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اًل باأبنائه �لربرة �أن يك�ن�� د�ئمًا  م�ؤمِّ
يف م��قع �لنت�ضار، يدفع�ن عن �لعر�ق 
و�لعر�قّيني خطر �لإرهاب و�لإرهابّيني، 
وهنا ن�ّد �أن ننّبه �ىل �أمرين �أعر�ضهما 
بخدمتكم: �إّن �لأمر �لأّول: �إّن �لتجربة 
�ملا�ضية  �ل�����ض��ن����ت  خ���الل  �ل�����ض��اب��ق��ة 
�ل�ضيا�ضية  �لختالفات  �أّن  �أثبتت  قد 
قد  �لختالف  فيه  ك��ان  �ل��ذي  بال�ضكل 
�أ�ضّرت �لبلد كثريً� و�أّخرته، ومل يتقّدم 
�ملجال  جملتها  ومن  �ضتى  جم��الٍت  يف 
�لتجاذبات  �أّن  �إذ  و�لأمني،  �لع�ضكري 
قد  �ل�ضيا�ضيني  �لفرقاء  بني  �لقائمة 
�أّثرت يف طبيعة �لقر�ر�ت �لتي �تِخَذت 
ومل ُتر�َع م�ضلحُة �لبلد يف بع�ضها، وقد 
�نعك�س ذلك �ضلبًا عليها ولعّل �أخطرها 
�ىل  �لدخ�ل  من  �لإرهابّيني  متّكن  ه� 

معينة،  مناطق  على  و�ل�ضيطرة  �لعر�ق 
�أّن هناك م�ض�ؤولية ج�ضيمة  وهذ� يعني 
�ل�ضيا�ضّيني  عاتق  على  تقع  وعظيمة 
بها  �لتي ميّر  �ملرحلة �حلرجة  يف فهم 
�لعر�ق ويف مر�عاة م�ضلحة �لبلد وعدم 
�إي�ضال �خلالف �ىل حالة �لحرت�ب �أو 
ب�حدته،  �أو  �لعر�ق  ب��رت�ب  �لت�ضحية 
ومن هنا فاإّن �خلالفات �ل�ضيا�ضية لها 
�ل��ضع  ��ضتقر�ر  عدم  يف  �لكبري  �لأث��ر 
بطريقٍة  �خلالف  ت��ّضع  فكّلما  �لأمنّي 
�أو طائفية  �أو مناطقية  �أو حزبية  فئ�يٍة 
�لأم���ن يف  �ضلبًا على  ي���ؤّث��ر  ذل��ك  ف���اإّن 
�لبلد، بل رمّبا ي�ؤّثر على �لحتقان بني 
و�لنتيجة  فريق،  لكّل  �ل�ضعبية  �لق��عد 
منهم  فريق  �أّي  ل�ضالح  لي�ضت  �ضتك�ن 
بل �ضيك�ن �لعر�ق ه� كب�س �لفد�ء -ل 

�أّي  به  ير�ضى  ل  ما  وهذ�  �ضمح �هلل-، 
عر�قي غي�ر على وطنه وحري�س على 
د�عني  �أبنائه،  بني  �لأُلفة  وعلى  وحدته 
�ضاملة  مر�جعة  �ىل  �ل�ضا�ضة  �لإخ����ة 
لكثري من �مل��قف �لتي كانت لها �أبعاد 

�ضلبية على �لبلد.
�ملفا�ضل  بع�س  �إّن  �ل��ث��اين:  �لأم���ر 
بطريقٍة   َ��ُت مل  و�لأم��ن��ي��ة  �لع�ضكرية 
�ل�ضابقة،  �لفرتة  خالل  وعلمية  مهنية 
ب�����ض��ب��ب �خل���الف���ات �ل�����ض��ي��ا���ض��ي��ة من 
جهٍة  من  �لتق�ضري  �أو  و�لق�ض�ر  جهة 
�أخ������رى، وق���د ت��ك���ن ه��ن��اك �أ���ض��ب��اب 
�مل��ذك���رة ومن  �أخ��رى تتعّدى �حل��الت 
�لف�ضاد  تف�ّضي  ه�  �لأ�ضباب  تلك  �أه��ّم 
مفا�ضل  ب��ع�����س  يف  و�لإد�ري  �مل����ايل 
جماًل  وف�ضح  فتح  ّا  �مل�ؤ�ض�ضة،  هذه 

