 
لتخلي�ص البلد منهم نهائيًا، ونحن واثق�ن 

واإّن  امل�س�ؤولية  هذه  لتحّمل  اأهٌل  باأّنكم 
مناطق  بقّية  و�ستتحّرر  حليفكم،  الن�سر 
الدواع�ص  رج�ص  اأيديكم من  على  العراق 

واأتباعهم اإن عاجاًل اأو اآجاًل.
الكثرُي  ا�ستب�سل  لقد  اخلام�سة:  النقطة 
واأبناء  واملتطّ�عني  واجلن�د  ال�سباط  من 
الع�سائر دفاعًا عن م�سفى بيجي ومدينة 
و�سّطروا  الدجيل،  واأطراف  الرمادي 
اأروع  يف  والت�سحية  ال�سهادة  مالحم 
اإجالًل  نخ�سع  اأن  اإّل  ي�سعنا  ول  �س�رها، 
على  ونرتّحم  الأبطال  له�ؤلء  وتقديرًا 
بال�سرب  لذويهم  وندع�  الكرام  �سهدائهم 
العاجل،  بال�سفاء  وجلرحاهم  وال�سل�ان 
املعنّية  اجلهات  على  اأخرى  مّرًة  ون�ؤّكد 
خ�س��سًا  باجلرحى  العتناء  ب�سرورة 
اخلطرية  والإ�سابات  الع�ق  اأ�سحاب 
وت�سهيل اأم�ر عالجهم، ول�سّيما من يحتاج 
اىل العالج خارج البالد، واأن ي�ل�ا اهتمامًا 
وُي�سرع�ا  ال�سهداء  بع�ائل  ا�ستثنائيًا 

باإعطائهم حق�قهم.

جّددت املرجعيُة الدينية الُعليا مطالبتها اجلهات املعنّية ب��سع خطٍط ع�سكريٍة �ساملة وحمكمة يف 
جبهات القتال، مع �سرورة م�ساركة اأبناء املناطق التي ُت�سيطر عليها ع�سابات داع�ص يف القتال 
اىل جانب الق�ات الأمنية، كما اأ�سادت املرجعية الدينية ببط�لة وا�ستب�سال املدافعني عن م�سفى 
بيجي واأطراف الدجيل، جاء ذلك يف اخلطبة الثانية من �سالة ي�م اجلمعة )27جمادى الآخرة 
1436هـ( امل�افق لـ)17ني�سان 2015م( التي اأُقيمت يف ال�سحن احل�سينّي ال�سريف والتي كانت 

باإمامة ال�سيخ عبداملهدي الكربالئّي، وبنّي فيها جملة من الأم�ر اأهّمها:

�ملرجعيُة �لدينيُة �لُعليا ُتخاطب �ملجاهدين: 
منازلة  يف  �ل�ستمر�ر  م�س�ؤولية  �أمام  �أنتم 
ي�سيطر  �لتي  �ملناطق  �أبناء  �لإرهابّيني، وعلى 

عليها د�ع�ش �مل�ساركة يف حتريرها

اهل الثغور 2



العبا�ص)عليه  فرقة  على  امل�سرُف  اأعلن 
الزيدي:  ميثم  الأ�ستاذ  القتالية  ال�سالم( 
�ستبقى ع�سّيًة  والدجيل  بلد  مدينتي  »اأّن 
على الدواع�ص ول �سّحة لتعّر�سها للخطر، 
املغر�سة  الأخبار  لهذه  يرّوج  من  وهناك 
ومل ولن ي�ستطيع�ا زعزعتها وفيها رجاٌل 
وت�سّلح�ا  الدروع  على  القل�ب  لب�س�ا 
احل�سني)عليه  الإمام  وجعل�ا  بالإميان 
ال�سالم( يف مقارعته ليزيد واأع�انه قدوًة 
لهم، و�ستبقى بلد والدجيل اآمنًة واأمانًة يف 
اأمر  وامتثل�ا  هّب�ا  الذين  ال�سرفاء  اأعناق 
مرجعّيتهم الدينية للدفاع عن كّل �سرٍب من 
اأر�ص العراق كما ه� حال باقي الأرا�سي 

