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ال�سعبي،  واحل�سد  المنية  الق�ات  اطلقت 
عملية حترير ناحية ال�سينية غربي ق�ساء 
بيجي وفر�ست ط�قا عليها، وتعد الناحية 
من ابرز معاقل »داع�ص« يف �سالح الدين، 
ا�سفرت  جديدة  ع�سكرية  حملة  خالل 
ارهابيا،   40 قتل  عن  الوىل  �ساعاتها 
وقطع عدد من طرق المداد. ورافق تلك 
التحركات، جناح اخر حققه ابطال الق�ات 
متكن�ا  حينما  ال�سعبي،  واحل�سد  المنية 
جن�ب  من  كم  األفي  م�ساحة  حترير  من 
تكريت و�سمايل ذراع دجلة، وانت�سارها يف 
العديد من املناطق املحررة بهدف »م�سك 

الر�ص«.
الع�سكرية  النت�سارات  تقت�سر  ومل 
ابطال  وا�سل  حيث  الدين،  �سالح  على 
وابناء  ال�سعبي  واحل�سد  المنية  الق�ات 
حميط  على  قب�ستهم  احكام  الع�سائر، 
اخلناق  ت�سييق  من  ومتكنهم  الرمادي، 
على اجلماعات الرهابية، الذين فر منهم 
تاركني  وادي ح�ران،  باجتاه  300 عن�سر 

م�اقعهم يف الفل�جة.
عناد،  الدين، جمعة  قائد عمليات �سالح 
ناحية  حترير  عمليات  انطالق  اكد 

مركز  حترير  من  النتهاء  بعد  ال�سينية، 
ق�ساء بيجي.

وقال عناد يف ت�سريح له  »اإن الق�ات المنية 
ا�ستكملت خططها لتحرير ناحية ال�سينية 
من ع�سابات داع�ص الرهابية بعد انتهاء 
معركة حترير مركز ق�ساء بيجي«. واأ�ساف 
بداأت  الرهابية  داع�ص  »ع�سابات  اأن 
م�ؤكدا  ال�سرقاط،  ق�ساء  اإىل  بالهروب 
التقليل  �ساأنها  من  ع�سكرية  خطة  و�سع 
ا�ستخدام  وتعتمد  الب�سرية،  اخل�سائر  من 
اأن  اإىل  عناد،  واأ�سار  حديثة«.  تقنيات 
»الق�ات المنية عازمة وعقب النتهاء من 
حترير ناحية ال�سينية على الت�جه ب�سكل 
مبا�سر لتحرير ال�سرقاط، الذي يعد اخر 
ل�سيما  املحافظة،  لـ)داع�ص(يف  معقل 
ب�سكل  لتحريره  ميدانية  و�سع خطة  عقب 
كامل من دن�ص ع�سابات داع�ص الرهابية«. 
بني  العايل  التن�سيق  بحجم  عناد  وا�ساد 
ل�سرب  ال�سعبي،  واحل�سد  المنية  الق�ات 
م�اقع داع�ص يف �سمال ق�ساء بيجي. وعلى 
الف�ر من انطالق عملية حترير ال�سينية، 
ح�سن  ال�سعبي،  احل�سد  يف  القيادي  اعلن 
فدعم، قتل نح� 40 اإرهابيا من الع�سابات 

ال�سينية  ناحية  م�سارف  عند  الداع�سية 
غربي بيجي.