�لن���ت�������ض���ار�ت �ل���ت���ي حت��ّق��ق��ت يف ب��ع�����س �مل��ن��اط��ق 
م��ن ق��ب��ل �جل��ي�����س �ل��ع��ر�ق��ي و�لإخ������ة �مل��ت��ط���ع��ني لهي 
�لكرمي �ل��ع��ر�ق��ّي  �ل�ضعُب  ينتظرها  ك��ان  �ن��ت�����ض��ار�ٌت 
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بل  �أهّميتها،  على  لإ�ضعافها  و����ض��ع��ًا 
من  ب��ال��رغ��م  �لأه����ّم  �مل���ؤ���ض�����ض��ة  لعّلها 
�أُنفقت  �ل��ت��ي  �لهائلة  �مل��ال��ي��ة  �مل������رد 
�أّن  �ل�������ض��ح  ف��م��ن  ز�ل����ت،  ول  عليها 
�لق��ت �لع�ضكرية و�لأمنية هي �مل�ض�ؤولة 
�أّي  �لبلد من  مبا�ضٍر عن حماية  ب�ضكٍل 
خ��ط��ٍر خ��ارج��ّي �أو د�خ��ل��ّي مي�����ّس �أم��ن 
�حلفاظ  عن  �مل�ض�ؤولة  وهي  �مل��طنني، 
�أن  من  �لأخ��رى  �لدولة  م�ؤ�ّض�ضات  على 
تاأثرٍي  �أّي  بعيدً� عن  �لعابث�ن  بها  يعبث 
هذه  كانت  �إذ�  فكيف  عليها،  �ضيا�ضي 
وما  �لف�ضاد،  عن  بعيدة  غري  �مل�ؤ�ض�ضة 
ح�ضل  ما  �أّن  نعتقد  �ضيح�ضل؟  �ل��ذي 
�أ�ضهر ه� �لكفيل  �أمني قبل  من تده�ٍر 

بالإجابة عن ذلك.
يت�ضّنم  �أن  تقت�ضي  �مل��ض�عية  �إّن 

يك�ن  َم��ْن  �ملختلفة  �لع�ضكرية  �مل����ق��ع 
�ضجاعًا  حازمًا  خمل�ضًا  وطنّيًا  مهنّيًا 
ب��امل���ؤّث��ر�ت  و�ج��ب��ه  �أد�ء  يف  ي��ت��اأّث��ر  ل 
�ل�قت  يف  �إّننا  �مل��ادي��ة،  �أو  �ل�ضخ�ضية 
�لذي ن�ضّد على �أيادي �أبنائنا �ملخل�ضني 
-وهم ُكُث- يف �لقّ��ت �مل�ضلحة نتمّنى 
ُت�ضِعف  �لتي  �مل�ضاكل  بع�ُس  ُتعاَلج  �أن 
ه���ذه �مل���ؤ���ض�����ض��ة، و�ل��ق�����ض��اء ع��ل��ى ك��ّل 
مظاهر �لف�ضاد و�إن �ضغرت فاإّن �ضغري 
�لف�ضاد كبري، وما �لنت�ضار�ت �لأخرية 
�لق��ت  ه��ذه  �إمكانية  على  �ضاهٌد  �إّل 
يف  �مل�ض�ؤولية  مب�ضت�ى  تك�ن  �أن  �لبطلة 
و�لإره��اب��ّي��ني، م�ضّرًة  �لإره���اب  دح��ر 
تعاىل،  �هلل  بع�ن  �لنهائي  �لن�ضر  على 
و�ثقًة بنف�ضها مطمئنًة لهدفها معتقدًة 
�لدفاع  وه���  ب��ه،  تق�م  م��ا  مب�ضروعية 

