
ن�سرة اإ�سبوعية تخت�ش بر�سد الإعام احلربي للح�سد ال�سعبي ت�سدر عن ق�سم ال�سوون الفكرية والثقافية يف العتبة العبا�سية املقد�سة
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َخَدَمُة اأبي الف�سل العبا�س)عليه ال�سالم( على �سواتر املنازلة

الأ�سدي: احلسد السعبّي مي باملرعية ولن �سم با�ستالله



بعد اأن اأمّتوا تدريباتهم الع�سكرية 

لتوجيهات  ا���س��ت��ج��اب��ًة  وال��ب��دن��ي��ة 

خ��ّداُم  ال��َت��َح��َق  الدينية  املرجعية 

احل�سني)عليه  الإمام  جي�ش  قائد 

ال�����س��ام( ج��ن��ب��ًا اىل ج��ن��ٍب مع 

امللّبني  م��ن  املجاهدين  اإخ��وت��ه��م 

الُعليا  الدينية  املرجعية  ل��ن��داء 

�سواتر  على  الكفائي  ب��ال��وج��وب 

الع�سابات  �سّد  واملواجهة  العّزة 

فبكّل  والإج���رام���ي���ة،  ال��ت��ك��ف��ري��ة 

بالثبات  امتزجا  واإ�سرار  عزميٍة 

قدوتهم  م��ن  امل�ستمّدة  وال��ق��درة 

ق���م���ر ال���ع�������س���رة اأب������ي ال��ف�����س��ل 

وث��ب��وا  ال�����س��ام(  العبا�ش)عليه 

زرافاٍت زرافاٍت على �سكل وجباٍت 

على  الأوىل  حم��ّط��ت��ه��م  ل��ت��ك��ون 

كرباء  ملحافظة  الغربية  احلدود 

ق�ساء  يف  وب��ال��ت��ح��دي��د  امل��ق��ّد���س��ة 

ال��ن��خ��ي��ب ل��ي��رج��م��وا م��ا ت��دّرب��وا 

وليعي�سوا  الواقع  اأر���ش  على  عليه 

التي  الأج����واء  بنف�ش  ويتعاي�سوا 

ظ��روٍف  م��ن  امل��ج��اه��دون  يعي�سها 

جوية قا�سية وغرها من الأمور.

َخَدَمُة اأبي الف�سل العبا�س)عليه ال�سالم( على �سواتر املنازلة..
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ومركز  الب�سرة  ت��دري��ب  مركز  �سهد 
ال�����س��ام(  علي)عليه  الإم����ام  خ��ط��وة 
افتتحتها  ال��ت��ي  امل��راك��ز  م��ن  -وه��م��ا 
القتالية  ال�سام(  العبا�ش)عليه  فرقة 
دورتي  اختتام  الب�سرة-  حمافظة  يف 

الإمام علي واحل�سن)عليهما ال�سام(، 
وقد اجتاز املتدّربون هذه الدورة بنجاح 
بعد ا�ستكمالهم لربناجمهم التدريبي، 
وح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى درو�����ش م��ك��ّث��ف��ة يف 
اخلفيفة  الأ�سلحة  خمتلف  ا�ستخدام 

��ط��ة، ف�����س��ًا ع���ن ال���درو����ش  وامل��ت��و���سّ
الفكرية والثقافية والتعبوية، وبلغ عدد 
امل�سركني يف هاتني الدورتني )3426( 

متدّربًا. 

باإ�سراف فرقة العبا�س القتالية: اختتام دورتي الإمام علي 
واحل�سن)عليهما ال�سالم( للتدريب الع�سكرّي والبدين..
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الب ّثُل املرجعية الدينية الُعليا من 
�سماحة  ال�سريف  احل�سينّي  ال�سحن 
 دام عزه وخا ال�سايف  اأحمد  ال�سيد 
ت�ستثمر  اأن  احلكومة  امعة  خطبة 
فاإّن  املقاتلني  ودعم  لإ�سناد  اإمكاناتها 
لهم الأولوية الق�سو يف هذه الظروف، 
ب�سيٍء   يبخل    الكر �سعبنا  اأّن  كما 
 ل يزا من م�ساندة اأبنائه املقاتلني اإ
ما  لدعمهم  يقّدمون  والرّب  اخلر  اأهل 
املختلفة  الدعم   باأ�سكا با�ستطاعتهم 