وقال: اإن »الق�ات الأمنية امل�سرتكة نفذت 
غربي  ال�سينية  ناحية  قرب  اأمنية  عملية 
عن  اأ�سفرت  »العملية  اأن  م�ؤكدا  بيجي«، 
املئات  وتفكيك  داع�سيا   40 نح�  مقتل 
اأن  فدعم  واأو�سح  النا�سفة«.  العب�ات  من 
ال�سينية  ناحية  اأبناء  من  كبرية  »اأعدادا 
التحق�ا ب�سف�ف ق�ات احل�سد ال�سعبي يف 
العملية اجلارية لتحرير املحافظة بالكامل 
من دن�ص ع�سابات داع�ص الإرهابية« لفتا 
اإىل »قرب حترير الناحية بالكامل يف املدة 
احل�سد  يف  القيادي  اأكد  فيما  املقبلة«، 
ال�سعبي كرمي الن�ري، ان الق�ات امل�سرتكة 
قتلت 30 داع�سيا يف منطقة ال�سكك والب� 
دراج القريبة من بيجي. وكان القيادي يف 
احل�سد ال�سعبي فالح ح�سن اخلزعلي، اكد 
اجلاهزية  لديهم  مقاتل  اآلف  اأربعة  ان   «
التامة لدخ�ل منطقة ال�سينية يف حمافظة 
�سالح الدين وحتريرها من دن�ص ع�سابات 

داع�ص الرهابية.
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الدينية  املرجعية  لت�جيهات  ا�ستجابًة 
اجلمعة  خطبة  يف  وردت  التي  الُعليا 
اأبناء ال�سعب  املا�سية والتي دعت فيها 
اأن  القتال  بجبهات  يلتحق�ا  مل  الذين 
يك�ن  اأن  اأجل  من  با�ستمرار  يتدّرب�ا 
للمراحل  تاّم  ا�ستعداد  على  اجلميُع 
القادمة والتهّي�ؤ وال�ستعداد لأّي طارئ 
واملخاطر  الأمنية  التطّ�رات  ظّل  يف 
له  يتعّر�ص  وما  بال�طن  املحدقة 
الداع�سية  الع�سابات  خماطر  من 
مّما  احتمال(،  لـ)كّل  ا�ستعدادًا 
ال�ق�ف  كافة  العراقّيني  من  يتطّلب 
اأكادمييُة  اأعلنت  �سّدها،  وثباٍت  بحزٍم 
العبا�ص)عليه  لفرقة  التابعة  التدريب 
العبا�ص(  )اأكادميية  القتالية  ال�سالم( 
عن ا�ستعدادها التام لتدريب الراغبني 
وبدنيٍة  ع�سكريٍة  تدريباٍت  بدخ�ل 
املقّد�سة  كربالء  حمافظة  داخل  من 

وخارجها.
باأم�ر  الأكادميية  تتكّفل  اأن  على 
كافة  والل�ج�ستية  التعب�ية  التدريب 

واخلربة  البدنية  اللياقة  واإك�سابهم 
الأ�سلحة  اأن�اع  خمتلف  ا�ستخدام  يف 
وباإ�سراف مدّربني اأكفاء ذوي خربة يف 
تدريبّي  وبربنامٍج  الع�سكرية  املجالت 
املتدّربني  مببيت  تتكّفل  كذلك  متطّ�ر، 
ونقلهم وجتهيزاتهم مبا ي�سمن خروج 
وع�سكريًا  عقائديًا  مت�سّلٍح  مقاتٍل 
اأّية  لدرء  احتياطية  قّ�ة  ليك�ن�ا مبثابة 

خماطر –ل �سمح اهلل-.
ويف  الُعليا  الدينية  املرجعية  اأّن  يذكر 
ال�سحن  من  املا�سية  اجلمعة  خطبة 
»اإن  بّينت:  قد  ال�سريف  احل�سينّي 
ونرّبي  تامًا  ا�ستعدادًا  ن�ستعّد  اأن  علينا 
اأنف�سنا ونرّبي اأرواحنا ونقّ�ي اعتقادنا 
ومعرفتنا بالإمام  وندّرب �سبابنا 
هناك  اأّن  كما  اإخ�اين  القتال،  على 
مقاتلني الآن يف جبهات القتال فالبقية 
ويجّهزوا  يتدّرب�ا  اأن  منهم  مطل�ٌب 
بها  منّر  التي  الظروف  هذه  اأنف�سهم، 
ل نعلم متى يك�ن الظه�ر ول نعلم اىل 
كم �ست�ستمّر هذه املعركة امل�سريية مع 