عن �ل��ع��ر�ق -ك��ّل �ل��ع��ر�ق-، �أخ��ذ �هلل 
تعاىل باأيدي �أبنائنا يف �لق��ت �مل�ضلحة 
و�لإخ�ة �لأعز�ء من �ملتط�عني �أخذ �هلل 
باأيديهم لن�ضرة هذ� �لبلد و�ىل مزيٍد 
-�إن �ضاء �هلل تعاىل- من �لنت�ضار�ت، 
و�حلاقدين  �حلقد  �ض�كة  تك�ضر  حتى 
و�لإرهاب و�لإرهابّيني، �أر�نا �هلل تعاىل 
يف هذ� �لبلد كّل خري وجعل هذ� �لبلد 
�هلل  �ضاء  �إن  ماأمٍن  يف  �مل�ضلمني  وبالد 

تعاىل.
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دي���اىل عن  ب��ني جمل�س حم��اف��ظ��ة  
�عد�د خطة ع�ضكرية �ضاملة وم�ضرتكة 
�ل�ضعبي  وق��ت �حل�ضد  �لمنية  للق��ت 
ناحيتي  لقتحام  �لبي�ضمركة  وق�����ت 
�ل�����ض��ع��دي��ة وج��ل���لء وت��ط��ه��ريه��م��ا من 

�ضيطرة تنظيم د�ع�س.
و�حل�ضد  �لمنية  �ل��ق����ت  �ن  و�أك���د 
ناحيتي  لق��ت��ح��ام  م�ضتعدة  �ل�ضعبي 
�ل�����ض��ع��دي��ة وج��ل���لء وحت��ري��ره��م��ا من 
�ىل  م�ضري�  د�ع�س،  �رهابيي  �ضيطرة 
ماتبقى  لتطهري  حمكمة  خطة  �ع��د�د 
�ضرق  �ضمال  �ملن�ض�رية  مناطق  م��ن 

بعق�بة من جي�ب و�وكار د�ع�س.
�خلطة  هذه  �عد�د  �إن  �ملجل�س  وبني 
�لبي�ضمركة  بالتن�ضيق بني  �ملحكمة كان 
�ل�ضعبي   و�حل�����ض��د  �لم��ن��ي��ة  و�ل���ق�����ت 
و��ضتكمال  وجل�لء  �ل�ضعدية  لتحرير 
�ضاعة  وب��ان��ت��ظ��ار  �لتح�ضري�ت  ك��اف��ة 
�ل�����ض��ف��ر ل��الج��ه��از ع��ل��ى �لره��اب��ي��ني 
و����ض��ت��ع��ادة �ل�����ض��ي��ط��رة ع��ل��ى ن����ح��ي 

�ل�ضعدية وجل�لء.
�ل�ضعدية  حترير  خطة  �ن  و����ض��اف 
ل�ضالح  م�ضبقا  حم�����ض���م��ة  وج���ل����لء 
بفعل  و�لبي�ضمركة  �لم��ن��ي��ة  �ل��ق����ت 

�لتن�ضيق �لمني �لعايل بني �لت�ضكيالت 
�لمنية و�لق��ت �لك�ردية.

من جانبه �كد رئي�س جمل�س خانقني 
ن����ر �ن خطة  ���ض��م��ري حم��م��د  �مل��ح��ل��ي 
قريبة  باتت  وجل�لء  �ل�ضعدية  حترير 
�لمنية  �لقياد�ت  قر�ر  وبانتظار  جد� 
�لبي�ضمركة  ق�����ت  �ن  مبينا  �ملعنية، 
���ض��ت��ت���ىل م��ل��ف حت��ري��ر ج��ل���لء فيما 
�ل�ضعبي  و�حل�ضد  �لمن  ق��ت  �ضتت�ىل 

حترير ناحية �ل�ضعدية.
�لن��ب  جمل�س  �أع�ضاء   �عرب  فيما 
عن حمافظة دياىل عن �ملهم بتطهري  
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م��ن��اط��ق ق���ره ت��ب��ه م��ن وج�����د د�ع�����س 
وفقا   ، وج��ل���لء  �ل�ضعدية  حترير  بعد 
�عدتها  �ل��ت��ي  �لم��ن��ي��ة  للتح�ضري�ت 

