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فرقُة العبا�س القتالية تقّدم ثالثة قرابني فداًء للوطن ومقّد�ساته

 ) الوجوب الكفائي واالنتظار الفاعل ( 

يزفوا  ان  واأ�سروا  �سرفا  جبينهم  على  ال�سهادة  ر�سموا  �سهداء 
 سهداء من �سريح االمام احل�سني�



من  ال�سريفة  الدينية  املرجعية  اأكدت   
ال�سعي  على  الط�يلة  م�سريتها  خالل 
املثابر نح� الرتقاء بالن�سان من اجل 
عزيزا  يبقى  ان  اجل  من   ، تكامله 
فاطلقت    ، الق�مي   باميانه  �ساخما 
ال�ج�ب  �سرخة  املباركة  املرجعية 
احل�س�د  لتقف  املباركة  الكفائي 
اهل  من  داع�ص  وغري  داع�ص  مب�اجهة 
 ، وال�ساللة  واملكر  وال�سغينة  احلقد 
لترتجم املرجعية املباركة ق�سية انتظار 
ال�سريف  فرجه  اهلل  عجل  املهدي 
فهذا   ، الرباين   منظ�رها  ح�سب 
القتال  جبهات  نح�  امللي�ين  احلراك 
اجلرحى  ودماء  الت�سح�ية  وامل�سريات 
للقتال  والتط�ع  ال�سهداء  وت�سحيات 
والتربع بالغايل والنفي�ص  كلها مرحلة 
ا�ستكماليةمن مراحل النتظار املبارك 
فند  املبارك  الكفائي  ال�ج�ب  وهذا   ،
نظرية التكاء  الكلي  ، وقرب لذهنية 
العامل روح املثابرة التي يقدمها ال�سيعة 
وهي جزء من النتظار ، والذي ي�سمى 
مفه�م  وازال   ، الفاعل  بالنتظار 
من  الظه�ر  م�سالة  على  الكلي  التكاء 

اخلامل. الذي  النتظار  مراحل  خالل 
ق�سياهم  مع  التفاعل  عن  النا�ص  يبعد 
امل�سريية، فكان ال�ج�ب الكفائي فعاًل 
املهدي  غياب  اأن  للعامل  يعلن  جريئًا 
ال�سريف(  فرجه  اهلل  )عجل  املنتظر 
ب�ا�سطة  والفكر  العقل  يحرك  ح�س�ر 
احلياتية  املتغريات  من  ت�ستنبط  نيابة 
ح�س�رًا  الغياب  متثل  ان�سانية  م�اقف 
املبارك  التمثيل  هذا  بق�ة  مزدهيًا 
لي�سبح  ال�سامية،  الدينية  للمرجعية 
النتظار عماًل جهاديًا يثب به امل�ؤمن�ن 
اىل �ساحات اجلهاد والبذل والت�سحية، 
لالأمة من  امل�ؤذي  التكالب  ورف�ص هذا 
تنظيم داع�ص الذي �ساندته واأعدته دول 
واأنظمة عديدة. وهذا يعني ان ال�ج�ب 
النتظار  ومعنى  حقيقة  اأبرز  الكفائي 
ايدي  على  اإل  يتحقق  ل  الذي  املهدوي 
امل�ؤمنني املجاهدين، الذين حمل�ا راية 
اللهي  الر�س�ان  بها  لينال�ا  اجلهاد 
اجلليل، واأي تغيري حقيقي مل�سار احلياة 
ل يتم اإل عرب املثابرة اجلادة، فا�ستثمر 
ال�جدانية  الف�رة  الكفائي  ال�ج�ب 
لتحفز  الذلة،  ياأب�ن  الذين  للم�ؤمنني، 

