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�سالة  من  الثانية  اخلطبة  يف  ذلك  جاء 
ي�م اجلمعة )20جمادى الآخرة 1436هـ( 
امل�افق لـ)10ني�سان 2015م( التي اأُقيمت 
والتي  ال�سريف  احل�سينّي  ال�سحن  يف 
كانت باإمامة ال�سيد اأحمد ال�سايف، حيث 
الأخرية  الأمنية  التطّ�رات  اإّن  فيها:  بّي 
هّمة  ل�ل  لتح�سل  تكن  مل  الإيجابية 
احلري�سي  الإخ�ة  واإخال�ص  و�سجاعة 
على البلد من القّ�ات امل�سلحة واملتطّ�عي 
من  كبريًا  جهدًا  بذل�ا  الذين  والع�سائر، 
التي  املغت�سبة  الأرا�سي  ا�ستعادة  اأجل 
كانت ت�سيطر عليها اجلماعات الإرهابية، 
مهمة  م�ساألة  اىل  الإ�سارة  من  لُبّد  وهنا 
ما  فعل�ا  الذين  الإخ�ة  ه�ؤلء  اأّن  وهي  األ 
العراق -كّل  اأجل احلفاظ على  فعل�ا من 
العراق- واأرخ�س�ا دماءهم الزكية الغالية 
وزادوا من عدد ال�سهداء الذين �سق�ا هذه 
الي�م  ونحن  الطاهرة،  بدمائهم  الأر�ص 
الدكتات�رية  من  اخلال�ص  ذكرى  نعي�ص 
البغي�سة بعد اأن اأُريقت على مذابح احلرية 

ع�ائل  وراءهم  وخّلف�ا  الكثرية،  الدماُء 
تفخر بهم كما نفخر بهم اأي�سًا، اإّن ه�ؤلء 
جاءت بهم حمّبتهم لبلدهم وملقّد�ساتهم، 
ومعرفٍة  ب�سريٍة  عن  زال�ا  ول  وقاتل�ا 
وال�طن ومدافعي عن  الدين  نداء  ملّبي 
بي  ول  انتماءاتهم  بي  فرق  ل  حيا�سه 
اأكّفهم  على  اأرواحهم  حمل�ا  بل  دمائهم، 
اجلهاد،  �ساحات  يف  يت�سابق�ن  وراح�ا 
وكم �سمعنا من بع�سهم اأّن اأمنيته اأن ُيرزق 
ال�سهادة وه� يف ريعان �سبابه تاركًا الدنيا 
طاقاته  م�ستثمرًا  �سبابه  م�ّدعا  وملّذاتها 
هذه  زالت  ول  البلد،  هذا  رفعة  اأجل  من 
تّتخذ  اأن  فالبّد  وعليه  كانت،  كما  الهمم 
اإجراءات من قبل الدولة للحفاظ على هذا 
الر�سيد الب�سرّي الكرمي والكبري ومن هذه 

الإجراءات:
ال�سهداء  اأم�ر  تنظيم  يف  الإ�سراع   -1
للحفاظ  الل�ازم  جميع  وتهيئة  واجلرحى 

على حق�قهم.
2- الهتمام باملقاتلي امل�ج�دين فعاًل يف 
وت�زيع  التدريب  ومراكز  القتال  �ساحات 

م�ستحّقاتهم ب�س�رة منّظمة وكاملة، فاإّن 
زال�ا  ل  اأو�ساعهم  �سع�بة  رغم  بع�سهم 
يقاتل�ن ومل ي�ستلم�ا م�ستحّقاتهم منذ اأكرث 
واإّن  مرتي،  اأو  مّرًة  اإل  اأ�سهر  ثمانية  من 
امل��س�ع  وهذا  بالقليلة،  لي�ست  اأعدادهم 
اإجراءات  نلم�ص  مل  لكن  �سابقًا  ذكرناه 
جّدية بل اإّن بع�ص اجلهات حتاول اأن حتّ�ل 
امل�س�ؤولية عنها اىل غريها والأخرى كذلك 