التي ّت حتريرها«.
واأ�ساف: »تعّر�ست مدينُة الدجيل والقرى 

املحاذية لها اىل هجماٍت خائبة ت�سّدى لها 
اأبناء احل�سد ال�سعبّي وفرقة العبا�ص)عليه 
ال�سالم( القتالية وق�ى الإ�سناد امل�سرتك 
لل�اء )17( وبدعٍم ج�ّي من قبل طريان 
الأعمال  هذه  نتيجة  فكانت  اجلي�ص، 

الع�سكرية حتى اإعداد هذا التقرير هي:
 تدمري �سيارتني من ن�ع )كيا( ممتلئتني 

وقتل من فيها من الدواع�ص.
وقتل  اأحادية  حتمل  حمل  �سيارة  تدمري   
ي�ستقّل�نها،  كان�ا  الدواع�ص  من  خم�سة 
�ساحة  يف  حمرتقة  جثثهم  ومازالت 

املعركة.
يف  داع�سّي   )100( من  يقرب  ما  قتل   
منطقة اخلي�سات قرب التّل الفرن�سي، وما 

زالت جثثهم يف �ساحة املعركة اأي�سًا.

 تدمري �سيارة ن�ع )بيك اآب - دبل قمارة( 
م�ديل )2013( واأخرى ن�ع )�س�فرليت( 

وقتل من فيها.
عيار  ومدفع  اأحاديات  اأربع  اإعطاب   

)23ملم(.
 ق�سف خمازن الأ�سلحة والعتاد الرئي�سة 

للدواع�ص.
ال�سرعية-  بـ-املحكمة  ي�سمى  ما   ق�سف 
مركزية  و�سيطرة  رئي�سية  مقاّر  وثالثة 

لقيادات داع�ص الإجرامية”.
ال�ساّلة  التكفريية  الزمَر  الزيدي  وت�ّعد 
ب�سرباٍت  لّفهم  لّف  ومن  الدواع�ص  من 
م�جعة خالل الفرتة القادمة باإذنه تعاىل.

�مل�سرف على فرقة �لعبا�ش)عليه �ل�سالم( �لقتالية: بلد و�لدجيل ع�سّيٌة على د�ع�ش وهي 
�أمانة يف �أعناقنا، و�أكرث من )140( قتياًل من �لدو�ع�ش �إثر تعّر�سهم �لفا�سل على �لدجيل
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اأخذت و�سايا املرجع الدينّي الأعلى �سماحة 
ال�سيد علي احل�سينّي ال�سي�ستايّن)دام ظّله 
واأخالقيات  اآداب  بخ�س��ص  ال�ارف( 
املقاتلني  نف��ص  يف  كبريًا  حّيزًا  اجلهاد 
املرجعية  نداء  لّب�ا  الذين  املجاهدين 
للدفاع عن املقّد�سات وال�طن، وقد جاءت 
�سرورة  على  للتاأكيد  الت��سيات  تلك 
والتزم  حتّلى  التي  بالأخالق  اللتزام 
الأطهار)عليهم  والأئمة  علّي  الإماُم  بها 
ال�سالة وال�سالم( واأ�سحاُب النبّي)�سلى 
ورد  وما  اجلهاد،  اأّبان  واآله(  عليه  اهلل 
عنهم من اأحاديث وتعاليم اأخذت واأجمعت 
عليها الأمة واّتخذتها د�ست�رًا ومنهجًا لها 

وجعلتها حّجًة بينها وبني رّبها.
امل�ؤمنني  املجاهدين  طالبت  الت��سيات 
بالتاأ�ّسي بهذا املنهج املقّد�ص وخا�سة فيما 
يتعّلق بحماية َمْن ر�سي بقدوم املجاهدين 
لإنقاذه اأو َمْن تعاطف مع م�سروع اجلهاد 
وفرزه  والطماأنينة  الأمان  املقّد�ص ومنحه 