فيهم روح ال�ث�ب حلمل رايات اجلهاد 
القيادة  جتلت  فلهذا  جهادية.  بروح 
ال�سريفة،  الدينية  للمرجعية  الروحية 
يف  ي�ساهم  الع�سيب  ال�قت  هذا  ويف 
الثقايف الالزم حتقيقه  تعميق امل�ست�ى 
يف مرحلة النتظار، وا�ستنها�ص معريف 
وما  البناء،  التغيري  عملية  يف  ي�ساهم 
حت�سني  من  التغيري  مرحلة  تتطلبه 
النف�ص �سد البدع العالمية ال�ساللية 
التي حاولت وما زالت ع�سابات داع�ص 
فكرة  ت�س�يه  من  لها  الداعمة  والدول 
فكرة  وت�سفيه  املرجعي،  ال�ستنها�ص 
التغيري  مل�سرية  وتعطيل  التح�سيد، 
قدراتهم  جميع  با�ستخدام  اليجابي 
املادية واملعن�ية، فكان ال�ج�ب الكفائي 
الذي  ال�سالحي  املنهجي  الرد  ه� 
ق�مية،  �سليمة  جمتمعات  ببناء  يتكفل 
املبارك،  احلجة  ظه�ر  م�عد  ت�ستقبل 
الن�ساين  لربناجمه  جم�سدة  وهي 

بن�س�ج وعي، و�سل�ك ت�سح�ي ر�سيد.

 ) الوجوب الكفائي واالنتظار الفاعل ( 
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تعّر�سه  عند  املف�ّسرين  اأعالم  اأحُد  ذكر 
َمن  ا�ِص  النَّ )َوِمَن  تعاىل  ق�له  لتف�سري 
 ُ َواهللَّ  ِ اهللَّ اِت  َمْر�سَ اْبِتَغاَء  َنْف�َسُه  َي�ْسِري 
نزول  ل�سبب  بيانه  بعد  ِباْلِعَباِد(..  َرُءوٌف 
الآية يف مبيت الإمام اأمري امل�ؤمنني)عليه 
ال�سالم( على فرا�ص النبّي)�سلى اهلل عليه 
الربط  يف  قال  حيث  الهجرة،  ليلة  واآله( 
روؤوٌف  اهلل  »اأّن  وذيلها:  الآية  �سدر  بني 
.» عليٍّ مثل  فيهم  جعل  اإذ  بالعباد، 
بهذه  العزيز  العراق  بلُدنا  ميّر  اإذ  والي�م 
الظروف الع�سيبة التي ك�ّسرت فيها ق�ى 
رادع  واألقت  اأنيابها  عن  ال�سيطانية  ال�سّر 
واأف�سحت  جانبًا،  احلياء  وجلباب  الدين 
خندق  يف  وتكالبت  وُقبحها  ُخبثها  عن 
الإجرام وعاثت يف الأر�ص ف�سادًا واأهلكت 
احلرث والن�سل وانتهكت العر�ص احلرام 
الدم  واأراقت  احلرام  املال  وا�ستباحت 
ال�ا�سعة  اهلل  اأر�ُص  ف�ساقت  احلرام، 
الأفُق  واظلّم  رحبت  مبا  امل�ؤمنني  اأمام 
َفَتَحت  هذا  كّل  النف��ص.اأمام  وتكّدرت 
ال�سماُء باَب رحمتها لعباد اهلل املخل�سني 
حكيمٍة  قائدٍة  مبرجعيٍة  عليهم  مّن  باأْن 
كّل  يف  تعاىل  اهلل  ِقَبل  من  دٍة  م�سدَّ واعيٍة 
العق�ل  اأذهلت  التي  وم�اقفها  خط�اتها 
بذلك  فكانت  بحنكتها،  الألباب  وحرّيت 
َرُءوٌف   ُ )َواهللَّ تعاىل:  لق�له  حّيًا  م�سداقًا 
بعباده  اهلل  راأفُة  جتّلت  فمثلما  ِباْلِعَباِد(، 

