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ومن  البا�شلة  امل�شلحة  القوات  اإّن 
حّققوا  املتطّوعني  من  اليهم  ان�شّم 
انت�شاراٍت رائعة يف مناطق مهمة كانت 
داع�س  ع�شابات  عليها  �شيطرت  قد 
ما حتّلوا  بف�شل  ذلك  وكان  الإرهابية، 
به من روٍح معنويٍة عالية وحبٍّ للت�شحية 
ّا  ومقّد�شاته،  العراق  �شبيل  يف 

امليدانية  الظروف  جتاوز  من  مّكنهم 
ما  وكذلك  املناطق،  بع�س  يف  ال�شعبة 
تزال  ل  التي  واملناطق  املدن  من  تبّقى 
وُيعاين  الع�شابات،  �شيطرة هذه  حتت 
الإجرامية،  �شلوكّياتهم  من  مواطنوها 
ا�شرتجاعها  يف  الأ�شا�شي  املعّول  فاإّن 
اأبناء  وبطولت  ت�شحيات  على  هو 

واأبناء  عامة  ب�شورٍة  امل�شلحة  القوات 
اأوىل  فاإّنهم  املناطق باخل�شو�س،  هذه 
من غريهم بهذه املهّمة، ويتطّلب ذلك 
باإ�شراف  الالزمة  الإمكانات  توفري 
بجدٍّ  منهم  ي�ش عى  ملن  املعنيّة  اجلهات 
واإخال�س لتحرير مناطقهم من رج�س 

الإرهابّيني.

ّ اأباء املاق امل�سيطر عليها من قب داع�س
 على رير ماقهم

املرعية الديية العليا

العراقية  الأمنية  القوات  اأعلنت 
احل�شد  جماهدي  من  ومب�شاندٍة 
ال�شيطرة  ا�شتعادتها  عن  ال�شعبي 
من  دياىل  حمافظة  على  الكاملة 

معركٍة  بعد  الإرهابي  التنظيم  عنا�شر 
�شر�شة ا�شتمرت لعدة اأيام.

واأ�شبحت دياىل، اأّول حمافظٍة من بني 
من  بالكامل  تتحّرر  حمافظاٍت  اأربع 

خال�س.  عراقيٍّ  وبجهٍد  داع�س  تنظيم 
اأمام  �شريٍع  ب�شكٍل  التنظيم  وانك�شر 
لها  امل�شاندة  والقوات  الأمنية  القّوات 
قد  القتلى  عدد  وكان  املتطّوعني،  من 

 امّرر بالتت عراقية ل حمافظةّاأ ديا
داع�س سةمن قب
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جتاوز )150( داع�شّيًا فيما فّر ع�شراٌت 
اآخرون باجتاه حمافظة �شالح الدين.

وكثافة  املناطق  وعورة  من  وبالرغم 
الأمنية  القوات  دخلت  الب�شاتني، 
من  التنظيم  معاقل  اإىل  واملتطّوعون 
م�شاركٍة  اأي  دون  من  خمتلفة  حماور 
الدويل،  التحالف  ملقاتالت  م�شاندٍة  اأو 
الرافدين  اأبناء  قدرة  تنامي  يعك�س  ما 
على دحر وطرد هذا التنظيم املتطّرف 

املنحرف.
املناطق  يف  الأبرز  امل�شكلة  وتكمن 
)3اآلف(  من  اأكرث  وجود  يف  املحّررة 
الطرقات  يف  مزروعة  نا�شفة  عبوة 
واأعمدة  النخيل  وحتى يف  بل  والبيوت، 
الهند�شية-  الفرق  -بح�شب  الكهرباء 
ما ي�شري اإىل اأّن عملية التطهري حتتاج 
وُي�شري  كبري،  هند�شيٍّ  وجهٍد  وقٍت  اإىل 
اأي�شًا اإىل امتالك التنظيم دعمًا كبريًا 

بال�شالح واملتفّجرات.
من  دياىل  حمافظة  كامل  وبتحرير 
داع�س يجري ال�شتعداد ل�شرب معاقله 
الأخرى، والتي ترتّكز يف مناطق تكريت 
الدين  �شالح  حمافظة  يف  والعلم 
الأنبار  يف  والفلوجة  هيت  ومناطق 

ف�شاًل عن حمافظة نينوى.