عن باقي مع�سكر اخل�سم.
اأّن  يرى  الآن  اىل  -ولالأ�سف-  فالبع�ص 
�سط�ة ال�سيف التي عبثت مبقّدرات الدين، 
ه�  واأمانه  واأمنه  الإ�سالم  وداعة  وقتلت 
ن�سٌر كبري، بينما احل�سينّي�ن وال�سائرون 
ال�سالم(  احل�سني)عليه  الإمام  نهج  على 
وجه  على  ثائٍر  لكّل  نربا�سًا  ُيعّد  الذي 
يف  احلقيقّي  الن�سر  اأّن  اأثبت�ا  الأر�ص 
نزاهة الفعل امللتزم بال�سهادة والت�سحية 
وقيم  امل�ّدة  ر�سالة  وحيث  وال�سم�د، 
الر�س�ل  بها  اأو�سى  التي  البليغة  الدين 

واآله و�سلم( ومن  الكرمي)�سلى اهلل عليه 
بعده الأئمة املع�س�م�ن)عليهم ال�سالم(.

التي  والت�جيهات  الن�سائح  وبهذه 
اأرادت  الُعليا،  الدينيُة  املرجعيُة  اأ�سدرتها 
ال�سامية لالإ�سالم،  باملُثُل  العامل  اأن تذكّر 
فهي قد عّرجت على اأهمية اإنقاذ ال�سعيف 
�سرية  يف  جاء  كما  امل�ستحّق  وم�ساعدة 
اهلل  علّي)�سل�ات  والإمام  الكرمي  النبّي 
املفه�م  لنا  ولت�ؤ�ّس�ص  عليهما(  و�سالمه 
اجل�هرّي ملعنى الن�سر والنت�سار. حيث 
جاء يف احلديث ال�سريف عن اأبي عبداهلل 
ال�سادق)عليه ال�سالم( اأّنه قال: )ما من 
اإّل كان اأف�سل  م�ؤمٍن يعني م�ؤمنًا مظل�مًا 
امل�سجد  يف  واعتكافه  �سهر  �سيام  من 
وه�  اأخاه  ين�سر  م�ؤمٍن  من  وما  احلرام، 
يقدر على ن�سرته اإّل ن�سره اهلل يف الدنيا 
وه�  اأخاه  يخذل  م�ؤمٍن  وما من  والآخرة، 
يقدر على ن�سرته اإّل خذله اهلل يف الدنيا 
يف  عظيم  ث�ابه  اجلهاد  واإنَّ  والآخرة(، 
والإثم  الظلم  يتناق�ص مع  لكّنه  الإ�سالم، 
ترف�ص  ال�سماء  اأخالق  لأنَّ  والعدوان، 
يدّل  ما  الكرمي  القراآن  وقد جاء يف  ذلك 
الآخرين:  على  العتداء  ج�از  عدم  على 
ُيَقاِتُل�َنُكْم  ِذيَن  الَّ  ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  )َوَقاِتُل�ا 
َ َل ُيِحبُّ امْلُْعَتِديَن(�س�رة  َوَل َتْعَتُدوا اإِنَّ اهللَّ
البقرة/190، وقال تعاىل: )َفَمِن اْعَتَدىٰ 
اْعَتَدىٰ  َما  ْثِل  مِبِ َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم 
َمَع   َ اهللَّ اأَنَّ  َواْعَلُم�ا   َ اهللَّ ُق�ا  َواتَّ َعَلْيُكْم 
اأنَّ  نرى  لذا  البقرة/194،  امْلُتَِّقنَي(�س�رة 
الإ�سالم قد تعامل برحمٍة وعدٍل حتى مع 

اأعدائه، ونرى ر�س�ل اهلل)�سلى اهلل عليه 
النتقام  روح  عن  ابتعد  قد  و�سلم(  واآله 
واحلقد، ومن هذا املنطلق جاءت ال��سيُة 
الرابعة ع�سر من تلك ال��سايا والت�جيهات 
النرّية التي اأ�سبحت د�ست�رًا ومنهجًا ق�ميًا 
ال�سعبي  واحل�سد  الأمنية  قّ�اتنا  ل�سل�ك 
جاء  وقد  ال�اقع،  اأر�ص  على  فرتجم�ها 

فيها:
حماًة  النا�ص  من  َقِبلكم  ملن  )وك�ن�ا 
ويعين�كم  جانبكم  ياأمن�ا  حّتى  نا�سحني 
ما  �سعفاءهم  اأعين�ا  بل  عدّوكم،  على 
واأهاليكم،  اإخ�انكم  فاإّنهم  ا�ستطعتم، 
وا�سفق�ا عليهم فيما ت�سفق�ن يف مثله على 
اأّنكم بعني اهلل �سبحانه،  ذويكم، واعلم�ا 
ويخترب  نياِتكم  ويعلم  اأفعاَلكم  ُيح�سي 

اأح�اَلكم(.