نزلت  ي�م  ال�سالم(  )عليه  بعليٍّ متمّثلًة 
الي�م  تتجّلى  نراها  الكرمية  الآية  هذه 
)عليه ال�سالم( املرجع العظيم  بحفيد عليٍّ
ملقارعة  الكفائّي  اجلهاد  فت�ى  و�سدور 
وحماربة ق�ى ال�سّر ال�سيطانّية والتكفريّية.
فانربى لتلبية هذا النداء وال�اجب املقّد�ص 
رجاٌل �سدق�ا ما عاهدوا اهلل عليه حلماية 
ما  وحترير  واملقّد�سات  والعر�ص  الأر�ص 
من  الطاهرة  الأر�ص  هذه  من  اغُت�سب 
براثن املعتدين الغا�سبني، وخا�س�ا معركًة 
الطاهر  الدم  اأنهاٌر من  ف�سالت  م�سرييًة 
و�سّطروا  الغايل  ال�طن  تراب  لرتوي 
اخلالدة،  الفت�ى  هذه  حفظ  بدمائهم 
فال�اقع العملّي ه� خرُي دليٍل على عظم هذا 
امل�قف من ِقَبل املرجعية الُعليا التي ل�لها 
له،  عالج  ل  ع�ساٍل  بداٍء  البلُد  لأُ�سيب 
ولنُتِهَكت احلرمات على جميع امل�ست�يات، 
وبهذه الفت�ى ت�سابق النا�ص اىل تلبية نداء 
اآل  اأتباع  املرجعية وهذا لي�ص بغريب على 
القائدُة  املرجعيُة  تكن  ومل   .البيت
اأحلقتها  بل  وتكتفي  فت�ى اجلهاد  لُتعطي 
بجملٍة من ال��سايا والت�جيهات التي من 
له  وتبنّي  املُجاهد  �سل�ك  تقّ�م  اأن  �ساأنها 
الطريق الذي ي�سلكه من اأجل نيل الكرامة 
و�سعادة الدارين والف�ز بال�سهادة، ول� تتّبع 
الباحُث املتفّح�ص يف هذه ال��سايا لَ�َجَد 
اهلل  )�سلى  النبيُّ به  اأر�َسَد  ما  عنُي  اأّنها 

ال�سالم(  علّي)عليه  والإماُم  واآله(  عليه 
امل�سركني  �سّد  حروبهم  يف  اأ�سحاَبهم 
من  ن�ستنتج  اإذن  والقا�سطني،  والناكثني 
نف�ُص  ه�  الدينية  املرجعية  خّط  اأّن  ذلك 
خّط ومنهج النبّي واأئّمتنا الأطهار)عليهم 
جملة  من  فكان  جميعًا(،  اهلل  �سل�ات 
و�سايا املرجع الأعلى اخلالدة تلك ال��سية 

الع�سرون التي جاء فيها:
الع�سبّيات  يدع�ا  اأن  اجلميع  )وعلى 
فاإّن  الذميمة ويتم�ّسك�ا مبكارم الأخالق، 
اأق�امًا و�سع�بًا ليتعارف�ا  اهلل جعل النا�ص 
ع�نًا  بع�سهم  ويك�ن  املنافع  ويتبادل�ا 
للبع�ص الآخر، فال تغلبّنكم الأفكاُر ال�سّيقة 
والأنانّيات ال�سخ�سّية، وقد علمتم ما حّل 
بالدهم  �سائر  يف  امل�سلمني  وبعاّمة  بكم 
حّتى اأ�سبحت طاقاتهم وق�اهم واأم�الهم 
وثرواتهم ُتهدر يف �سرب بع�سهم لبع�ص، 
بدًل من ا�ستثمارها يف جمال تط�ير العل�م 
النا�ص.  اأح�ال  و�سالح  النعم  وا�ستنماء 
ِذيَن َظَلُم�ا ِمنُكْم  يَبَّ الَّ ُق�ا ِفْتَنًة لَّ ُت�سِ )َواتَّ
فحاول�ا  الفتنُة  وقعت  وقد  اأّما  ًة(  َخا�سَّ
ُم�ا  )َواْعَت�سِ اإذكاءها  وجتّنب�ا  اإطفاءها 
ُق�ا(، واعلم�ا اأّن  ِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ ِبَحْبِل اهللَّ
اهلل اإْن يعلم يف قل�بكم خريًا ي�ؤِتكم خريًا 
�سيٍء  كّل  على  اهلل  اإّن  منكم،  اأُِخَذ  مّما 

قدير(.

ال�سّيُد ال�سي�ستايّن مو�سيًا قّواتنا االأمنية واحل�سد ال�سعبّي املقّد�س:

 على اجلميع اأن يدعوا الع�سبّيات الذميمة واّتقاء الفتنة واإطفائها وجتّنب اإذكائها 
والتغّلب على االأفكار ال�سّيقة واالأنانّيات ال�سخ�سّية..
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الق�ى  الُعليا  الدينيُة  املرجعيُة  دعت 
اىل  والجتماعية  والدينية  ال�سيا�سية 
من  و�سريٌح  وا�سٌح  م�قٌف  لها  يك�ن  اأن 
داع�ص  ع�سابات  مع  الدائر  ال�سراع 
الإرهابية، م�قٌف ينبع من القناعة التاّمة 
واأخالقّي  وطنّي  �سراٌع  ال�سراع  هذا  باأّن 
واإن�سايّن ولي�ص �سراعًا طائفيًا، داعيًة يف 
ال�طنّي  ال�سّف  وحدة  اىل  نف�سه  ال�قت 
خ�س��سًا بني اجلهات الفاعلة وامل�ؤّثرة يف 
املحافظات التي احتّلتها هذه الع�سابات، 
لكي  بالعمل  العراقية  احلك�مة  ومطالبًة 
الإطالقات  بزيادة  تركيا  اجلارة  تق�م 
املائية يف نهري دجلة والفرات وو�سع خّطة 
ط�ارئ للمحافظات ال�اقعة على عم�د نهر 
�سديٍد يف اخلزين  نق�صٍ  الفرات ملعاجلة 

احلّي للمياه يف ال�سدود واخلزانات.
�سالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  هذا  جاء 
امل�افق  1436هـ(  )10�سعبان  اجلمعة 
يف  اأُقيمت  التي  2015م(  لـ)29اآيار 
باإمامة  ال�سريف  احل�سينّي  ال�سحن 
الكربالئي  عبد املهدي  ال�سيخ  �سماحة 

والتي جاء فيها:
الأم�ر  اأبنّي  اأن  اأوّد  والأخ�ات  الإخ�ة  اأّيها 

التالية:
�سعبان  من  الن�سف  ليلة  يف  الأّول:  الأمر 
احل�سن  بن  احلجة  الإمام  ولدة  ذكرى 
املنتظر)عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف( 
�سيعرّب حمّب� اأهل البيت)عليهم ال�سالم( 
املنا�سبة  بهذه  و�سرورهم  ابتهاجهم  عن 
تزامنًا  منهم  الكثري  و�سي�ؤّدي  ال�سعيدة، 
لالإمام  الزيارة  مرا�سيم  ذلك  مع 
كربالء  يف  هنا  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
اأن  ن�ّد  اخل�س��ص  هذا  ويف  املقّد�سة، 
ن�سري اىل اأّن هذه ال�سنة تختلف يف طبيعة 
ظروفها وم�ساعبها وحتّدياتها عن ال�سنني 
ومقاتل�  �سعبنا  يخ��ص  حيث  املا�سية، 
الأبطال  واملتطّ�ع�ن  امل�سّلحة  الق�ات 
داع�ص،  ع�سابات  �سّد  م�سرييًة  معركًة 
ال�سهداء  من  الكثرُي  ب�سببها  �سقط  وقد 
من  اإ�سافيًة  اأعدادًا  وخّلفت  واجلرحى 
الأيتام والأرامل والثكاىل، وت�سّببت يف نزوح 
امل�اطنني خارج مدنهم  اأعداٍد كبرية من 

وقراهم، ومن هنا ينبغي اأن تك�ن مظاهر 
مبنا�سبة  احتفالتنا  يف  وال�سرور  الفرح 
ال�سالم(  الإمام)عليه  ولدة  ذكرى 
الأو�ساع  هذه  مع  تن�سجم  ما  حدود  يف 
احلرجة وال�ستثنائية التي ميّر بها بلدنا، 
يف  واإمكاناتنا  اهتمامنا  جّل  ن�سرف  واأن 
دعم املقاتلني يف اجلبهات ورعاية اأح�ال 
النازحني واليتامى والأرامل، وال�سعي اىل 
بة اىل اهلل  القيام مبزيٍد من الأعمال املقرِّ
ما  ومراعاة  معا�سيه  والبتعاد عن  تعاىل 
وعدم  املنا�سبة  و�سرافة  قدا�سة  تقت�سيه 
ممار�سة اأّي ت�سّرفات منافية لها، ويرجى 
مع  التعاون  الكرام  الزائرين  جميع  من 
الأجهزة الأمنية واخلدمية واملحافظة على 
واأي�سًا  احل�سمة وال�قار والعّفة واحلجاب 
رعاية النظام والنظافة، وعدم الإ�سراف 
بالأم�ال  الإ�سرار  وعدم  الطعام  يف 
كان  �س�اٌء  ال�ستهالك  تر�سيد  مع  العامة 
الكهربائية  الطاقة  ا�ستخدام  �سعيد  على 
مراعاًة  الأخرى  الحتياجات  اأو  املاء  اأو 
لالأو�ساع القت�سادية واملالية التي ميّر بها 