الآن  مقاتل�ن  هناك  داع�ص،  ع�سابات 
�سيٍء  وكّل  وال�لد  واملال  الأهل  ترك�ا 
عن  اأعرا�سنا  عن  الدفاع  �سبيل  يف 
البقّية؟  من  املطل�ب  ما  مقّد�ساتنا، 
الدعم  املعن�ّي  الدعم  املادّي  الدعم 
ال�ستعداد  نف�سه  ال�قت  ويف  النف�سّي 
ل  الذي  يعني  وامل�ستمّر،  املت�ا�سل 
للفرتة  التاّم  ال�ستعداد  هذا  ي�سرتك 
القادمة اأن يك�ن هناك تدريٌب م�ستمّر 
للرجال  م�ستمّر  وتدريٌب  لل�سباب 
والتهي�ؤ الدائم حتى ن�ستطيع اأن ن�اجه 
كّل الحتمالت امل�ستقبلية، وهذا يدخل 
�سمن ال�ستعدادات لدولة الإمام)عّجل 
ال�سريف(. فرجه  تعاىل  اهلل 
على  الت�سال  املعل�مات  من  وللمزيد 
 )07829605325( التالية:  الأرقام 
املرا�سلة  اأو   .)07716677577(
الآتي:  الربيدي  العن�ان  على 
alabbasalali@gmail.(

.)com
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طالبت املرجعيُة الدينّيُة الُعليا اجلهات 
ملُعاجلة  واحلذر  اليقظة  اىل  الأمنية 
داخل  حتدث  التي  الأمنية  اخلروقات 
كبريَتنينْ  ومهنيٍة  بدّقٍة  والتعامل  املدن 
والإرهابّيني،  الإرهاب  م�اجهة  يف 
الكّليات  اأبناء  ذاته  ال�قت  يف  داعيًة 
واملعاهد وطلبة املدار�ص اىل ال�ستفادة 
دوراٍت  للدخ�ل يف  التعطيل  اأوقات  من 
والتدريب  وثقافية  فكريٍة  تط�يريٍة 
لدرء  وال�ستعداد  ال�سالح  حمل  على 
الُعليا  املرجعيُة  اأّكدت  كما  املخاطر، 
على اأبناء الع�سائر ب�سرورة ال�ستفادة 
من  الدينية  العل�م  وطلبة  العلماء  من 
للم�ساكل  احلل�ل  و�سع  يف  اأبنائهم 

وامل�ساجرات التي حتدث بينهم.
جاء هذا يف اخلطبة الثانية من �سالة 
امل�افق  1436هـ(  )17�سعبان  اجلمعة 
يف  اأُقيمت  التي  2015م(  لـ)5حزيران 
باإمامة  ال�سريف  احل�سينّي  ال�سحن 
والتي  ال�سايف،  اأحمد  ال�سيد  �سماحة 

بنّي فيها:

»اإخ�تي اأخ�اتي اأعر�ص على م�سامعكم 
الكرمية بع�ص الأم�ر:

الأمر الأّول:
البلد  بها  ميّر  التي  التحّديات  اإّن 
التحّديات  اأهّمها  ومن  وكبريٌة  كثريٌة 
اخلارجية،  اأم  الداخلية  �س�اًء  الأمنية 
اأبناوؤنا  فيه  ُيدافع  الذي  ال�قت  ففي 
واملتطّ�عني  وال�سرطة  اجلي�ص  من 
واأبناء الع�سائر عن بلدنا حتدث بع�ص 
من  املدن  داخل  يف  الأمنية  اخلروقات 
اأرواح  وحت�سد  وهناك،  هنا  تفجريات 
اأعدادًا  وتخّلف  الأبرياء  من  الع�سرات 
من اجلرحى وهذا ي�ستدعي املزيد من 
الأمنية،  اجلهات  من  واحلذر  اليقظة 
والإرهابّيني  الإرهاب  مع  التعامل  فاإّن 
 ، كبريَتنينْ ومهنيٍة  بدّقٍة  يك�ن  اأن  لُبّد 
ال�ستخباراتية  الأجهزة  تك�ن  اأن  لُبّد 
حالة  واإّن  ل�سيما  دائمًا  منتبهة 
اجلهد  من  املزيد  َل  بذنْ ت�جب  املعركة 
وتط�ير  وتعزيز  العدّو  حتّركات  لر�سد 
هذه  ملنت�سبي  ال�سخ�سية  القدرات 

الأجهزة.
الأمر الثاين:

واملعاهد  الكّليات  يف  اأبنائنا  على 
واملت��ّسطة  الإعدادية  املدار�ص  وطاّلب 
التعطيل،  اأوقات  من  ي�ستفيدوا  اأن 
ن�ستثمره  اأن  وعلينا  نعمة  ال�قت  فاإّن 
فبالإ�سافة  والأ�سّح،  الأمثل  ال�ستثمار 
اىل التفّ�ق يف اأيام التح�سيل والدرا�سة 
كذلك يجب اأن يك�ن يف اأّيام التعطيل، 
اأن  ينبغي  التي  الأم�ر  جملة  من  ولعّل 
احلثيث  ال�سعي  ه�  العطلة  يف  تتحّقق 
اأو  فكريٍة  تط�يريٍة  دوراٍت  يف  للدخ�ل 
ثقافية ويف جمالٍت علميٍة اخت�سا�سيٍة 
هذه  من  ال�ستزادة  لغر�ص  واأخالقية، 
النافعة وت�سكيل حلقاٍت وعقد  املعارف 
امل�اطنة  على  للتثقيف  حما�سراٍت 
والإ�سهام  بالبلد  والهتمام  ال�ساحلة 
يف احلفاظ عليه، والتدريب على حمل 
ال�سالح وال�ستعداد لدرء املخاطر عنه 
القراءة  وكذلك  ذلك،  الأمر  تطّلب  ل� 
ح�لنا  من  اأم�ٍر  من  يدور  ملا  اجليدة 

ُتطالب اجلهات الأمنية
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الي�م  فاأنتم  والإدراك،  ال�عي  وزيادة 
طاّلب وم�س�ؤولّيتكم حمّددة وغدًا تك�ن 
يف  تك�ن�ن  عندما  اأكرب  م�س�ؤولّيتكم 
�ساء  اإن  �سعبكم  متقّدمة خلدمة  م�اقع 

اهلل تعاىل.
الأمر الثالث:

احل�سارّي  الرتاث  من  يحمل  بلدنا  اإّن 
وقد  هلل،  واحلمُد  الكثري  ال�سيء 
�ساهمت يف بناء هذا الإرث اأم�ٌر كثريٌة 
على  ذلك  انعكا�ص  من  ولُبّد  ومتعّددة 
بالرتكيبة  لنعتّز  واإّننا  جمتمعنا  عم�م 
بكّل  بالدنا  يف  امل�ج�دة  الجتماعية 
م�ساحًة  حتتّل  الع�سائر  ولعّل  وج�داتها 
وا�سعًة من هذه الرتكيبة، وقد �ساهمت 
هذه الع�سائر الكرمية يف احلفاظ على 
ال�سجاعة  من  الأ�سيلة  العربية  الطباع 
الكبري  واحرتام  والكرم  وال�سهامة 
من  ذلك  واأمثال  ال�سيف  واإقراء 
ال�سرع  يقّرها  التي  الفا�سلة  الأخالق 
والعرف، وقد حتُدُث بع�ص الحتكاكات 
ل�سبٍب  الع�سائر  اأبناء  بني  وامل�ساجرات 