والنتيجة اأّن املقاتلي ل زال�ا بي ال�ع�د.
ت�فري  جهة  من  باملقاتلي  الهتمام   -3
امليدانية  الطبية  ال�سرورية  امل�ستلزمات 
واإ�سعاف  ة  املخت�سّ الأجهزة  مع  بالتعاون 
جرحاهم ب�س�رٍة �سريعة فاإّن بعد امل�سافة 
بي الإ�سابة والعالج قد ي�ستغرق وقتًا رّبا 

ي�ؤّدي اىل ال�فاة -ل �سمح اهلل-.
اأ�سلحة  4- ت�فري ما حتتاجه املعركة من 
تاأكيدنا  مع  الكايف،  باملقدار  واأعتدة 
ت�سنيُعُه  ُيكن  ما  ت�سنيع  �سرورة  على 
وبال�ستفادة من اخلرباء املحّلّيي يف هذا 

املجال.

املرجعيُة الدينيُة الُعليا ُتطالب احلكومَة العراقية ب�سرف 
م�ستحّقات املقاتلني وتوفري امل�ستلزمات ال�سرورية لهم

اأم�ر  تنظيم  يف  الإ�سراع  اىل  العراقية  احلك�مَة  الُعليا  الدينيُة  املرجعيُة  طالبت 
ال�سهداء واجلرحى واحلفاظ على حق�قهم، وكذلك الهتمام باملقاتلي من خالل 
اأر�ص  يف  يحتاج�نها  التي  ال�سرورية  وامل�ستلزمات  املتاأّخرة  م�ستحّقاتهم  ت�فري 

املعركة
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العبا�ص)عليه  فرقة  اأبناُء  تنّخى 
ل�اء  بحامل  القتالية  ال�سالم( 
وتاأّزروا  ال�سالم(،  احل�سي)عليه 
اأو  الن�سر  وو�سع�ا  العزية  باإزار 
يتاأّهب�ن  اأعينهم، وهم  ال�سهادة ن�سب 
ق�ساء  حترير  معارك  غمار  خل��ص 
حمافظة  اأرا�سي  من  تبّقى  وما  بيجي 
مّت  اأن  فبعد  املغت�سبة،  الدين  �سالح 
تكريت  حترير  معركة  �سفحة  ط�ي 
التي ا�سرتكت فيها جحافُل الفرقة مع 
باقي القّ�ات الأمنية واحل�سد ال�سعبّي، 
والتي ُتّ�جت بالن�سر امل�ؤّزر الذي ُدّكت 
لع�سابات  والإرهاب  الكفر  معاقل  به 
�س�ب  يت�ّجه�ن  الي�م  هم  ها  داع�ص 
ق�ساء  وهي  اأخرى  مغت�سبٍة  اأر�ٍص 

بيجي.
تعزيزاٍت  باإر�سال  الفرقُة  قامت  حيث 
بال�سالح  مدّججة  وقّ�اٍت  ع�سكرية 

هذه  طالئع  وو�سلت  والعدد،  والعّدة 
لتعزيز  بيجي  م�سفى  اىل  الق�ات 
الع�سكرية  والقطعات  الع�سكرّي  اجلهد 
باقي  مع  وت�سارك  هناك  امل�ج�دة 
الق�ساء،  حترير  يف  الأمنية  القّ�ات 
كامل  مع  القّ�ات  هذه  اأر�سلت  حيث 
التجهيزات ال�ساروخية واملدفعية بناًء 
على طلِب الإ�سناد الذي ت�ّجه للفرقة، 
و�سيتّم خالل هذه املعركة تد�سي اأن�اٍع 
التي  املتطّ�رة  الأ�سلحة  من  جديدة 
قّ�تها  و�سُتفاجئ  مّرة  لأّول  �سُت�سَتخَدم 

العدّو.
قّ�ًة  الفرقُة  و�سعت  اأخرى  جهٍة  من 
التجهيزات  بكافة  زًة  جمهَّ احتياطية 
اجلارية  الع�سكرية  العمليات  لإ�سناد 
من  الأنبار  حمافظة  لتحرير  حاليًا 
القّ�ة  وهذه  التكفريية،  الزمر  براثن 
به  ُتكّلُف  واجٍب  اأّي  لتنفيذ  م�ستعّدة 

الإ�سناد  عن  ف�ساًل  احلاجة  دعت  اإن 
ال�ساروخي واملدفعي.