�لقياد�ت �لمنية
يف  ي��ت����ج��د  د�ع�����س  تنظيم  �ن  كما 
تبه  ب��ق��ره  �ملحيطة  �ل��ن��ائ��ي��ة  �مل��ن��اط��ق 
�ملحيطة  و�ملناطق  �لناحية  مركز  و�ن 
�لمنية  �ل��ق����ت  ل�ضيطرة  يخ�ضع  ب��ه 

و�لبي�ضمركة ب�ضكل تام.
�ل�ضعدية  حت��ري��ر  خطة  جن��اح  و�ن 
�ل��ضع  على  �يجابا  �ضتنعك�س  وجل�لء 
ت��ب��ه وم��ن��اط��ق ح��س  �لم��ن��ي يف ق���ره 

حمرين ب�ضكل عام.
�ل�ضعدية60كم  ناحيتا  و�ضقطت    
وج��ل���لء70ك��م  بعق�بة   ���ض��رق  �ضمال 
�ضمال �ضرق بعق�بة  بيد م�ضلحي د�ع�س 
ما دفع �غلب �ضكانهما �ىل �لنزوح �ىل 
خانقني وك�رد�ضتان وحمافظات �خرى 
فيما حتا�ضر �لق��ت �لأمنية �لناحيتني 
منذ ��ضب�عني  بعد �ن�ضحاب �مل�ضلحني 
معظم  وتفخيخ  �لناحيتني  مركز  �ىل 

�لطرق و�ملنازل ملنع تقدم �لق��ت.
وق��د ح���ل �غلب �مل��ب��اين و�مل��د�ر���س 
للتنظيم  ع�ضكرية  وم��ر�ك��ز  مقار  �ىل 

خانقني  �ىل  �ل�ضكان  غالبية  نزوح  بعد 
وم��ن��اط��ق ك���رد���ض��ت��ان و�مل��ح��اف��ظ��ات 

�لخرى.
�لناحيتني  ���ض��ك��ان  غ��ال��ب��ي��ة  ون����زح 
وحمافظات  وك�رد�ضتان  خانقني  نح� 
�جل��ن���ب ه��رب��ا م��ن ب��ط�����س �ره��اب��ي��ي 
�خلدمية  �مل��ن��ظ���م��ة  و�ت��ه��ي��ار  د�ع�����س 

و�حلياتية يف �لناحيتني
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ع��ل��ى ه��ام�����س زي����ارة جم��م���ع��ٍة من 
�لعبا�س�لقتالية  ف��رق��ة  مقاتلي 
�ملُ�����ض��اِرك��ة يف م��ع��رك��ة حت��ري��ر ج��رف 
�ل��ن�����ض��ر )ج���رف �ل�����ض��خ��ر( مل��رق��دي 
�لف�ضل  �أب���ي  و�أخ��ي��ه  �حل�ضني  �لإم����ام 
بالأمني  لقاٌء  لهم  ك��ان   لعبا�س�
�ل�ضيد  �ملقد�ضة  �لعبا�ضية  للعتبة  �لعام 
ل��ه كلمٌة بنّي  �ل�����ض��ايف، وك��ان��ت  �أح��م��د 
مبنا�ضبة  �ل��ت��ع��ازي  تقدميه  بعد  فيها 
 حل�ضني� �لإم��ام  عا�ض�ر�ء  ذكرى 
و�أه��ل  �لطاهر  دُم��ُه  فيها  �ُضِفَك  �لتي 
بيته و�أ�ضحابه، وتعزيتهم كذلك 
 لعبا�س� ف��رق��ة  م��ن  ب��ال�����ض��ه��د�ء 
لرمٍز  ��ضمها  �أخ���ذت  -�ل��ت��ي  �لقتالية 
م��ن رم����ز �ل��ط��ّف �خل���ال���دة وه���� �أب��� 
�لذين �ضقط�� مبعركة   - لف�ضل�
حترير جرف �لن�ضر)جرف �ل�ضخر( 
من طغمة �لإرهاب و�لتكفريّيني، �ضائاًل 
بدماء  دم��اءه��م  يعجن  �أن  تعاىل  �هلل 
كما   حل�ضني� �لإم����ام  �أ���ض��ح��اب 
�ل��ذي  �لبط�يل  �مل���ق��ف  لهذ�  ه��ّن��اأه��م 
و�أ�ضفر  �ملقاتلني  �إخ�تهم  مع  �ضّطروه 