املرجعّيُة الدينّيُة الُعليا تدعو القوى ال�سيا�سية والدينّية 
اىل اأن يكون لها موقٌف وا�سح و�سريح من احلرب مع ع�سابات 

داع�س، حمّذرًة من اأّن دول املنطقة و�سعوبها مهّددة ب�سراٍع 
دموّي ذي طابٍع طائفّي وعرقّي.
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العراق، ويرجى منهم اأي�سًا التحّلي ب�سعة 
ال�سدر وح�سن اخللق مع الآخرين وجتّنب 
ا�ستغالل هذه  والبتعاد عن  احتكاك،  اأّي 
اأو  �سيا�سية  لأغرا�ص  الدينية  املنا�سبة 

دعائية اأو حزبية اأو �سخ�سية.
الأمر الثاين: اإّن ا�ستجالء طبيعة الأحداث 
لع�سابات  والتمّدد  املنطقة  بها  متّر  التي 
من  معينة  مناطق  يف  واأمثالها  داع�ص 
الدول  بع�ص  من  يجاورها  وما  العراق 
الأخرى، مع ت�ّفر دلئل وا�سحة على تقدمي 
الت�سهيالت والإ�سناد ماليًا ول�ج�ستيًا لهذه 
اإقليمية  واأطراف  جهاٍت  من  الع�سابات 
ورمّبا دولية، ُيعطي م�ؤ�ّسرات خطرية اىل 
مهّددة  كافة  و�سع�بها  املنطقة  دول  اأّن 
وعرقّي  طائفّي  طابٍع  ذي  دم�ّي  ب�سراٍع 
ميتّد ل�سنني ط�يلة خمّلفًا الكثري من القتل 
واخلراب، ومت�سّببًا يف اإيقاف عجلة التنمية 
والتطّ�ر لهذه الدول لغر�ص اإ�سعافها اأزيد 
ومتزيقها  لتق�سيمها  متهيدًا  قبل  ذي  من 
بينها،  فيما  تتناحر  �سغرية  دويالٍت  اىل 
بلدنا  تهّدد  التي  املخاطر  درء  اأجل  ومن 

لتف�يت  ال�اعي  وال�ستعداد  العراق 
الفر�سة على الأعداء لتحقيق خمّططاتهم 
ال�سّريرة، لُبّد من اأن يك�ن هنالك م�قٌف 
وا�سٌح و�سريٌح من جميع الق�ى ال�سيا�سية 
والدينية والجتماعية يف البلد من طبيعة 
داع�ص،  ع�سابات  مع  الدائر  ال�سراع 
هذا  باأّن  التاّمة  القناعة  من  ينبع  م�قٌف 
واإن�سايّن  واأخالقّي  وطنّي  �سراٌع  ال�سراع 
ولي�ص �سراعًا طائفيًا، واإّن داع�ص وباٌء قاتٌل 
ل�سع�ب املنطقة ومدّمٌر لدولها، وهي و�سيلة 
والأطراف  اجلهات  بع�ُص  تّتخذها  واأداة 
اأهدافها  لتحقيق  وغريها  الإقليمية 
امل�قف  هذا  جت�سيد  من  ولُبّد  اخلبيثة، 
الإمكانات  بكّل  الفعلّي  الدعم  خالل  من 
املتاحة ملكافحة هذا ال�باء وعدم الكتفاء 
بالت�سريحات وامل�اقف الإعالمية البحتة، 
ال�طني  ال�سّف  وحدة  ال�سرورّي  من  اإّن 
خ�س��سًا بني اجلهات الفاعلة وامل�ؤّثرة يف 
املحافظات التي احتّلتها ع�سابات داع�ص 
عناوين  ذات  اجلهات  هذه  كانت  �س�اًء 
�سعبية،  اأو  ع�سائرية  اأو  دينية  اأو  �سيا�سية 