الفريق  دجلة  عمليات  قائد  بنّي  وقد 
وقٍت  يف  الزيدي  عبدالأمري  الركن 
دياىل  حمافظة  حترير  »نعلن  �شابٍق: 
قّوات  مب�شاركة  داع�س  تنظيم  من 
واأبناء  ال�شعبّي  واحل�شد  اجلي�س 
الع�شائر، وقتل اأكرث من مائة وخم�شني 

اإرهابيًا من املتطّرفني«.
تفر�س  العراقية  القوات  »اإّن  واأّكد: 
واأق�شية  مدن  جميع  على  �شيطرتها 

ونواحي حمافظة دياىل«.
ُمبّينًا: »نّفذت القّوات العراقية مب�شاندة 
من  واأخرى  ال�شعبي  احل�شد  قوات 
املا�شية،  الأيام  خالل  الع�شائر،  اأبناء 
متفرقة  مناطق  يف  متالحقة  عمليات 

كانت تخ�شع ل�شيطرة املتطّرفني«.
مدنها  كربى  دياىل  حمافظة  وتعّد 
بعقوبة )60كلم �شمال �شرقي بغداد(، 
ت�شهد  بحيث  املتوّترة  املناطق  من 

اأحداث عنٍف �شبه يومية.
ال�شمال  اىل  الواقعة  املناطق  و�شهدت 
�شرقي  )�شمال  املقدادية  ق�شاء  من 
منذ  متالحقة  عمليات  بعقوبة(، 
تنظيم  معاقل  ل�شتهداف  اجلمعة 

»داع�س«.
من  الع�شرات  »مقتل  الزيدي:  واأعلن 

من  مقاتاًل   )248( واإ�شابة  امل�شّلحني 
الأخرى،  والقّوات  العراقية  القّوات 
الأيام  خالل  جانبها  اىل  قاتلت  التي 

املا�شية«.
القوات  »اأّن  اىل:  الزيدي  واأ�شار 
من  املنطقة  بتطهري  با�شرت  العراقية 
م�شلحو  زرعها  التي  النا�شفة  العبوات 
املفخخة  واملنازل  الطرق  يف  داع�س 
الأهايل  اإعادة  يف  لالإ�شراع  والب�شاتني 

اىل مناطقهم«.
بلدية  جمل�س  رئي�س  اأّكد  جهته،  من 
»مّت  التميمي:  عدنان  املقدادية  ق�شاء 
تطهري جميع مناطق املقدادية بالكامل 
دائرة  من  الفنية  الفرق  وانطالق 
الأ�شرار  لإ�شالح  والبلدية  الكهرباء 
ا�شتعدادًا  املنطقة  لها  تعّر�شت  التي 

لعودة الأهايل«.
ومن جانبه قال رئي�س اللجنة الأمنية يف 
جمل�س حمافظة دياىل �شادق املو�شوي: 
واحل�شد  قوة م�شرتكة من اجلي�س  »اإّن 
حماكم  ثالث  على  عرثت  ال�شعبي 
يف  الع�شكرية  العلميات  اأثناء  داع�شية 
الثالث  املحاكم  »اأّن  لفتًا:  دياىل«، 
منطقة  يف  موّزعة  كانت  املذكورة 

من�شورية اجلبل وحميطها«.
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مديرية تربية كربالء املقد�سة ُتطلق 
ا�سم اأحد �سهداء

 فرقة العبا�س)عليه ال�سالم( القتالية 
على اإحدى مدار�سها

ج�ّشده  الذي  والفداء  للت�شحية  تثمينًا 
وعرفانًا  ال�شعبي  احل�شد  اأبطاُل 
�شهدائهم  لذكر  وتخليدًا  جلميلهم 
تربية حمافظة كربالء  بادرت مديريُة 
»ال�شهيد  ا�شم  اإطالق  اىل  املقد�شة 
و�شام« اأحد اأبطال فرقة العبا�س)عليه 
ال�شالم( القتالية على اإحدى مدار�شها.
يف  الرتبية  مديرية  وافقت  حيث 
تغيري  على  املقد�شة  كربالء  حمافظة 
ا�شم  اىل  »العزمية«  ثانوية  ا�شم 
اأّم  لواء  اآمر  �شريف«  »و�شام  ال�شهيد 
لفرقة  التابع  ال�شالم(  البنني)عليها 
العبا�س)عليه ال�شالم( القتالية والذي 
عن  الدفاع  اأثناء  ال�شهادة  �شرف  نال 
تراب الوطن يف قاطع مدينة بلد جنوب 