هذه  لف�ّص  البع�ُص  ي�سعى  وقد  لآخر  اأو 
النزاعات واإ�سالح ذات البني وه� اأمٌر 
الع�سائُر  تك�ن  اأن  على  وحر�سًا  ح�سن، 
الكرميُة متقّدمًة دائمًا يف الف�سائل ن�ّد 

اأن نبنّي الأم�ر الآتية:
اأّوًل: الإ�سراع بتط�يق اأّي اأزمة وم�سكلٍة 
وعدم  الع�سائر  وجهاء  قبل  من  حتدث 
اأكرب  م�ساحًة  الأم�ر  تاأخذ  لأن  ال�سماح 
ت��سيع  فاإّن  ال�اقعية،  م�ساحتها  من 
ت�سعب  جانبية  م�ساكل  ي�ّلد  امل�سكلة 

ال�سيطرُة عليها.
م�سكلٍة  لأّي  الأفعال  ردود  اإّن  ثانيًا: 
نف�سه  الفعل  اأكرب من  اأن ل تك�ن  يجب 
اىل  احلّق  عن  خروجًا  ذلك  يف  لأّن 
الباطل، ويف حالت غري قليلة يقع ظلٌم 
على بع�ص الأ�سخا�ص مّمن ل دور لهم 
يف  يتعارف  ما  ذلك  ومن  امل�سكلة،  يف 
النزاعات  املناطق من حّل بع�ص  بع�ص 
للتزويج  الن�ساء  بع�ص  باأخذ  الع�سائرية 
اأمٌر  وه�  بـ)الف�سلّية(  ُي�سّمى  ما  وه� 
يج�ز  ل  فاإّنه  و�سرعًا  اأخالقًا  م�ستنكٌر 

املراأة  جُترب  اأن  الأح�ال  من  حاٍل  يف 
ولية  ول  ُتريد،  ل  مّمن  الزواج  على 
خالفًا  يزّوجها  اأن  يف  لغريه  ول  لالأب 
مل�سلحتها، فاّتق�ا اهلل يا كرام واجتنب�ا 
عن هذه املمار�سات البعيدة عن ال�سرع 

والأخالق.
ثالثًا: على الع�سائر الكرمية اأن ت�ستفيد 
من  الدينية  العل�م  وطلبة  العلماء  من 
اأبناء الع�سائر وغريهم يف و�سع احلل�ل 
لبع�ص  تك�ن  اأن  من  خ�سيًة  للم�ساكل 
تداعيات  املتعارفة  واحلل�ل  الأفكار 
اأمٌر  اأم�ر  �سلبية، واإّن الت�ساور يف هكذا 
ب للحّق اأمٌر مطل�ب  م�ستح�سن والتع�سّ
ل لغريه، وقد ُن�سب لأمري امل�ؤمنني)عليه 
بكم  تع�سّ )فليكننْ  قال:  اأّنه  ال�سالم( 
الأفعال  وحمامد  اخل�سال  ملكارم 
وحما�سن الأم�ر(، واإذا مل يتمّكن اأحٌد 
اىل  الرج�ع  من  فالُبّد  الإ�سالح  من 
ا يك�ُن احلّل مر�سّيًا للجميع  املحاكم وملمِ

وفقًا للمعايري ال�سرعية والأخالقية.
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من هنا وهناك 
 قامت �سق�ر الق�ة اجل�ية اللبطله بتدمري عجلة حتمل ر�سا�ص )23( ملم يف قرية املن�سية ومت تدمري مقر لعنا�سر داع�ص 

تدمريا تاما .

ارهابيًا يف حق�ل عجيل  وقتل )16(  احاديات  البطال على عجلتني حتمل  قبل طريان اجلي�ص  ت�جيه �سربة ج�ية من   مت 
النفطية �سمن قاطع عمليات دجلة .