منت�سرٌة  الفرقة  قطعات  اأّن  ُيذكر 
وبلد  الدجيل  مدينة  ق�اطع  يف  الآن 
جرف  منطقة  اىل  بالإ�سافة  و�سامراء 
وحدود  واآمريل  )ال�سخر(  الن�سر 
اجلهة  من  املقّد�سة  كربالء  حمافظة 
وهناك  الغربية،  وال�سمالية  الغربية 
والعدد  العّدة  ناحية  من  قّ�اٌت جمّهزة 
للتحّرك اإىل اأّي مكاٍن يف العراق لدحر 
قطعات  حتّرك  واإّن  فيه،  الإرهاب 
القيادات  مع  بالتن�سيق  يجري  الفرقة 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  يف  الأمنية 
وح�سب الأوامر ال�سادرة منهما واأينما 
بقّ�ات  اأُنيطت  لذا  احلاجة،  تقت�سي 
الأر�ص  وم�سك  حترير  مهام  الفرقة 

للق�اطع التي ذُكِرَت �سابقاً.

فرقة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية: قادمون يا بيجي.. 
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الأعلى  الدينّي  املرجع  و�سايا  اأخذت 
احل�سينّي  علي  ال�سيد  �سماحة 
ال�ارف(  ظّله  ال�سي�ستايّن)دام 
اجلهاد  واأخالقيات  اآداب  بخ�س��ص 
املقاتلي  نف��ص  يف  كبريًا  حّيزًا 
املرجعية  نداء  لّب�ا  الذين  املجاهدين 
وقد  وال�طن،  املقّد�سات  عن  للدفاع 
على  للتاأكيد  الت��سيات  تلك  جاءت 
التي  بالأخالق  اللتزام  �سرورة 
والأئمة  علّي  الإماُم  بها  والتزم  حتّلى 
وال�سالم(  ال�سالة  الأطهار)عليهم 
عليه  اهلل  النبّي)�سلى  واأ�سحاُب 
واآله( اأّبان اجلهاد، وما ورد عنهم من 
اأحاديث وتعاليم اأخذت واأجمعت عليها 

لها  ومنهجًا  د�ست�رًا  واّتخذتها  الأمة 
وجعلتها حّجًة بينها وبي رّبها.

امل�ؤمني  املجاهدين  طالبت  الت��سيات 
وخا�سة  املقّد�ص  املنهج  بهذا  بالتاأ�ّسي 
بقدوم  ر�سي  َمْن  بحماية  يتعّلق  فيما 
مع  تعاطف  َمْن  اأو  لإنقاذه  املجاهدين 
الأمان  املقّد�ص ومنحه  م�سروع اجلهاد 
مع�سكر  باقي  عن  وفرزه  والطماأنينة 

اخل�سم.
اأّن  فالبع�ص -ولالأ�سف- اىل الآن يرى 
بقّدرات  عبثت  التي  ال�سيف  �سط�ة 
الإ�سالم  وداعة  وقتلت  الدين، 
بينما  كبري،  ن�سٌر  ه�  واأمانه  واأمنه 
نهج  على  وال�سائرون  احل�سينّي�ن 

الذي  ال�سالم(  احل�سي)عليه  الإمام 
ُيعّد نربا�سًا لكّل ثائٍر على وجه الأر�ص 
نزاهة  يف  احلقيقّي  الن�سر  اأّن  اأثبت�ا 
والت�سحية  بال�سهادة  امللتزم  الفعل 
وقيم  امل�ّدة  ر�سالة  وحيث  وال�سم�د، 
الر�س�ل  بها  اأو�سى  التي  البليغة  الدين 
الكرمي)�سلى اهلل عليه واآله( ومن بعده 