جزاهم ا خر جزاء.
 العرا احلبيب  بلدنا  ميّر   اأّن��ه مبّينًا 
اأزم���اٍت  م��ن   وُي��ع��ا ب��اأوق��اٍت ع�سيبة 
اأّثرت ب�سورٍة جّدية على حياة  متنّوعة 
كبرة  تداعيات  لها   وكان املوانني، 
فمن  م��ن��ه��م،  ال��ك��ث��ري��ن  معي�سة  ع��ل��ى 
الداع�سّي  الإره��اَب  البلُد  يواجه  جانٍب 
الذ ب�س �سيطرته على اأجزاء كبرة 
 يزا ول  وارتكب  من عّدة حمافظات، 

يرتكب من ارائم ما يند لها جبنُي 
مات  ن��زوح  يف  ت�سّبب  وق��د  الإن�سانية 
م�ساكنهم  ع��ن  املوانني  م��ن  اللف 
ويعا الكثر منهم اأو�ساعًا ماأ�ساوية، 
القّوات  يف  امليامني   العرا اأبناء  ولكّن 
 وكذل املختلفة  بت�سكياتها  امل�سّلحة 
الع�سائر  واأب��ن��اء   الأب��ط��ا املتطّوعني 
ال��غ��ي��ار ه��ّب��وا ل��ل��دف��ا ع��ن الأر�����ش 
وال��ع��ر���ش وامل��ق��ّد���س��ات وق���د ح��ّق��ق��وا 
انت�ساراٍت مهّمة خا الأ�سهر املا�سية 
ف��داًء  �����س��ام  ا الت�سحيات  وق��ّدم��وا 
م�ستمّرين  يزالون  ول  العزيز،  للون 
وب�سالة  قوٍة  بكّل  لاأعداء  يف منازلتهم 

.ون�سرهم ن�سرًا عزيزا حماهم ا
 امل���ط���ل���وب م����ن ال���ق���و واأ������س�����اف
هذه  يف  مواقفها  توّحد  اأن  ال�سيا�سية 
معركُة  ه��ي  ال��ت��ي  التاريخية  امل��ع��رك��ة 
واملطلوب من  وم�ستقبله،   للعرا وجوٍد 
احلكومة اأن ت�ستثمر خمتلف اإمكاناتها 

لإ�سناد ودعم املقاتلني فاإّن لهم الأولوية 
اإّن  كما  ال��ظ��روف،  ه��ذه  يف   الق�سو
من  ب�����س��يٍء   ي��ب��خ��ل    ال��ك��ر �سعبنا 
 يزا ل   اإ املقاتلني،  اأبنائه  م�ساندة 
ي��ق��ّدم��ون لدعمهم  اأه���ل اخل��ر وال���رّب 
ال��دع��م   ب��اأ���س��ك��ا با�ستطاعتهم  م��ا 
هذا  ج��زاء  خر   ا جزاهم  املختلفة 
البلد  فاإّن  اخر  من جانب، ومن جانٍب 
يواجه م�ساكل اقت�سادية ومالية معّقدة 
العامة  اخل��دم��ات  يف  كبرًا  ونق�سانًا 
الف�ساد  هو   ��ل وراء  ال�سبب  وعمدة 
املا والإدارّ الذ عّم خمتلف دوائر 
ال�سنوات   خا ومو�ّس�ساتها  احلكومة 
املا�سية ول تزا ويزداد يومًا بعد يوم، 
وعدم   التخطي �سوء  اىل  بالإ�سافة 
حلّل  �سحيحة  ا�سراتيجية  اع��ت��م��اد 
ترقيعية  انية   ٍحلو  اّتبا بل  امل�ساكل 
يتّم اعتماُدها هنا اأو هنا عند تفاقم 

.الأزمات

 اتها لإ�سناد ودعمر اإمكات�ست من احلكومة اأ لوامل 

املقاتل فاإّ له الأولوية القسو   الروف.
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اأفاد م�سدر ع�سكرّ يف قيادة عمليات 
ال��ق��ّوات  الدين"اأن ّ ���س��اح  حمافظة 
الأمنية متّكن من قتل )2( عن�سرًا 
"داع�ش" بعد �سّد هجوٍم للتنظيم  من 