و�أنتج عن حالٍة من حالت �لن�ضر.
عندنا  وزم��اٍن  ي�ٍم  كّل  »يف  و�أ�ضاف: 
 للح�ضني مع�ضكٌر  م��ع�����ض��ك��ر�ن، 

ومع�ضكٌر م�ضاّد له ن�ضّميه مع�ضكر يزيد 
�أو �ضبث  �أو �ضمر  �أو عبيد �هلل بن زياد 
بن ربعي �أو حرملة بن كاهل �أو �أّي ��ضم 
من هذه �مل�ضميات، و�لتي هي بالنتيجة 

مع�ضكُر �لباطل بكّل تفا�ضيل �لكلمة«.
وب����نّي �ل�����ض��ي��د �ل�����ض��ايف: »�لإم�����ام 
م�ضروع،  �ضاحب  ك��ان   حل�ضني�
مقّ�مات  �ىل  يحتاج  �مل�����ض��روع  وه���ذ� 
�أ�ضحابه،  �ملقّ�مات  تلكم  لنجاحه ومن 
 عنده ومكانة  منزلة  لهم  فكانت 
�إن�ضان  ف��اأّي  م�ضروعه،  �ضمن  وك��ان���� 
�ىل  يحتاج  -مثاًل-  بيتًا  يبني  عندما 
فيختار  بنائه،  �أج���ل  م��ن  ج��ي��دة  م�����د 
�مل����ادة �جل��ي��دة لإمت���ام���ه وي�����ض��ل �ىل 
�لإمام  �أّم��ا  عمٍر معني وملدة حم��دودة، 
م�ضروع  �ضاحب  فكان   حل�ضني�
يحتاج  وقطعًا هذ�  �لأمد،  وبعيد  ط�يل 
�لإم���ام  ك��ان  �لأوىل  �مل���ادة  م�����د،  �ىل 
زين �لعابدين ووقعت على عاتقه 
و�لده وعمل  ��ضت�ضهاد  بعد  �لأمة  قيادة 
من  و�أع����ن��ه  يزيد  تعرية  على  كذلك 
لبا�س �لدين �لذي تلّب�ض�� فيه وك�ضفهم 
على حقائقهم، ومن تلك �مل��د �ل�ضيدة 
�ضخمة  م�����ادًة  وك���ان���ت   زينب
�لزيف  �إز�ل��ة  �ىل  ت�ضّدت  فهي  ومهمة 

يزيد  �أم��ام  ووقفت  �لطغاة،  ه���ؤلء  عن 
وقالت كلماتها �خلالدة )فكد كيدك(، 
قالت:  تق�ضم  عندما  وه��ي  و�أق�ضمت 

)و�هلل لن متح� ذكرنا(«.
و�قعة  �أخرى يف  م��د  »هناك  وتابع: 
�ملعروف   لعبا�س� ومنها  �لطف، 
فه�  وهيبته،  وقدرته  و�ضجاعته  بعلمه 
كان ظاّلً ت�ضتظّل به �لعائلة، وكان ي�ّلد 
بيت  و�أه��ل  لعيال  و�لطماأنينة  �لأم���ان 
�لإمام �حل�ضني يف غيبته، وكذلك 
فكانت  �لأكرب  علي  �مل��د  تلك  كان من 
�لعائلة حتتاج �ىل �ضخ�ضية مثله، فكان 
جاء  ث��ّم   ،لر�ض�ل� وف��ع��ل  منطق 
ن�عية  وكان��  �لأ�ضحاب  دور  ذلك  بعد 
 فريدة، فمثلما �أهل بيت �حل�ضني
ك��ان���� ك��ذل��ك، وه�  ف��ري��دة ه��م  ن�عية 
�لقائل فيهم: )�إيّن ل �أعلم �أ�ضحابًا..( 
�لن�ّس  وهذ�  لالأ�ضحاب،  �ضهادة  وهذه 