الأئمة املع�س�م�ن)عليهم ال�سالم(.
التي  والت�جيهات  الن�سائح  وبهذه 
الُعليا،  الدينيُة  املرجعيُة  اأ�سدرتها 
ال�سامية  باملُُثل  العامل  تذّكر  اأن  اأرادت 
اأهمية  لالإ�سالم، فهي قد عّرجت على 
اإنقاذ ال�سعيف وم�ساعدة امل�ستحّق كما 
والإمام  الكرمي  النبّي  �سرية  يف  جاء 

ال�سيُد ال�سي�ستاين للمقاتلني يف �ساحات اجلهاد: اعلموا اأّنكم بعني اهلل �سبحانه، 
ُيح�سي اأفعاَلكم ويعلم نّياِتكم ويخترب اأحواَلكم

اهل الثغور 4



عليهما(  و�سالمه  اهلل  علّي)�سل�ات 
ملعنى  اجل�هرّي  املفه�م  لنا  ولت�ؤ�ّس�ص 
يف  جاء  حيث  والنت�سار.  الن�سر 
عبداهلل  اأبي  عن  ال�سريف  احلديث 
)ما  قال:  اأّنه  ال�سالم(  ال�سادق)عليه 
اإّل كان  من م�ؤمٍن يعي م�ؤمنًا مظل�مًا 
يف  واعتكافه  �سهر  �سيام  من  اأف�سل 
امل�سجد احلرام، وما من م�ؤمٍن ين�سر 
اإّل ن�سره  اأخاه وه� يقدر على ن�سرته 
اهلل يف الدنيا والآخرة، وما من م�ؤمٍن 
اإّل  يقدر على ن�سرته  اأخاه وه�  يخذل 
واإنَّ  والآخرة(،  الدنيا  يف  اهلل  خذله 
اجلهاد ث�ابه عظيم يف الإ�سالم، لكّنه 
والعدوان،  والإثم  الظلم  مع  يتناق�ص 

وقد  ذلك  ترف�ص  ال�سماء  اأخالق  لأنَّ 
على  يدّل  ما  الكرمي  القراآن  يف  جاء 
الآخرين:  على  العتداء  ج�از  عدم 
ِذيَن ُيَقاِتُل�َنُكْم  ِ الَّ )َوَقاِتُل�ا يِف �َسِبيِل اهللَّ
امْلُْعَتِديَن( ُيِحبُّ  َل   َ اهللَّ اإِنَّ  َتْعَتُدوا  َوَل 
�س�رة البقرة/190، وقال تعاىل: )َفَمِن 
َما  ْثِل  ِبِ َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى 
اأَنَّ  َواْعَلُم�ا   َ اهللَّ ُق�ا  َواتَّ َعَلْيُكْم  اْعَتَدى 
البقرة/194،  امْلُتَِّقَي(�س�رة  َمَع   َ اهللَّ
اأنَّ الإ�سالم قد تعامل برحمٍة  لذا نرى 
ر�س�ل  ونرى  اأعدائه،  مع  حتى  وعدٍل 
قد  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  اهلل)�سلى 
ومن  واحلقد،  النتقام  روح  عن  ابتعد 
الرابعة  ال��سيُة  جاءت  املنطلق  هذا 

والت�جيهات  ال��سايا  تلك  من  ع�سر 
ومنهجًا  د�ست�رًا  اأ�سبحت  التي  النرّية 
واحل�سد  الأمنية  قّ�اتنا  ل�سل�ك  ق�يًا 
ال�اقع،  اأر�ص  على  فرتجم�ها  ال�سعبي 

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

نياتِكم ويخترب اأح�الَكم(.
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من هنا وهناك 