�ل�سيُد �ل�سي�ستاين للمقاتلني يف �ساحات �جلهاد: �علم�� �أّنكم بعني �هلل �سبحانه، 
ُيح�سي �أفعاَلكم ويعلم نّياِتكم ويخترب �ساأح��َلكم
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العبا�ص)عليه  فرقة  مقاتل�  اكت�سب 
وخرباٍت  مهاراٍت  القتالية  ال�سالم( 
من  جملة  خالل  ميدانية  ع�سكرية 
مع  فيها  �سارك�ا  التي  التحرير  معارك 
قّ�ات اجلي�ص  اإخ�انهم املجاهدين من 
وال�سرطة وباقي الغيارى، والتي جاءت 
املنّظم  املنهجّي  التدريب  خالل  من 
املمزوجة  العالية  ال�ثابة  والروح 
عقيدة  عن  النابعة  والإرادة  بالعزمية 
وامل�ؤّطرة  ال�طن  هذا  بق�سية  واإميان 
الدينية  املرجعية  وت��سيات  بت�جيهات 
الُعليا، ونتيجًة لهذا كانت م�ساركتهم يف 
معركة حترير بيجي التي ابتداأوها من 
امل�سفى حيث �سّطر اأبناء الفرقة خالل 
معهم  جتحفل  َمْن  ومع  املعركة  هذه 
فقد  ال�سجاعة،  البط�لة  �س�ر  اأروع 
واأمّتت  �سر�سة  معارك  الفرقُة  خا�ست 
بهذه  ة  واخلا�سّ بها  املكّلفة  ال�اجبات 

ال�سفحة من املعركة وهي الآن مت�سك 
بالأر�ص على جدار م�سفى بيجي.

اليُد  للفرقة  التابع  الغ�سب  لف�ج  وكان 
اأبلى  فقد  املعارك  هذه  يف  الط�ىل 
مقاتل�ه بالًء ح�سنًا وكانت لهم �س�لٌت 
املجاميع  بهذه  اآبهني  غري  وج�لت 
اأبناء  فكان  الدواع�ص  من  اجلبانة 

الفرقة -وَمْن معهم- لهم باملر�ساد.
كما كانت هناك واجباٌت اأخرى للفرقة 
من خالل اجلهد ال�ساروخي واملدفعّي 
الذي قامت به كتائب املدفعية الأنب�بية 
املدّرعات  كتيبة  م�ساركة  عن  ف�ساًل 
الفرقُة  بها  َزت  ُجهِّ التي  الفرن�سية 

م�ؤّخرًا.
للجهد  اأعماٌل  هناك  وكانت  هذا 
رفع  �سملت  للفرقة  التابع  الهند�سّي 
العب�ات النا�سفة وامل�ساعدة يف اإ�سالح 
لتجّنب  ني�سمية  طرق  وعمل  الطرق 

مدّرعة  ومعّدات  وباآلياٍت  العب�ات  تلك 
خا�سة.

�سرّية  متّكنت  اأخرى  جهٍة  ومن 
داخل  اأماكن  يف  املنت�سرة  القّنا�سني 
امل�سفى من قتل اأكرث من �ستة قّنا�سني 
من  القريبة  البي�ت  يف  نني  متح�سّ
وقتلهم  العمق  يف  الت�ّغل  بعد  امل�سفى 
التدّخل  من  الأمنية  القّ�ات  ومتكني 
ف�ساًل عن قيام وحدة املعاجلة بتفجرِي 
حتت  )همر(  ن�ع  مفّخخة  عجلٍة 
القّ�ات  نح�  مت�جّهة  كانت  ال�سيطرة 

املتمركزة هناك ل�ستهدافهم.
قيادة عمليات �سالح الدين كانت على 
اأبناء  به  يق�م  ما  مع  مبا�سر  متا�صٍّ 
وبالدور  بهم  فاأ�سادت  الأبطال  الفرقة 
باقي  مع  به  يق�م�ن  الذي  الفّعال 
الأمنية  الق�ات  من  املتجحفلة  القّ�ات 

واحل�سد ال�سعبي.