�ضهادة منه لأ�ضحابه«.
»�مل�ضروع  �ل�ضايف:  �ل�ضيد  و�أو���ض��ح 
 لإلهي �لذي قاده �لإمام �حل�ضني�
�لعنا�ضر  و�ختار  ي�ضتمّر،  �أن  له  �أُري��د 
ل��ل��م�����ض��روع وب���ق���اء �م����ت����د�ده ل��ل��ف��رتة 
قرنًا   )14( وب��ع��د  ف��ال��ي���م  �ل��زم��ن��ي��ة، 
وق�ّيًا  نا�ضجًا  م�ضروعه  لز�ل  تقريبًا 

خالل لقائه مبجموعٍة من مقاتلي فرقة العبا�ش
امل�ساركني بتحرير منطقة جرف ال�سخر
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مد�ر  على  �أفقّيًا  ميتّد  ب�ضكٍل  ويزحف 
و�ق��ع��ة  تعي�س  ف��ه��ي  �لأر���ض��ي��ة  �ل��ك��رة 
�ل�ضريفة  �ل���زي���ارة  وط���ل��ي��ًا  �ل��ط��ف، 
ل��زي��ارة ع��ا���ض���ر�ء، ه��ذه �مل��در���ض��ة من 
جعلت   حل�ضني� �لإم��ام  �أ�ضحاب 
تت��رث  و�أ�ضبحت  منتجة  �لطّف  �أر�س 
خمِرَجًة  �أخرى  بعد  ث�رًة  �لث�ر�ت  هذه 
�ل��ن��ف������س �مل���ؤم��ن��ة �ل��ق���ي��ة �أ���ض��ح��اب 
ليتنا  )يا  و�أ�ضحاب  و�لباأ�س،  �ل�ضكيمة 

كنا معكم(«.
وخاطب �ل�ضيد �ل�ضايف �ملقاتلني: »ما 
حّققتم�ه ه� در�ٌس لن ين�ضاه �ملجرم�ن، 
 حل�ضني� ب���الإم���ام  �أ���ض���ة  ول��ك��م 
فاأرباب �ملقاتل ي�ضتعر�ض�ن ق�ضية، فه� 
�إذ� هجم على �لأعد�ء يفّرون كاجلر�د 
لفر�ر  �ملنت�ضر، وكان هذ� و�ضفًا دقيقًا 
�مل��جهة  قابلية  لديهم  لي�س  �لأع��د�ء، 
تقاتل�ن  �لآن  و�أنتم  و�لغيلة،  �لغدر  غري 
جبناء  فهم  �ل�ضاكلة،  نف�س  على  �أُنا�ضًا 
يتحّل�ن  ول  و�أخ��الق  قيمة  لديهم  لي�س 
و�أ�ضاليب  باحليلة  فقط  بال�ضجاعة 
تدّل  ل  �لتي  وغريها  و�لتفخيخ  �لغدر 
وه��ذ�  �ل�ضجاعة،  م��ن  معنى  �أّي  على 
�لطريق  م���ضلة  على  منكم  �لإ�ضر�ر 
و�لبقاء يف �مليد�ن �أكفاء �أق�ياء وعندكم 

�إر�دة �لإمام �حل�ضني يف قل�بكم، يك�ن 
�ضاء �هلل- حليفكم، فهذ�  �لن�ضر -�إن 
�ل�ضهر �ملحّرم رغم ماأ�ضاته لكّنه �ضهٌر 
ي�ضتذكر  د�ئ��م��ًا  �لإن�����ض��ان  يجعل  منتج 
منه  وي�ضتمّد   حل�ضني� �لإم����ام 