اأفاد م�سدٌر ع�سكرّي يف قيادة عمليات 
حمافظة �سالح الدين لكتائب الإعالم 
من  اأمنيًة  قّ�ًة  باأّن  الي�م،  احلربّي 
مكافحة  وجهاز  الدين  �سالح  عمليات 
�سّن�ا عمليًة  ال�سعبي  واحل�سد  اٍلرهاب 

انطلقت  حماور  ثالثة  من  ع�سكرية 
ق�ساء  لتحرير  املاحلة  منطقة  من 
من  تكريت(  �سمال  )40كم  بيجي 
واأ�ساف  الداع�سية.  الع�سابات  فل�ل 
تاأتي  الع�سكرية  العملية  »اأّن  امل�سدر: 

اأمن م�سفى بيجي، ف�ساًل عن  لتعزيز 
ع�سابات  من  الدين  �سالح  حترير 

داع�ص الإرهابية بالكامل«.

الراوي  �سهيب  الأنبار  حمافظ  طالب 
ق�ات احل�سد ال�سعبّي بالتدّخل مل�ساندة 
الت�سّدي  يف  املحافظة  ع�سائر  اأبناء 

لهجمات ع�سابات داع�ص الإرهابية. 
»اإّن  �سحفّي:  ت�سريٍح  يف  الراوي  وقال 

لهجماٍت  تتعّر�ص  الأنبار  حمافظة 
داع�ص  ع�سابات  قبل  من  �سر�سة 
الرمادي  مدينة  لإخ�ساع  الإرهابية 
على  ينبغي  لذلك  �سيطرتهم،  حتت 
بت�سليح  الإ�سراع  املركزية  احلك�مة 

الع�سائر«. 
املرجعيات  الأنبار  حمافظ  ونا�سد 
امل�ساندة  الفتاوى  اإ�سدار  اإىل  الدينية 

للقّ�ات الأمنية يف حترير املحافظة.

الأنبار غازي  النائب عن حمافظة  قال 
مع  اّتفق�ا  املحافظة  ع�سائر  اإّن  الكع�د 
حيدر  امل�سلحة  للق�ات  العام  القائد 
داع�ص  ع�سابات  مقاتلة  على  العبادي 
قّ�ات  مع  جنب  اإىل  جنبًا  الإرهابية 

احل�سد ال�سعبي.
اأبناء  »اإّن  له:  ت�سريٍح  يف  الكع�د  وقال 
الأنبار  يف  بهم  مرّحٌب  ال�سعبي  احل�سد 

عن  ويدافع�ن  العراق  اأبناء  من  لأّنهم 
اأر�سهم واإخ�انهم«، م�ؤّكدًا: »اإّن حترير 
جميع  لأّن  تكريت  من  اأ�سهل  الأنبار 
الع�سائر مع احلك�مة والق�ات الأمنية«.

واأ�ساف: »اإّن الأ�س�ات الن�ساز الراف�سة 
لتدّخل ق�ات احل�سد ال�سعبي ل يّثل�ن 
مرتزقة  اإّل  هم  وما  الأنبار  اأهايل  راأي 
هدفها  خارجية  لأجندات  يخ�سع�ن 

متزيق وحدة البلد«.
ع�سائر  الأنبار  حمافظة  جمل�ص  ودعا 
الفرات الأو�سط واجلن�ب اإىل امل�ساركة 
ي�سيطر  التي  املحافظة  اأرا�سي  بتحرير 
فيها  ويهجر  يقتل  حيث  داع�ص،  عليها 

الأ�سر.