معركة  يف  �حل�سن  �لبالء  ُيبل�ن  �ل�سالم(  �لعبا�ش)عليه  فرقة  مقاتل� 
م�سفى بيجي وقائد عمليات �سالح �لدين يثني عليهم وي�سيد بعزميتهم
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من هنا وهناك 
�لكع�د: �لر�ف�س�ن للح�سد �ل�سعبي ل ميّثل�ن �أهل �لأنبار

قتل ثالثُة داع�سّيني حاول�ا الهج�م على 
لق�ساء  التابعة  اآمريل  يف  تفتي�ص  نقطة 
الدين،  �سالح  �سرقّي  خرمات�  ط�ز 
وذكر م�سدر اأمنّي: »اأّن قّ�ة من احل�سد 

ال�سعبّي متّكنت من قتل ثالثة داع�سّيني 
تفتي�ص  نقطة  على  الهج�م  حاول�ا 
ط�ز  لق�ساء  التابعة  اآمريل  ناحية  يف 

خرمات� �سرقي �سالح الدين«.

حترير  عن  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
احل�ز  منطقة  قرب  ال�لدة  م�ست�سفى 
ع�سابات  دن�ص  من  الرمادي  يف 
داع�ص. وذكر بيان لل�زارة: »اأّن قّ�ات 
بالل�اء  املتمّثلة  ال�سريع  الرّد  فرقة 
يف  الرمادي  مدينة  و�سرطة  الثاين 

حترير  من  متّكنت  الأنبار  حمافظة 
احل�ز  منطقة  قرب  ال�لدة  م�ست�سفى 
الإرهابية  داع�ص  ع�سابات  دن�ص  من 

خالل عملية اأمنية ن�عية«.

الكرمة  منطقة  بتحرير  الن�سر  ب�سائر 
بالكامل من جماميع داع�ص الإجرامية

اأفاد م�سدٌر ع�سكرّي يف قيادة عمليات 
الإعالم  لكتائب  الأنبار  حمافظة 
واحل�سد  الأمنية  القّ�ات  »اأّن  احلربي: 

ال�اقعة  ال�سعبي حّرروا منطقة الكرمة 
�سمال غرب العا�سمة بغداد بالكامل«. 
الع�سكرية  العمليات  »اأّن  واأ�ساف: 
الأخرية التي انطلقت منذ خم�سة اأيام 
بالكامل«،  املنطقة  حترير  عن  اأف�ست 

لفتا اىل اأّن املناطق التي ّت حتريرها 
ومنطقة  واملقالع،  ب��س�دة،  )اآل  هي 
القرى  وكّل  ب�عّل�،  اآل  ب�خليفة،  اآل 

املجاورة للمثارب(«.

حترير م�ست�سفى �ل�لدة قرب منطقة �حل�ز يف �لرمادي من دن�ش ع�سابات د�ع�ش

�حل�سد �ل�سعبي يقتل ثالثة د�ع�سّيني حاول�� �لهج�م على نقطة تفتي�ش يف �آمريل
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وهناك 

من هنا 

قتل  من  ال�سعبي  احل�سد  اأبطال  متّكن 
جن�ب  الب�سري  قرية  يف  اإرهابيًا   )28(
احل�سد  يف  م�سادر  وذكرت  كرك�ك. 

املرابطة  الل�اء  من  ق�ة  »اأّن  ال�سعبي: 
لناحية  التابعة  الب�سري  قرية  يف مدخل 
كمينًا  ن�سبت  كرك�ك،  جن�ب  تازة 

عن  اأ�سفر  الإرهابية  داع�ص  لع�سابات 
قتل )28( اإرهابيًا منهم«.