�لعزمية«.
كلمته:  �ل�����ض��ايف  �ل�����ض��ي��د  و�خ��ت��ت��م 
عي�ننا  تكحيل  من  حرمنا  تعاىل  »�هلل 
ل�ضّك  لكّنه   ملهدّي� �لإم��ام  بروؤية 
وهم  ووكالئه  خلفائه  من  يحرمنا  مل 
ي���ضل�ن  �ل��ذي��ن  �ل��ع��ظ��ام  م��ر�ج��ع��ن��ا 
حتت  يقاتل  عندما  فالإن�ضان  �مل�ضرية، 
يقاتل  كاأّنا  �ضرعّي  وحكٍم  فقيٍه  مظّلة 
حتت مظّلة �لإمام �حل�ضني، هذه 
�ملعركة  �أر���س  يف  �ضقطت  �لتي  �لدماء 
دم��اٌء  لكّنها  علينا  ع��زي��زة  دم���اء  ه��ي 
يانعة ت�ضقي هذه �لأر�س وُتنجب �لكثري 
من �لأبطال، و�أنتم بهذه �لعزمية رفعتم 
ر�أ�س كثري من �لإخ�ة، هنيئًا لكم هذه 
ُتعّزز ببط�لت  �لبط�لت و�إْن �ضاء �هلل 
 حل�ضني� يف  ول���ك���م  �أخ���������رى، 
رم��ٍز  ف��ك��ّل  ح�ضنة،  �أ���ض���ة  و�أ���ض��ح��اب��ه 
عند  بالكم  يف  �ضع�ه  �لطّف  رم���ز  من 
تكليفكم باأّي مهمة، ول�ضّك �أّن �حل�ضني 
منت�ضر و�أنتم منت�ضرون ما د�م قلبكم 

وتذّكر  �نط�ى على حمّبته،  قد  �لكرمي 
و�إر�دة،  عزميًة  يعطينا  �لطّف  و�قعة 
مفاتيح  م��ن  مفتاح  ه��ي  �لأد�ة  وه���ذه 
�أن يدّون  �لن�ضر وعلى كّل و�حٍد منكم 
فًا  م�ضرِّ تاريخًا  ليك�ن  وَفَعل  �ضاهد  ما 
لباقي �لأجيال، ن�ضاأل �هلل �أن يحفظكم 
��ر �أع��م��ار  وي��ط��ي��ل �أع���م���ارك���م وي��ق�����ضّ
قل�بكم  على  �هلل  يربط  و�أن  �لظاملني، 
ويثّبت �أقد�مكم و�أن يرّد كيد �ملجرمني 
�ل�ضم��ت  لعنات  ويجعل  نح�رهم  �ىل 
�أجمعني  و�ل��ن��ا���س  و�مل��الئ��ك��ة  و�لأر�����س 

عليهم«.
�ل�ضايف  �أحمد  �ل�ضيد  ��ضتمع  بعدها 
لبع�س ما �ضاهده وفعله ه�ؤلء �لأبطال 
�لن�ضر  ج��رف  حت��ري��ر  معركة  خ��الل 
بحّق  كانت  و�لتي  �ل�ضخر(،  )ج��رف 
دّل��ت  و�إْن  ف��ة،  م�����ض��رِّ و����ض����رً�  م����ق��ف 
�لعزمية  على  ت���دّل  ف��اإّن��ا  ���ض��يء  على 
من  كانت  و�لتي  و�لإمي��ان،  و�ل�ضجاعة 

�أ�ضباب هذه �لنت�ضار�ت..
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فرقة  مقاتلي  من  جمم�عٌة  �أقامت 
يف  �مل�ضاركني  �لقتالية   لعبا�س�
)جرف  �لن�ضر  جرف  حترير  معارك 
�ل�����ض��خ��ر( م���ن دن�������س �لإره���اب���ّي���ني 
و�ل���ت���ك���ف���ريّي���ني م���ن �أع�������د�ء �لإم�����ام 
�حل�ضني، م�كبًا خدميًا عز�ئّيًا يف 
�إحدى �ملناطق �لتي ��ضرتك�� بتحريرها 
ويف منطقة �لفا�ضلية بالتحديد و�ضمي 
)مب���ك��ب ���ض��ه��د�ء �ل��ف��ا���ض��ل��ي��ة( ، يف 
�إخال�ضهم وولئهم  خط�ٍة تعك�س مدى 
�ملتجّذرة  وعقيدتهم  �لأ�ضيل  �حل�ضينّي 