 الإرهابي على منطقة البعيجي �سما
الأجانب". م��ن  غ��ال��ب��ّي��ت��ه��م   ��ت��ك��ري

اأّدت  العملية  امل�سدر"اأّن  واأ���س��اف 
العجات  م��ن  ع���دٍد   ح��ر اإىل  اأي�����س��ًا 

التي كان ي�ستعملها التنظيم يف عملّياته 
اأ�سلحٍة  على  وال�ستياء  الإج��رام��ي��ة، 

واأعتدة".

ب��اإ���س��ق��ا ائرة  اأم��ن��ّي  اأف���اد م�����س��در
تابعة  ال�سنع  اإ�سرائيلية   ا�ستطا
 الفلوجة،وقا يف  داع�����ش  لع�سابات 
واحل�سد  الأمنية  القوات  امل�سدر"اإّن 
ائرة   اإ���س��ق��ا م��ن   متّكن ال�سعبّي 

ا���س��ت��ط��ا ت��اب��ع��ة ل��ع�����س��اب��ات داع�����ش 
الفلوجة  عمليات  قاع  يف  الإره��اب��ي��ة 
عن   وال�ستطا للتج�ّس�ش  ت�ستخدم 

م�سافة تقّدر ب�)3كم2(".
ر�سدها   ّ قد  الطائرة  واأ�ساف"اإّن 

�ّس�سية  ت�سوير   باأعما تقوم  وه��ي 
معاتها   فتّم الأمنية  القّوات  على 
والتي  �سنعها  جهة  ومعرفة  واإ�سقاها 

تبنّي اأّنها اإ�سرائيلية ال�سنع".

اإ�سقا ار ا�ستال اإ�سرايلية السن تابعة لعسابا داعس  الفلوة.

مقتل )(اإرابيا من "داعس" وتدم علت بقس وي و�س مدينة املوسل.

مقتل )( عنسرا من "داعس" الإرامي بعملية اأمنية  منقة 
..تكري ي �سماالبعي

قيادة عمليات  ا�ستخبارّ يف   اأفاد م�سدر
حمافظة نينو باأن ّق�سفًا جويًا ا�ستهدف 
اأحد  يف  الإجرامي  داع�ش  لتنظيم  معقًا 

له  م��ق��ّرًا  يّتخذها  التي  ال�سكنية   امل��ن��از
و�س مدينة املو�سل. واأ�ساف امل�سدر"اأّن 
عن�سرًا   )4( مقتل  عن  اأ�سفر  الق�سف 

م��ن داع�����ش الإج��رام��ي، وت��دم��ر عجلتني 
 الذ تابعتني لهم، ف�سًا عن تدمر املنز

كانوا ي�ستخدمونه كمقر لهم بالكامل". 
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 ن الكرعليها القرا ّكبرة ح عبادة
 ��الأح��ادي م��ن  الكثر  اليها  واأ���س��ارت 
من   ثّلة بها  حظي  ال�سريفة،  النبوية 
وال�سرف،  العّز  �سواتر  على  املرابطني 
ُفقدت  ال��ت��ي   ف��ا��الأ ب�سمة  اأع����ادوا 
ون��ب�����ش احل���ي���اة ال����ذ ت��ا���س��ى ل��ول 

�سواعدهم املباركة.
 احلكيم وبفتو انطاقًا من كتاب ا
اأّكدت  التي  الر�سيدة  الدينية  املرجعية 
 على �سرورة الإعداد النف�سي واملعنو
 لهذه املعركة احلا�سمة مع قو واملاد
ال�سّر والظام، وكان ل من منطلق 
ُتم  َتَطع ا ا�س َلُهم م وا د َواأَع( قوله تعاىل
 ه ب ُبوَن  ه ُتر  ل ي َ اخل  َب��ا ر ن  َوم ٍة  ُقو ن  م
 م ه ُدون ن  م يَن  َخرَوا  ُكم َوَعُدو  ّا  و َعد