ولُبّد من تعاونها مع القّ�ات امل�سّلحة من 
مبختلف  واملتطّ�عني  وال�سرطة  اجلي�ص 
عناوينهم مّمن اأثبت�ا ولءهم واإخال�سهم 
غري  املختلفة  ومكّ�ناته  و�سعبهم  ل�طنهم 
وقد  دين،  اأو  ق�مية  اأو  لطائفٍة  متحّيزين 
رووا تراب العراق بدمائهم الغالية حفاظًا 
اأن  لُبّد  وهنا  الإرهابّيني،  دن�ص  من  له 
اجلندّي  ذلك  واإجالٍل  باإكباٍر  ن�ستذكر 
الذي  العذاري  م�سطفى  ال�سهيد  البطل 
قبل  والتعذيب  الأذى  من  عانى  ما  عانى 
اهلل  خلق  �سرار  اأيادي  على  ي�ست�سهد  اأن 
بتلك ال�س�رة الب�سعة التي ظهرت ب��سائل 
الإعالم، نرتّحم على هذا ال�سهيد العزيز 
وعلى �سائر �سهداء العراق، واإّننا على يقني 
بل  �ُسدى  تذهب  لن  الزكية  دماءهم  باأّن 
ومقّد�ساته من  و�سعبه  العراق  بها يحفظ 
خمّططات الأعداء، وهنيئًا لهم الدرجات 

الُعلى يف الآخرة مع الأنبياء وال�سّديقني.
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من هنا وهناك 

يرجع�ا  ل  ان  احل�سني  عاهدوا  رجال 
حتقيق  او  �سهداء  اإّل  ديارهم  اىل 
كربالء  اهايل  �سيع  املبني...  الن�سر 
وزوار احل�سني  ومنت�سب� العتبات 
�سهداء  من  ك�كبة  كربالء  يف  املقد�سة 
ل�اء علي الكرب القتايل التابع لالأمانة 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة 
امل�افق30  ال�سبت  الي�م  هذا  �سباح 
/5 /2015  الذين ا�ست�سهدوا يف قاطع 

تكريت �سمن عمليات حترير بيجي...
وقال ال�ستاذ )علي م�سلح( معاون اآمر 

لل�اء  التابع   املختار  ف�ج  فقد   : الل�اء 
علي الكرب القتايل اربعة من املقاتلني 
البطال يف قاطع تكريت �سمن عمليات 
حترير بيجي خالل تطهري املنطقة من 
ع�سابات)داع�ص( الرهابية، م�سيفا: 
وبعد الهج�م الذي قام به مقاتل� الل�اء 
قبل ايام ومن ثالثة حماور حيث كبدوا 
الرواح  يف  فادحة  خ�سائر  داع�ص(   (
احدى  انفجرت  املقاتلني  تقدم  وخالل 
مما  البطال  على  النا�سفة  العب�ات 
)ال�سهيد  وهم  ا�ست�سهادهم   اىل  ادى 

وال�سهيد  ع�دة  جبار  ريحان  ال�سعيد 
وال�سهيد  حمم�د  جليل  حممد  ال�سعيد 
عبيد  علي  وال�سهيد  حممد  كاظم  علي 
حمافظة  من  وجميعهم  ذعذاع( 
الذين  البطال  الرجال  من  الب�سرة 
يف  العليا  الدينية  املرجعية  نداء  لب�ا 

الدفاع عن ار�ص ال�طن واملقد�سات.

�سهداء ر�سموا ال�سهادة على جبينهم �سرفا واأ�سروا ان ُيَزّفوا �سهداء من �سريح 
 االمام احل�سني
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وهناك 

من هنا 

فرقُة العّباس القتالية تدخل منطقة )الفرحاتية( وتقطع أهّم طرق اإلمداد لداعش

ُح�سني(  يا  )لّبيك  عملّيات  �سمن 
بغداد  �سمال  مناطق  لتحرير  اجلارية 
التابع  الكفيل  ل�اُء  ا�ستطاع  احلبيبة 
لفرقة العبا�ص القتالية الدخ�َل اإىل 
منطقة »الفرحاتية« وحتريرها من براثن 
ع�سابات داع�ص املجرمة وقطع اأهّم طرق 
الإمداد لهذه الزمر، هذا ما اأعلنه املُ�سرف 

على ل�اء الكفيل احلاج �ساكر �ساين.
البطلة  القّ�ات  »ا�ستطاعت  واأ�ساف: 
تدخل  باأن  القتالية   العبا�ص لفرقة 
�سيد  مبدينة  املحيطة  املناطق  يف  بالعمق 