حمافظ الأنبار يطلب العون من املرجعية الدينية وقّوات احل�سد ال�سعبّي

بدء عمليٍة اأمنية من حماور عديدة ت�ستهدف الع�سابات الداع�سية يف ق�ساء بيجي

الكعود: الراف�سون للح�سد ال�سعبي ل ميّثلون اأهل الأنبار
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وهناك 

من هنا 
عادل  الأنبار  حمافظة  عن  النائب  اأعلن 
»داع�ص«  تنظيم  اأّن  املحالوي،  خمي�ص 
نحر )300( �سخ�ص من ع�سائر املحافظة 
خالل الأيام املا�سية، فيما دعا احلك�مة 
وقيادات احل�سد ال�سعبي اىل اإنقاذ اأهايل 

املحافظة من »خ�ارج الع�سر«. 
وقال املحالوي خالل م�ؤمتٍر �سحايّف عقده 
الإعالم  كتائب  وتابعته  الربملان  مبنى  يف 
يف  م�ستمّرًا  مازال  داع�ص  »اإّن  احلربّي: 

ال�سعب  بحّق  الإرهابية  جرائمه  م�سل�سل 
الأنبار«،  ع�سائر  اأبناء  ل�سّيما  العراقي 
لفتًا اإىل: »اأّن التنظيم اأقدم خالل الأيام 
من  �سخ�ص   )300( نحر  على  املا�سية 
ال�سلمان،  الكرابلة،  حمل،  )الب�  ع�سائر 

الب� عبيد، والراوّيي(«. 
واأ�ساف املحالوي: »اأّن على اجلميع حتّمل 
امل�س�ؤولية ال�سرعية والأخالقية والقان�نية 
اإزاء جرائم الإبادة اجلماعية التي يتعّر�ص 

الع�سر  خ�ارج  يد  على  الأنبار  اأبناء  لها 
واإنقاذ اأهلها من جرائمهم«. 

ودعا املحالوي الدول العربية والإ�سالمية 
الدويل  واملجتمع  الدينية  واملراجع 
اإىل  ال�سعبي  احل�سد  وقيادات  واحلك�مة 
املحافظة  اأبناء  لإنقاذ  الف�ري  التدخل 
من  للتخّل�ص  والعتاد  بال�سالح  ودعمهم 

براثن داع�ص.

ق�ات  قيادة  يف  خمّ�ل  م�سدٌر  اأفاد 
�سالح  حمافظة  يف  ال�سعبي  احل�سد 

باأّن:  احلربّي  الإعالم  لكتائب  الدين 
القب�ص  األقت  ال�سعبّي  احل�سد  »ق�ات 

على )14( داع�سيًا يف حميط م�سفى 
بيجي«.

عن  العراقية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
بق�سٍف  اإرهابيًا   )40( من  اأكرث  مقتل 
الرمادي يف  داع�ص يف  لتجّمعات  ج�ّي 

حمافظة الأنبار.

وذكر بيان ال�زارة: »اإّن �سرباٍت ج�ية 
يف  داع�ص  اإرهابّيي  لتجّمعات  ليلية 
منطقة ال�س�فية وزنك�رة، اأ�سفرت عن 
وبّي  اإرهابيًا«.   )40( من  اأكرث  مقتل 

التي  ال�سيارات  تدمري عدٍد من  مّت  اأّنه 
حتمل اأحادية ومراكز قيادة واّت�سالت 

لهم.

اإلقاء القب�س على )14( اإرهابيًا يف حميط م�سفى بيجي

داع�س الوهابي تقتل )300( �سخ�س من ع�سائر الأنبار والع�سائر ت�ستغيث باملرجعية الدينية واحل�سد ال�سعبّي

اأفاد م�سدٌر ع�سكرّي يف قيادة عمليات 
احلربّي  الإعالم  لكتائب  �سامراء 
الحّتادية  ال�سرطة  »مغاوير  باأّن: 

من  قيادّيي  ثالثة  على  القب�ص  األقت 
املعت�سم،  ناحية  يف  الإرهابي  داع�ص 
جن�ب  )22كم(  بعد  على  ال�اقعة 

»اأّن  امل�سدر:  واأ�ساف  �سامراء«.  �سرق 
ق�ات ال�سرطة �سبطت بح�زة املعتقلي 

)15( عب�ة وحزامًا نا�سفًا«.