ن  م ُقوا َوَما ُتنف َلُمُهم َيع َُّلُموَنُهُم ا َل َتع
ُكم َواأَنُتم َل  َلياإ ُيَوف ّا يل َسب� ٍء يف َسي�

.6َلُموَن( الأنفا ُتظ
املرجعية   لفتو  املبار الإعداُد  ّلى 
الدينية اأ�سمى ل على كافة الأ�سعدة 
 لد املعنويات  رف��ع  �ساأنها  م��ن  التي 
امل��ق��ات��ل��ني الأب���ط���ا، ل��� الأّم���ه���ات 
 ،يقّدمن فلّذات اأكبادهن يف �سبيل ا
 ُينقل عن احد الف�ساء يف احد حي
 اأّمهات ال�سهداء وكان زياراتٍة لإحد
ل متل �سو ولٍد وحيٍد �سّح به من 
�سوهدت  حينها  والون،  الدين  اأج��ل 
فقيل   بالدمو  اغرورق قد  وعيناها 
عقيدٍة  بكّل   فاأجاب  بكاو   لها 
واإميان اأبكي لكو  اأعد اأمل اأولدًا 

كي يقّدموا دماءهم فداًء للدين واأوا�سي 
ف��ا��م��ة ال��زه��راء)ع��ل��ي��ه��ا ال�����س��ام(، 
اأق�����س��ام  ع���ّدة  اىل  الإع�����داد  وينق�سم 
وامل�ساعدات  اللوج�ستي  الدعم  فمنها 
الدائمة )الأ�سلحة( التي تقّدم من قبل 
 للو�سو يوّفقوا    الذين  من  الكثر 
من  الكثر   وهنا  ،القتا �سوح  اىل 
 اختلط حني  بدمائهم  �سّحوا  الذين 
ال�سرفاء،  املجاهدين  جرحى  بدماء 
 الفتو لذا بات كّل ال�سائرين على نه
ا�ستطاعته  ق��در  على  يجاهد  املباركة 
لتتوّحد القلوب وتتكاتف الأكّف ملقارعة 
ال��ن��وا���س��ب ودح����ره����م... ح��ت��ى ي��ع��ّم 

.ال�سام يف باد

الكر القرا  سد املقّد�ساحل
�سجاد الب احللو
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الُمشِرف على فرقة العباس(عليه السالم) القتالية يؤّكد أّن الفرقة مرتبطٌة بوزارة الدفاع العراقية من حيث اإلدارة 
والحركات..

أّكد األستاذ ميثم الزيدي الُمشِرف على فرقة العباس(عليه السالم) القتالية أّن الفرقة مرتبطٌة بشكٍل مباشٍر بوزارة الدفاع 
العراقية من حيث النشر واإلدارة والحركات, مضيفاً أّن قّوات الحشد الشعبّي المقّدس يتبع إلى ثالث جهات، األولى هيأة 

الحشد الشعبي المرتبطة برئاسة الوزراء والثانية وزارة الداخلية، والجهة الثالثة وزارة الدفاع كما عليه فرقة العباس(عليه 
السالم) القتالية وفرقة اإلمام علي(عليه السالم) التابعة للعتبة العلوية المقّدسة ولواء أنصار المرجعية من أهالي مدينة 

الرميثة.

مبّيناً: «إّن مهاّم الفرقة هي تأمين محيط محافظة كربالء المقّدسة واالشتراك في مهاّم قتالية في مناطق متفّرقة من 
العراق حسب أوامر وزارة الدفاع العراقية، حيث تتواجد في هذا الوقت ثالثة ألوية في محيط كربالء وُنمسك آمرلي وبلد 

والدجيل, وأّسسنا لواء سبع الدجيل لحماية منطقة بلد والدجيل».

موّضحاً: «كما إّن الفرقة أخذت على عاتقها التدريب والتهيئة امتثاالً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا وبحمد هللا كانت 
هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين في فترة وجيزة».

مؤّكداً: «إّن مّدة هذه الدورات ستختلف بين محافظٍة وأخرى طبقاً لعدد المتدّربين فيها، فمنها يستمر لمّدة سنة وأخرى 
تقتصر فيها لفترة شهرين أو أكثر بحسب الظرف، وكّل المقاتلين سيكونون ضمن تشكيالت فرقة العباس(عليه السالم) 

القتالية, فبعضهم سيتلّقى التدريب في الفرقة ومنهم المتمّيزون سيدخلون في دوراٍت مكّثفة وبعضهم سيذهب الى جبهات 
القتال في القواطع الدفاعية من أجل المعايشة الميدانية لتهيئة المقاتلين لكّل الظروف المحتملة». 