ال�سرتاتيجي  اإىل اخلّط  وو�س�لها  غريب 
لتقطع بذلك الإمدادات عن هذا التنظيم 
الإجرامي وجُتلي الع�سرات من الع�ائل يف 
تلك املنطقة وُتلقي القب�ص على الع�سرات 

من امل�ستبه بهم اأي�سًا«.
مقّر  اىل  بهم  امل�ستبه  ت�سليم  »مّت  ُمبّينًا: 
الل�اء )1٧( املكّلف بتاأمني منطقة الدجيل 
عن  والإفراج  معهم  التحقيق  ليجري 

الأبرياء منهم«.
م�ؤّكدًا: »كما مّت احلر�ص على ت�فري مكاٍن 
اآمٍن ومالئٍم للع�ائل التي مّت اإجالوؤها من 

املكان بالإ�سافة اإىل تزويدهم بامل�ستلزمات 
ال�سرورية لهم«.

من جانبها اأّكدت الع�ائُل التي مّت اإجالوؤها 
ال�سعبّي  واحل�سد  قّ�ات اجلي�ص  اأّن دخ�ل 
ملناطقهم كان رحمًة لهم من اهلل �سبحانه 
وتعاىل لأّنه خّل�سهم من بط�ص ع�سابات 
داع�ص املجرمة بعد اأن ذاق�ا على اأيديهم 
وم�سادرة  املعاملة  �س�ء  جّراء  الأمّرين 

احلق�ق واحلرّيات.
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و�سط اأج�اٍء ميل�ؤها عبق ال�سهادة وحالوة 
قّدمت  الرا�سخة  بالق�سية  الإميان 
القتالية  ال�سالم(  العبا�ص)عليه  فرقُة 
فداًء  الأبرار  �سهدائها  من  قرابني  ثالثة 
ال�سهيد  من  كلٌّ  وهم  ومقّد�ساته،  لل�طن 
)م�سطفى منت�سر عبد العزيز/ ل�اء اأم 
ن�ري/  جابر  )جا�سم  وال�سهيد  البنني( 
متفّجرات«(  »خبري  الدجيل  �سبع  ل�اء 
ل�اء  رومي/  نا�سد  علي  )حيدر  وال�سهيد 
ال�سهداء  ك�كبة  اىل  لين�سّم�ا  الكفيل( 
وهم  الطاهرة،  بدمائهم  �سّح�ا  الذين 
ال�طن  هذا  وتربة  حيا�ص  عن  ُيدافع�ن 

ق�ى  يقارع�ن  وهم  عنه  والّذود  الغايل 
املرجعّية  لأمر  امتثاًل  والتكفري  ال�سالل 
الدينّية يف الدفاع عن العراق ومقّد�ساته، 
�سّيَد  بالدماء  ت�ا�سي  اأن  اإّل  اأبت  باأنف�ٍص 
ال�سهداء واأخاه اأبا الف�سل العبا�ص)عليهما 

ال�سالم(.
�سيد  قاطع  يف  ال�سهادة  �سرف  نال�ا  وقد 
ح�سني(  يا  )لّبيك  عمليات  �سمن  غريب 
بعد اأن ا�ستب�سل�ا وهم ُيقارع�ن ع�سابات 
والإذلل،  الهزمية  اأذاق�هم  اإذ  داع�ص 
ف�اجه�ا امل�ت بقل�ٍب ميل�ؤُها الإميان باهلل 
وحمّبٍة  را�سخة  وعقيدٍة  وبقدره،  تعاىل 

لهذه الأر�ص املقّد�سة والطاهرة.
واأُجريت لهم مرا�سيم الت�سييع التي �سملت 
الزيارة و�سالة اجلنازة ابتداًء يف ال�سحن 
احل�سينّي ال�سريف بعدها ُحِمَلت اجلثامني 
مرقد  اىل  امل�سّيعني  اأكّف  على  الطاهرة 
اأبي الف�سل العبا�ص)عليه ال�سالم( حيث 
جرت قراءة زيارة اأبي الف�سل)�سالم اهلل 
عليه( اإ�سافًة لزيارة الإمام الر�سا)عليه 
الزمان)عجل  �ساحب  وزيارة  ال�سالم( 
اهلل فرجه ال�سريف( نيابًة عنهم، ليت�ّجه�ا 

بهما بعد ذلك اىل مث�اهم الأخري.

فرقُة العبا�س القتالية تقّدم ثالثة قرابني فداًء للوطن ومقّد�ساته
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