تكريت.
بدري  علي  العزمية  ثانوية  مديُر  وذكر 
عن:  �شحفي  ت�شريٍح  يف  عبدالأمري 

على  املقد�شة  كربالء  تربية  »موافقة 
لإعادة  املدر�شة  اإدارة  به  تقّدمت  طلٍب 
البطل  ال�شهيد  با�شم  الثانوية  ت�شمية 
ال�شهداء يف  لدور  تثمينًا  �شريف  و�شام 
احل�شد  يخو�شها  التي  العّزة  معركة 
العراقي  اجلي�س  جانب  اىل  ال�شعبي 
داعيًا يف  والإرهاب،  الظالم  قوى  �شّد 
ي�شتح�شروا  اأن  الرتبوّيني  نف�شه  الوقت 
املحافل  خمتلف  يف  ال�شهداء  عطاءات 
اءة  و�شّ مناذج  ويقّدمونها  والدرو�س 

لدروب اجليل القادم«.
ُم�شيفًا: »ال�شهيد هو ثمرة الأّمة ونتاج 
بهم  نحتفي  اأن  لنا  ولُبّد  ح�شارتها 
اأ�شمائهم  مبالم�شة  اأنف�شنا  ونكّرم 

وعطاءاتهم«.
اأّن ال�شهيد ال�شيد »و�شام �شريف  ُيذكر 
القادة  اأحد  هو  املو�شوي«  العكلة 
امليدانّيني ملجاهدي احل�شد ال�شعبي من 

ت�شكيالت فرقة العبا�س)عليه ال�شالم( 
مدينة  قاطع  يف  ا�شُت�شِهَد  القتالية 
غريب  �شيد  منطقة  تطهري  اأثناء  بلد 
اأوائل  من  وكان  بلد(،  مدينة  )غرب 
امللّبني لنداء املرجعية الدينية وكان له 
الهمم  ا�شتنها�س  يف  وموؤّثر  فاعٌل  دوٌر 
ب�شورة  لوائه  ملنت�شبي  العزائم  و�شّد 
فكان  عامة،  ب�شورة  والفرقة  خا�شة 
للخطط  واملُدّبر  واملُخّطط  القائد  هو 
واملقاتل  تارًة  وتنفيذها  الع�شكرية 
اهلل  »ر�شوان  �شارك  وقد  اأخرى،  تارًة 
عليه« يف ال�شفوف الأمامية غري مباٍل 
بالإرهابّيني، و�شارك يف معارك حترير 
واآمريل  واحليا�شية  الن�شر  جرف 
وغريها من معارك ال�شرف والعّز �شّد 

اأعداء اهلل والوطن والإن�شانية جمعاء.
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قّوات  قيادة  من  خمّول  م�شدٌر  �شّرح 
�شالح  حمافظة  يف  ال�شعبي  احل�شد 

الدين العراقية مبا ياأتي:
قام اأبطال قوات احل�شد ال�شعبي بتنفيذ 
عمليٍة نوعية مبنطقة )اجلالم( �شرقي 
مدينة �شامراء احلبيبة وكانت كالآتي: 

ال�شتخبارات  وحدة  قامت  اأّوًل: 
احل�شد  لقوات  التابعة  واملعلومات 
للع�شابات  مواقع  بر�شد  ال�شعبي 
مناطق  يف  الداع�شية  الإرهابية 

)اجلالم( كالآتي:
النهر  قرب  للعدّو  و�شيطرات  مفارز   

الياب�س.
 جتّمع للعدّو خلف جامع الوليد. 