فيما أّكد العميد اسماعيل مريود رئيس أركان الفرقة: «إّن لفرقة العباس(عليه السالم) مذّكرة تدريب, وتدريباً خاّصاً 
وإجمالّياً, وفترًة تدريبية كما هو معموٌل به في الفرق العسكرية األخرى وال تختلف فيه عنها, وضّباطنا لهم خط خدمة, 

ولدينا أكاديمية العباس للتدريب وقد ال توجد لبعض الفرق مثل هذه األكاديمية, وكذلك لدينا مذّكرات تدريب ومناهج 
تدريب كما هو معمول به في األكاديميات العسكرية».

ق���ا ال��ن��ائ��ب ع��ن ال��ت��ح��ال��ف ال��و��ن��ّي 
واملتحّد با�سم احل�سد ال�سعبي اأحمد 
بها  يتمّتع  حمايٍة  اأك��رب  اإّن   ّالأ���س��د
املرجعية  حماية  هي  ال�سعبّي  احل�سُد 
الدينية اأّوًل، ثم حماية ال�سعب العراقّي، 
اإ اإّن كّل اأبناء ال�سعب العراقّي يقفون 

.خلف احل�سد
اإّن   له  ٍت�سري يف   ّالأ�سد واأ�ساف 
اأو  حماولة جّر احل�سد اىل هذه اهة 
تل اأو ال�ستفادة من و�سعه �سيا�سيًا اأو 
 ،بجديدة  لي�س و�سربه  عليه  التهّجم 

موجة  يركب  من  كّل  نرف�ش   ّك��دًام��و
احل�سد للح�سو على مكا�سب حزبية، 
اأن يركب موجته فهو  ن�سم لأحد  ولن 

.ع�سّي على اأن يركبه اأحد
واأ�����س����ار امل���ت���ح���ّد ب��ا���س��م احل�����س��د 
وثوابتنا  معلنة  مواقفنا  اإّن   ال�سعبّي
وا���س��ح��ة وم��ه��ّم��ت��ن��ا الأ���س��ا���س��ي��ة هي 
والوقوف  العراقي  ال�سعب  عن   الدفا
ب��وج��ه الإره����اب و��ري��ر ك��ّل املناق 
املغت�سبة، وهذه اأوىل اأولوياتنا مع عدم 
 التي �سيحتا  وانب الأخرن�سيان ا

يذكر   .فيها معه  نكون  اأن  اىل  ال�سعب 
اأّن احل�سد ال�سعبّي املقّد�ش ت�سّكل على 
 خلفية دعوة املرجعية العليا يف العرا
املتمّثلة باملرجع الدينّي الأعلى �سماحة 
اإثر  ال�سي�ستا)دام ظّله(  علي  ال�سيد 
اأخر يف  ومدن  املو�سل  �سقو مدينة 
�سهر حزيران من العام العام املا�سي، 
قبل  من  كبر  باهتماٍم  احل�سد  وحظي 
الدولة ملا يقّدمه من ت�سحيات يف �سبيل 

الون.

الأ�سدي: احلسد السعبّي مي باملرعية 
ولن �سم با�ستالله..