اعتقال ثالثة من قادة تنظيم داع�س وبحوزتهم عبوات واأحزمة نا�سفة يف ق�ساء �سامراء
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فرقة  با�سم  الر�سمّي  الناطُق  اأعلن 
القتالية  ال�سالم(  العبا�ص)عليه 
الأ�ستاذ حممد اآل تاجر ل�سبكة الكفيل 
طلباٍت  تلّقت  قد  الفرقة  قيادة  باأّن 
�سمن  ال�سعبّي  احل�سد  مقاتلي  من 
ت�سكيالت الفرقة وخارجها، وذلك من 
اأجل امل�ساركة يف املظاهرة الكربى التي 
ببغداد  الفردو�ص  �ساحة  يف  �ستنطلق 
اأبناء  ب�ستحّقات  املطالبة  اأجل  من 
املرجعية  لنداء  امللّبي  ال�سعبّي  احل�سد 
عنه  الدفاع  يف  وال�طن  الُعليا  الدينية 

والذود عن اأر�سه ومقّد�ساته.
ُم�سيفًا: »املطالباُت جاءت نتيجًة لتاأّخر 
�سرف  يف  وجّدّيتها  املركزية  احلك�مة 
العناية  عن  ف�ساًل  امل�ستحّقات  هذه 
بجرحاهم، لك�ن اأّن اأغلبهم يعاين من 

حالٍت �سحيٍة حرجة حتتاج اىل متابعٍة 
اأو  العراق  داخل  �س�اًء  خا�ص  وعالٍج 
كذلك  املطالبات  وت�سمل  خارجه، 
الهتمام بذوي �سهداء احل�سد ال�سعبّي 
الذين بذل�ا مهجهم وا�سرتخ�س�ها يف 
�سبيل الدفاع عن حيا�سه وا�سرتجاع ما 

َب من اأر�سه«. اغُت�سِ
امل�افقات  يخ�ّص  »فيما  التاجر:  وبّي 
مقرونة  هي  الفرقة  بنت�سبي  ة  اخلا�سّ
التي  القتالية  ال�اجبات  تاأّثر  بعدم 
وعدم  ق�اطعها،  يف  الفرقة  تتبّناها 
وفق  امل�سروعة  املطالب  عن  اخلروج 
والق�اني  تتطابق  التي  الأ�ساليب 
ة بالتظاهرة، واإي�سال املطاليب  اخلا�سّ
كافة  عن  بعيدة  ح�سارية  بطريقٍة 
مع  يتالءم  وبا  الالئقة  غري  املظاهر 

املطاليب  هذه  اأّن  لك�ن  الفرقة،  ا�سم 
هي  بل  اأحد  من  اًل  تف�سّ اأو  مّنًة  لي�ست 
حق�ٌق وواجبات �سرعية وقان�نية دعت 
الدينيُة  املرجعيُة  عليها  واأّكدت  اليها 
خطب  من  خطبٍة  من  اأكرث  ويف  الُعليا 

�سالة اجلمعة«.
يذكر اأّن هناك جماميع كبرية من اأبناء 
دفع  عدم  من  يعان�ن  ال�سعبي  احل�سد 
م�ستحّقاتهم املالية اأو من تلّك�ؤ يف دفعها 
وم�ساواتهم باأقرانهم من اأبناء الق�ات 
عدم  عن  ف�ساًل  الأخرى،  الأمنية 
وعدم  و�سهدائهم  بجرحاهم  الهتمام 
حدا  مّما  ملطالبهم  احلك�مة  ان�سياع 
ع�سى  تظاهرة  بتنظيم  يق�م�ا  اأن  بهم 
اأن ت�ستجيب اجلهاُت ذاُت العالقة لهذه 

املطاليب امل�سروعة والقان�نية.

فرقُة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية ُتعلن عن و�سول طلباٍت عديدة من اأجل 
امل�ساركة يف مظاهرة املطالبة بحقوق اأبناء احل�سد ال�سعبّي

التحرير: علي ال�سبتي
التدقيق اللغ�ي: ل�ؤي عبد الرزاق ال�سدي

الت�سميم والأخراج: منتظر �سامل العكاي�سي