املواقع  هذه  ا�شتهداف  مّت  ثانيًا: 
الهاون  وقذائف   )107( ب�شواريخ 

وكانت النتائج على النحو التايل: 
ومّت  الأقل  على  اإرهابّيني  ثمانية  قتل   
بح�شب  رمي�س  اأحمد  مبقربة  دفنهم 

ة. م�شادرنا اخلا�شّ
الإرهابّيني   جرح عدد غري حمّدد من 

التكفريّيني.
 تدمري وحرق عجلتني حتمالن اأحادية 

للعدو. 
يف  ع�شكري  م�شدر  بنّي  جانبه  من 
انطالق  عن  الأنبار  عمليات  قيادة 
بع�س  لتحرير  كبرية  ع�شكرية  عملية 
العملية  الرمادي، وهذه  مناطق مدينة 
مب�شاركة  النطاق  وا�شعة  الع�شكرية 
وال�شرطة  اجلي�س  قطعات  جميع 
الذهبية  والفرقة  الع�شائر  ومب�شاندة 
لتحرير  بداأت  ال�شريع  الرّد  وقوات 
ينت�شر  التي  الرمادي  مدينة  مناطق 
الإرهابي.  داع�س  تنظيم  عنا�شر  فيها 
املواجهات  اأّن  على  امل�شدر  اأّكد  فيما 
بع�س  حترير  ب�شرى  و�شتزّف  م�شتمرة 

مناطق الرمادي.
ال�شابعة  الفرقة  اأبطال  “اإّن  واأ�شاف: 

الغيارى  الع�شائر  مقاتلي  مع  وبالتعاون 
من  جوي  وباإ�شناٍد  ال�شرطة  وقوات 
هجومية  عملية  نّفذوا  اجلي�س  طريان 
بالقرب من قرية )البو حياة(  من�ّشقة 
القريبة من مدينة حديثة يف حمافظة 

الأنبار”. 
قتل  عن  اأ�شفرت  العملية  “اأّن  مبّينًا: 
وهزمية  داع�س  اإرهابّيي  من   )22(
اإىل  بالإ�شافة  منهم،  كبرية  جمموعٍة 
ت�شّرر العديد من املباين واملعّدات التي 

كانت حمتّلة من قبلهم”. 
اأي�شًا  متكنت  القوة  تلك  “اإّن  وتابع: 
املنطقة  من  داع�س  اإرهابّيي  طرد  من 
لفتًا  بروانة”.  ناحية  جنوب  الواقعة 
التحالف  قوات  �شربات  “اأّن  اإىل: 
هذه  يف  كبريًا  دعمًا  وّفرت  الدويل 

العملية الع�شكرية الناجحة”.

ت�سريح م�سدر خمّول من قيادة قّوات احل�سد ال�سعبي
 يف حمافظة �سالح الدين العراقية
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افاد م�شدر ع�شكري م�شوؤول يف قيادة 
»الإ�شتخبارات  باأن  بغداد،  عمليات 
�شاروخية  �شربات  وجهت  الع�شكرية 

داع�س  لرهابيّي  التابع  احلمر  ملع�شكر 
امل�شدر  وا�شاف  دجلة«.   ذراع  �شمال 
مقتل  عن  ا�شفرت  ال�شربات  تلك  ان 

البارز  القيادي  بينهم  ارهابيًا   )13(
املدعو خالد »اأبو حمرة«.

مقت القياد الداع�سي ابو حرة(  ( ارين با�ستهدا مع�سر لهم �سال را دلة يف بداد

�شرطة  قيادة  يف  امني  م�شدر  اأفاد    
احل�شد  من  قوة  باأن  بابل،  حمافظة 
لال�شلحة  خمباأ  على  عرثت  ال�شعبي 
وم�شنع للمتفجرات اثناء عملية تفتي�س 

امل�شدر  واأ�شاف  بابل.   �شمايل  وا�شعة 
ان القوة عرثت على خمباأ �شم اأ�شلحة 
هاون  قنربة  و22  ومتو�شطة  خفيفة 
داخل خمزن مهجور ا�شافة اىل �شبط 

م�شنع خا�س بالعبوات النا�شفة وتلغيم 
ال�شيارات و�شناعة الحزمة النا�شفة يف 

اطراف ناحية ال�شكندرية.