دياىل  يف  الأمنية  اللجنة  رئي�ُص  اأّكد 
من   )%80( »اأّن  احل�سيني:  �سادق 
ُي�سّمى  ما  اأو  البارزة  داع�ص  قيادات 
بقيادات ال�سّف الأّول ُقِتل�ا يف معارك 
واأطراف حمرين  الدين  حترير �سالح 
امل�سرتكة بني حمافظة دياىل وكرك�ك 

و�سالح الدين«.
�سحفّي:  ت�سريح  يف  احل�سينّي  وبنّي 
»اأّن العمليات الأمنية واخلطط الفاعلة 

لق�ى الأمن ومتطّ�عي احل�سد ال�سعبي 
اأ�سهمت يف الق�ساء على غالبية قيادات 
واملناطق  دياىل  من  الفاّرة  داع�ص 
احلدودية مع �سالح الدين«، واأ�سار اإىل 
اأّن داع�ص َفَقَد اأغلب قياداته وخمّططي 
العمليات خالل معارك حمرين و�سالح 

الدين.
احل�سار  »اإّن  احل�سينّي:  واأ�ساف 
الأمن  ق�اُت  فر�سته  الذي  املحكم 

املحافظات  يف  داع�ص  معاقل  على 
املجاورة لدياىل وقطع طرق الإمدادات 
الأمر  اأمام  جعله  الآمنة  واملالذات 
ال�اقع يف م�اجهة قّ�ات الأمن«. وَلَفَت 
اإىل هروب عدٍد كبرٍي من القيادات اىل 
العراقية  واحلدود  واحل�يجة  امل��سل 

ال�س�رية.

�سالح  حمافظة  يف  اأمنّي  م�سدٌر  اأفاد 
متّكنت  الأمنية  القّ�ات  »اأّن  الدين: 
بيجي  مدينة  غرب  منطقة  حترير  من 
�سمال مدينة تكريت بعد اأن قتلت عددًا 

من تنظيم داع�ص الإرهابّي«.

وقال امل�سدر: »اإّن ال�ستباكات م�ستمّرة 
منذ ليلتني يف حّي ال�سكك غرب مدينة 
»اأب�  تّل  منطقة  حترير  ّت  وقد  بيجي، 
غرب  »ال�سينية«  منطقة  �سرق  جراد« 
القّ�ات  هاجمت  حيث  بيجي،  مدينة 

فجرًا،  حتريرها  وّت  املنطقة  الأمنية 
بلغت  الهج�م  ح�سيلة  اأّن  اىل  م�سريًا 
وجرح  داع�ص  تنظيم  من   )8( مقتل 

�سعف العدد وهروب الآخرين«.

مقتل )80%( من قياد�ت �ل�سّف �لأول لع�سابات د�ع�ش يف معارك حترير �سالح �لدين و�أطر�ف حمرين

مقتل )8( من �لدو�ع�ش وحترير منطقة تل »�أب� جر�د« يف منطقة �ل�سينية غرب بيجي

�لل��ء �لرتكماين يف �حل�سد �ل�سعبّي يقتل )28( د�ع�سيًا يف قرية �لب�سري
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عندما ت�سّكل احل�سد ال�سعبّي ت�سّكل من 
اأجل وطن، من اأجل مقّد�سات، من اأجل 
�سعب، فلي�ست له مناطق معينة ي�سارك 
فيها واأخرى ل ي�سارك فيها، بل اإّن ما 
جعل  »تكريت«  يف  بط�لت  من  اأجنزه 
احل�سد  اىل  تن�سّم  املناطق  تلك  اأبناء 
الذي  التالحم  عن  لتعرّب  ال�سعبّي 
لالأ�سف  فج�ات  هناك  العراق،  عليه 
ال�سديد تاأتي من اأخطاء ع�سكرية تدفع 
ثمنها القّ�اُت الأمنية واحل�سد ال�سعبّي 
حتريرها،  لإعادة  اجله�د  مب�ساعفة 
كان ع�سّيًا  الذي  بيجي  ومنها م�سفى 
على الدواع�ص وهم حميط�ن به، الي�م 
ت�سّر  ل  الرمادي  عن  اأخبارًا  ن�سمع 
الذي  احلجم  بهذا  تك�ن  ل  اأن  نتمّنى 