اهل الثغور



معرفيًا  وجوبًا  الكفائّي  الوجوُب  كان 
الدواع�ش  هنية  يف  ي���دور  م��ا  ي��ق��راأ 
مع   الفكر التاحم  خلق  اىل  ف�سعى 
ملعنى  ا��م��اه��ر  وا�ستلهام  ال��واق��ع 
ه���ذا ال��ت��اح��م احل����ّي ال����ذ اأرع���ب 
املت�سّلطة على م�سمار   والقو داع�ش 
والقت�ساد  والإره��اب  وال�ساح   امل��ا
املرجعية  اىل  ُينظر  و�سار  امل��دع��وم، 
�سيا�سي  اجتماعي  ك��وج��وٍد  امل��ب��ارك��ة 
تغيرات   اإح����دا على  ق���ادر   ف��ك��ر
املعادلة،  وقلب  املجتمع،  يف  ج��ذري��ة 
قد   ال��ع��را اأّن  اميع  ظ��ّن  بعدما 
انتهى بالفعل، وما عادت له قوة قادرة 
الطبيعّي،  و�سعه  اىل  اإع��ادت��ه  على 
ودي��ن��ه  وم��ق��ّد���س��ات��ه  اإن�����س��ان��ه  ليحمي 
اهاز  اأغلبية  خ��ان  بعدما   ،ال��ق��و
غياب  و�سبب  ال��ع��راق��ي،  ال�سيا�سّي 
معنوية  تدمر  على  الوني  احلر�ش 

اي�ش العراقي.
قاَتَل  الكفائي  الوجوب  اأّن  يعني  وهذا 
بدًء  اهات  من  العديد  عرب  معنويًا 

خائرة  العراقية  ال��ذات  مواجهة  من 
�سياني  وحماربة  حينها،  يف   القو
والعزمية  القوة  وا�ستنها�ش  الياأ�ش، 
 النه�سو ال�سوت  وه���ذا  وال��ث��ب��ات، 
الإم���ام  بنه�سوية  املتمّثل  امل��رج��ع��ّي 
احل�����س��ني)ع��ل��ي��ه ال�����س��ام( لب����ّد اأن 
ال��و��ن،  الإن�����س��ان،   ل�سال ينت�سر 

الدين...
للقوة،  امل�ستباح  املعنى  تغير   وثانيًا  
ف��داع�����ش ال���ي���وم ���س��ق��ط�� اإن�����س��ان��ي��ًا 
املباركة  املرجعية  اأ�سقطتها  ومعنويًا، 
الوجود   سق� مثلما  تفكرها  �سّر  يف 
يف  الن�سر  ل��ه  تهّياأ  بعدما   ،الأم����و
 ُي�سب الن�سر  بهذا  واإا  ك��رب��اء، 
ولتاأريخه  ل��وج��وده   ُت��ط��ا ل  ه��زمي��ة 

الأ�سود.
الكفائي  ال��وج��وُب   ا�ستطا  وث��ال��ث��ًا  
فرز الفر اوهرّ بني اأهل الثبات 
والأ�سالة، ويعني من يّدعون الرجولة 
والبطولة.. فالوجوب الكفائي ب�سوته 
 تعرية جمتمعات بالغ ا�ستطا ّالقو

الوجوب   فاأ�سق اأ�سالتها،  حجم  يف 
 الكفائي عنها ورقة التوت بعدما باع
ندمهم  وحتى  واأعرا�سها،  اأوانها 
اخلور  فيهم  دام  ما  بنافع  لي�ش  الن 
خ�سرنا   -ا  سم� -ل  هبنا  نف�سه. 
بالتاأكيد  لكّننا  معركتني..  معركة.. 
واإن�سانيتنا،  وج��ودن��ا  بقيم  احتفظنا 

واأّكدنا �سعار )هيهات مّنا الذلة(. 
رابعًا ا�ستطا الوجوب الكفائي جمع 
اختلف  ومهما  احلقيقية،  ال��ه��وي��ات 
مكّونات  بوا�سطة   العقائد النتماء 
يكن    فهو  البطلة،  ال�سعبّي  احل�سد 
احلدود  حماية  مهّمته  �سيعيًا  ح�سدًا 
ائفٍة  بحماية  مكّلفًا  ول  ال�سيعية، 
دون اأخ��ر، وه��ذا ما اأرع��ب الإع��ام 
التجار للكثر من الف�سائيات، فهذا 
احل�سد لي�ش مثل احل�سد الذ ُيطالب 
بتكوينه بع�ش �سيو الع�سائر، ليحمي 
وج����وده ال��ع�����س��ائ��ر، ه���ذا ال��وج��وب 
 خرائ  ومّز الهوّيات  وّحد  الكفائي 

التق�سيم.



قراءة علي اخلباز

وحدة العام اللكرو التحرير
عبد الرزا لو التدقيق اللغو

الت�سميم والأخرا منتظر �سا العكاي�سي