رات  يف بابتلل م�س ةور على خمباأ لالأ�سلالع

  اأفاد م�شدر ع�شكري يف قيادة عمليات 
اأمنية تابعة  " قوة  حمافظة النبار باأن 
قيادة  مع  بالتن�شيق  العا�شرة  للفرقة 

داع�شيا   )12( قتلت  النبار  عمليات 
بعملية اأمنية نوعية نفذتها بالقرب من 
مدر�شة حماد �شهاب على طريق املرور 

ال�شريع �شمال �شرق الرمادي.

ي�س العراقي يف الرمادأبطال ا وعية ليةابيا بعار  مقت

  اأفاد م�شدر ع�شكري يف قيادة عمليات 
فرقة  من  "قوة  اإن  النبار  حمافظة 
التدخل ال�شريع الأوىل نفذت، عمليات 
مناطق  داع�س يف  مواقع  على  تعر�شية 

املعار�س والنعيمية واألبو حديد النا�شر 
مقتل  عن  اأ�شفرت  الفلوجة،  مدينة  يف 
الإرهابي  التنظيم  من  عن�شرا   )30(
ب�شالح  مزودة  له  تابعة  عجلة  وتدمري 

اأحادي".   واأ�شاف امل�شدر اأن "قواتنا 
ومن  الفلوجة  مدينة  حول  متمركزة 

اأربعة حماور، وت�شيطر على املوقف".

مقت  اإرابيا من "داع�س" بتعرس أبطال اي�س العراقي يف اللوة
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  اأفاد م�شدر ع�شكري يف قيادة عمليات 
اجلي�س  "قوات  اإن  النبار،  حمافظة 
باأبناء  امل�شنودة  ال�شعبي  واحل�شد 
الع�شائر نفذت عملية اأمنية تعر�شية يف 

لق�شاء حديثة  التابعة  منطقة اخل�شفة 
�شد الع�شابات الداع�شية ، حيث عرثت 
ي�شتخدمها  اأر�شية  اأنفاق  اأربعة  على 
الدواع�س يف ا�شتهداف القوات الأمنية ".   

اأ�شفرت  العملية  اأن"  امل�شدر  واأ�شاف 
يختبون  كانوا  قنا�شني   6 مقتل  عن 
يف اأنفاق اأر�شية ، ف�شال عن م�شادرة 

اأربع عجالت داع�شية ".

ة يف الرمادس�طقة امن داع�س يف م ا�سق )( مقت

قيادة  يف  ا�شتخباري  م�شدر  اأفاد 
)1( باأن  كركوك،  حمافظة  عمليات 

امل�شوؤول  بينهم  "داع�س"  من  م�شلحًا 
جنوب  مناطق  يف  للتنظيم  الإداري 
غربي املحافظة لقوا حتفهم يف ق�شٍف 

لطريان اجلي�س حيُث ق�شفت  خم�شة 
الرهابي  داع�س  مل�شلحي  تابعة  مواقع 
يف ناحية الزاب وجبل مكحول بق�شاء 
غربي  جنوب  كم   55( احلويجة، 
 )1( مقتل  عن  اأ�شفر  ما  كركوك(، 

القتلى  "من بني  اأن  مبينًا    ." ارهابيا 
الباك�شتانية  اجلن�شية  يحمل  �شخ�شًا 
ملناطق  للتنظيم  الإداري  وامل�شوؤول 
ح�شن  ويدعى  كركوك  غربي  جنوب 

ال�شقالوي".

 يف كركو "لداع�س "ح�سن ال�سقال إدارل اامل�سو مقت

من  ارهابيًا   )70( من  اكرث  قتل 
تطهري  اأثناء  داع�س،  ع�شابات 
ال�شعبي  القوات المنية وقوات احل�شد 
�شرق ق�شاء  الواقعة  ال�شجارية  منطقة 

الرمادي.

وقال رئي�س �شحوة العراق ال�شيخ و�شام 
لوجود  العك�شي  "العد  اإن  احلردان 
الع�شابات الرهابية، بداأ يف حمافظة 

الأنبار.