ُيذاع.
وامل�ؤ�سف اأّن هناك من يحاول التطبيل 
ال�سعبي  احل�سد  –�سيعية-  اىل 
اأو  املنطقة  هذه  يف  تدّخله  راف�سني 
اأبناء  من  الكثري  اأّن  من  بالرغم  تلك، 
احل�سد  اىل  ان�سّم�ا  ال�سّنة  اإخ�اننا 
ال�سعبّي يف حمافظاتهم بغية حتريرها 

بال�سعب  الأمر  لي�ص  الدواع�ص،  من 
اخلطط  ِبطت  و�سُ اخلطاُب  ت�ّحد  اإذا 
جدًا  �سعبًا  الأمر  وي�سبح  الع�سكرية، 
اأ�سحاب  قبل  من  ما  جهٌة  تهاونت  اإذا 
هناك  داع�ص؟  رّد  كيفية  يف  امل�سكلة 
داع�ص  مع  يت�اط�ؤون  الذين  من  بع�ص 
لالأ�سف ال�سديد ل زال�ا �سمن اخلاليا 
النائمة التي تق�م باأعمال اإجرامية مل 
تعاَلْج ا�ستخباريًا، واملاأم�ُل من اأ�سحاب 
وبع�ص  ا�ستئ�سالهم،  ال�ساخنة  املناطق 
مّدة  قبل  قام�ا  الرمادي  ع�سائر 
لرّد  ت�سليحهم  بغية  اأمريكا  بزيارٍة اىل 
تقدر  الأمر  هذا  اأّن  العلم  مع  داع�ص 
امل�سكلة  ولكن  العراقية،  عليه احلك�مة 
يجب اأن تك�ن هناك جهٌة راعية لعملية 
باإ�سراف  امل��سل  اأو  الرمادي  حترير 
م�ّحدًة  الق�ات  تك�ن  واأن  احلك�مة، 
فيما بينها �س�اًء كانت ع�سائر �سّنية اأو 
ق�ات عراقية اأو ح�سد �سعبي، فالتفكري 
ه� العراق ومقّد�ساته ولي�ص الطائفة اأو 

الق�مية.
حّققها  التي  الرائعة  النت�سارات 

يف  العراقية  والقّ�ات  ال�سعبي  احل�سُد 
تكريت حاول البع�ُص منهم اأن يخد�سها 
التي  والنهب  ال�سلب  اأعمال  ب�سبب 
تعّر�ست لها بع�ص منازل اأهايل تكريت 
احل�سد  باأّن  اليقني  علم  يعلم�ن  وهم 
بريء من هكذا اأعمال دونية، ول تليق 
التي  الزكية  وبدمائه  بت�سحياته  اأبدًا 
بنداء  يلتزم  فالذي  علينا،  عزيزٌة  هي 
ما  اأعّز  وهي  روحه  ويقّدم  املرجعية 
ل  اأن  له  كيف  ال�طن،  اأجل  من  لديه 
بخ�س��ص  املرجعية  بن�سائح  يلتزم 
التعامل مع حرمات الأعداء اأو املناطق 
الأمر  هذا  �سيطرته؟  حتت  تك�ن  التي 
تطّ�ع�ا  قد  تطّ�ع�ا  فالذين  م�ستبعد.. 
و�سعبه  العراق  �سّراق  طرد  اأجل  من 

و�سافكي دماء الأبرياء.
كّل بقعِة اأر�ٍص يف العراق هي للعراقّيني 
تك�ن  اأن  وناأمل  ال�سعبّي  وللح�سد 
عندما  نتاأمّل  فاإّننا  حمكمًة  اخلطط 
احل�سد  فدماُء  مّرتني  مدينٌة  حُتّرر 
عزيزٌة  العراقية  والقّ�ات  ال�سعبي 

علينا.

  دماء �حل�سد �ل�سعبي عزيزة علينا
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