فيهم.
هذه  يف  ُيعقد  م�كٍب  �أّول  ه�  �مل�كب 
�ملنطقة بعد غياٍب د�م �أكث من خم�س 
�ضن��ت، هذ� بح�ضب ما حتدّث به  �أحد 
�مل�ؤ�ّض�ضني  وم��ن  �لفرقة  ه��ذه  مقاتلي 
ل���ه���ذ� �مل����ك���ب، ح��ي��ث ق�����ال: »ت��ع��ت��رب 

منطقُة �لفا�ضلية من �ملعاقل �لرئي�ضية 
ل��الإره��اب��ّي��ني و�ل��ت��ك��ف��ريّي��ني يف ج��رف 
�ل�ضخر، وقد تعّر�س حمّب� و�أتباع �أهل 
�لقتل  �أن�����ع  ل�ضّتى  فيها   لبيت�
�أْن  وبعد  لكّننا  و�لتهجري،  و�لرتهيب 
و�لذي حتّقق  بتحريرها  مّن �هلل علينا 
ولك�ننا   حل�ضني� �لإم���ام  بربكة 
�لعا�ض�ر�ئي  �مل��ضم  ه��ذ�  ُح��ِرْم��ن��ا  ق��د 
�لعا�ض�ر�ئية  �ملر��ضيم  �مل�ضاركة يف  من 
من م��كب خدمية �أو عز�ئية يف مدينة 
يف  لن�ضغالنا  وذل��ك  �ملقّد�ضة  كربالء 
�ملغت�ضبة،  �لأر����ض��ي  حترير  م��ع��ارك 
فقد عمدنا على �إقامة م�كٍب خدمي يف 
هذه �ملنطقة، لكّن مرتادي هذ� �مل�كب 
و�حل�ضد  �لأمنية  �لق��ت  �أبناء  من  هم 
�ل�ضعبي فقط، وه� يق�م بتقدمي بع�س 

�ل�جبات �لغذ�ئية و�ل�ضاي وغريها«.

�ل�ضيدة  �أقامت  مثلما  »�أّنه  و�أ�ضاف: 
يف  ع��ز�ئ��ي  جم��ل�����ٍس  �أّول   زينب
لعنة  يزيد)عليه  مع�ضكر  ويف  �ل�ضام 
ملق�لتها  وتخليدً�  بها  وتاأ�ّضيًا  �هلل(، 
ذكرنا...«  متح�  لن  »و�هلل  �لتاريخية: 
�لعز�ء  ر�ية  ورفعنا  �مل�كب  هذ�  �أقمنا 
ر�ي��ات  حم��ّل  ح��ّل��ت  و�ل��ت��ي  �حل�ضينّي، 
لع�ضابات  و�لإحل����اد  و�لكفر  �ل�ضرك 
�لإره����اب و�ل��ق��ت��ل م��ن �أع����د�ء �لإم���ام 
�لع�ضر  ي��زي��دّي��ي  م��ن   حل�ضني�

وخ��رجه«.
ُيذكر �أّن فرقة �لعبا�س �لقتالية 
جرف  حترير  معركة  يف  �ضاركت  ق��د 
�ل��ن�����ض��ر )ج����رف �ل�����ض��خ��ر( وُك��ّل��ف��ت 
جد�رتها  فيها  �أثبتت  قتالية  ب��جباٍت 
�كت�ضبتها من  و�لتي  �مليد�نية،  وقدرتها 
�لع�ضكرية ف�ضاًل عن  �لتدريبات  خالل 
�مل�ضتَمّدة  و�لإمي��ان  بالعزمية  ت�ضّلحها 
�أب��ي  �حل�ضني  �لإم���ام  جي�س  قائد  م��ن 
خالل  وقّدمت   ،لعبا�س� �لف�ضل 

هذه �ملعركة ك�كبًة من �ضهد�ئها.

مقاتلو فرقة العبا�ش يرفعو راية ا�سني ين�سبو موكبا خدميا يف جرف الن�سر جرف 
سوراعا كرل ياا ال�سخر
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�لتدقيق �للغ�ي: ل�ؤي عبد �لرز�ق �ل�ضدي
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