النبار  حمافظة  جمل�س  ع�شو  وكان 
القوات  اأن  اأعلن  قد  الطرموز،  خلف 
المنية واحل�شد ال�شعبي وابناء الع�شائر 
حررت منطقة )البو غا (ب�شكل كامل 

من ع�شابات داع�س الرهابية .

مقت (( داع�سيا يف عليات تطه ال�سارية
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َقاَتَل  ِبيٍّ  نَّ ن  ن مِّ ﴿َوَكاأَيِّ قال اهلل تعاىل: 
اَبُهْم يِف  يُّوَن َكِثرٌي َفَما َوَهُنوْا مِلَا اأَ�شَ َمَعُه ِربِّ
ُعُفوْا َوَما ا�ْشَتَكاُنوْا َواهلّلُ  �َشِبيِل اهلّلِ َوَما �شَ

اِبِريَن﴾. ُيِحبُّ ال�شَّ
�شرح املفردات:

جمع  الرّبّيون  اأقوال:  فيها  يُّوَن﴾:  ﴿ِربِّ
رّبّي، وهو كالرّبايّن اأي من اخت�ّس برّبه 
جموع  اأّنهم  ومنها  بغريه،  ي�شتغل  فلم 

كثرية.
ال�شعف،  اأي  الوهن  من  ﴿َوَهُنوْا﴾: 

وال�شعف نق�شان القّوة.
﴿ا�ْشَتَكاُنوْا﴾: خ�شعوا للعدّو.

الإ�شارات وامل�شامني:
ال�شابقة:  ال�شرائع  يف  واجلهاد  القتال   
-ف�شاًل  اجلهاد  اأّن  الآية  من  ُي�شتفاد 

اأي�شًا يف  عن وجوده يف الإ�شالم- ُوجد 
﴿َكاأَيِّن﴾  كلمة  لأّن  ال�شابقة،  ال�شرائع 
تدّل على اأّن الكثري من الأنبياء ال�شابقني 
يف  الأعداء  يجاهدون  كانوا  واأتباعهم 

�شبيل اهلل.
 دور اأنبياء اهلل يف اجلهاد: بالنظر اإىل 
جماهدي  اأّن  ُي�شتفاد  ﴿َمَعُه﴾  كلمة 
يف  ي�شاركون  كانوا  ال�شابقة  الأمم 
واإّما حتت  اأنبياء اهلل،  اإّما مع  احلروب 

اإ�شرافهم.
 خ�شائ�س املقاتل النموذجي يف �شاحة 
ي�شعف  ل  الب�شري  املقاتل  احلرب: 
﴿َوَما  الداخلية  الروحية  م�شتوى  على 

ُعُفوْا﴾، ول يتقاع�س عن القتال  �شَ
﴿َفَما َوَهُنوْا﴾، ول يخ�شع، ول ي�شت�شلم، 

ُعُفوْا﴾. حتت ال�شغوط ﴿َوَما �شَ
الأمم  مبجاهدي  القتداء  وجوب   
موا�شفات  تعاىل  اهلل  َد  عدَّ ال�شابقة: 
يعترب  حتى  ال�شابقني  الأنبياء  اأتباع 
ُيبتلوا مرًة اأخرى مبا  امل�شلمون بها، ول 

اأُ�شيبوا به يف معركة اأُُحد.
احلرب:  يف  الثبات  على  الت�شجيع   
يف  ال�شدائد  حتّمل  على  ي�شرب  من 
العجز،  ُيظهر  ول  ويثبت  احلروب، 
للعدّو  يخ�شع  ول  والهوان،  وال�شعف، 
﴿َواهلّلُ  يحّبه  اهلل  فاإّن  ي�شت�شلم،  اأو 
اأنّ  البديهي  ومن  ال�شَّابِرِينَ﴾.   ُّ يُحِب
الأ�شخا�س  هوؤلء  مثل  يحّب  تعاىل  اهلل 
الذين يثبتون وي�شربون يف القتال ﴿َوَما 

ُعُفوْا َوَما ا�ْشَتَكاُنوْا﴾. �شَ

اجلهاد يف الأمم ال�سابقة

التحرير: علي ال�شبتي
التدقيق اللغوي: لوؤي عبد الرزاق ال�شدي

الت�شميم والأخراج: منتظر �شامل العكاي�شي