 ابطال طريان اجلي�ص يدمرون اوكارًا للدواع�ص ا�ستخدمت لطالق الهاونات على قطعاتنا جن�ب ج�سر ال�سيحة ويقتل�ن من 
فيها .

 RBG7 قامت ق�ة من قيادة عمليات دياىل بتنفيذ فعالية يف منطقة )ناحية بهرز( ا�سفرت عن العث�ر على رمانات قاذفة 
�سد ال�سخا�ص عدد)1( رمانات قاذفة RBG7 �سد الدروع عدد)6( قداحة تفجري عدد )5( قنربة هاون عيار 60 ملم 

عدد)5( .

 طريان اجلي�ص يدمرجرافة مفخخة )�سفل( وعجلة ن�ع كيا حتمل عدد من ارهابي داع�ص ويقتل من فيها ب�سربة ج�ية دقيقة 
على الطريق ال�سرتاتيجي الرابط بني بيجي وحديثة .

 نفذ �سق�ر اجل� الأبطال �سربات ج�ية يف قاطع عمليات اجلزيرة والبادية قرب جامع الب� �ساهني  ملحقني بالعدو الإرهابي 
خ�سائر فادحة بالأرواح واملعدات.

كما مت تدمري عجلة مفخخة اأخرى وعجلة حتمل �س�اريخ كاتي��سا وقتل من فيها وتدمري )13( وكرًا ارهابيًا وقتل من فيه 
ومعاجلة منزلني مفخخني و )3( عب�ات نا�سفة.
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وهناك 

من هنا 
 وا�سلت قطعات قيادة عمليات �سامراء فعاليات تطهري ومعاجلة املناطق والطرق يف قاطع م�س�ؤوليتها اىل خط الالين حيث 
عاجلت عددًا كبريًا من العب�ات النا�سفة وقد مت تطهري معظم املناطق من �سمال بغداد وحتى املناطق الغربية من �سامراء 

مب�ساركة كافة القطعات من اجلي�ص وال�سرطة لأبناء احل�سد ال�سعبي .
اعلنت ال�سرطة الحتادية واحل�سد ال�سعبي تقدمها يف ثالثة حماور رئي�سية وحم�ر رابع للم�ساغلة وهما م�ستمرة يف التقدم 
لتطهري ما تبقى من ق�ساء بيجي بعد اأن مت لهما بع�ن اهلل وهمة الغيارى حترير مركز الق�ساء ورفع العلم العراقي ف�ق مبنى 
قائممقامية الق�ساء وحترير جامع الفتاح وهم تتقدمان باجتاه اأهدافها املر�س�مة ملحقتني بالعدو الهزمية النكراء واخل�سائر 

الفادحة بالأ�سخا�ص واملعدات .

 قامت جماميع ارهابية بالتعر�ص على ق�ة ع�سكرية لقيادة عمليات دجلة يف منطقة العال�ص وعجيل ومت �سد التعر�ص بتدمري 
عجلتني معادية حتمل احاديات وقتل اكرث من 25 ارهابيًا .

 نفذت ق�ة م�سرتكة من ل�اء امل�ساة 17 وفرقة امل�ساة الآلية العا�سرة ومفرزة الك�رنيت يف منطقة خط ال�سد حلق�ل العال�ص 
فعالية قتالية متكن�ا خاللها من قتل )7( اإرهابيني وحرق وتدمري عجلة حتمل اآحادية ودراجة نارية.

 نفذت ق�ة من ل�اء امل�ساة 39 ول�اء امل�ساة 10 فعالية قتالية م�سرتكة يف منطقة تقاطع ال�سالم متكن�ا خاللها من قتل اإرهابيني 
اثنني.

 ت�جيه �سربة ج�ية من قبل طريان ق�ات التحالف على عجلة ن�ع )بيك اب( حمملة بال�سخا�ص والذخرية ادت اىل تدمريها 
بالكامل يف منطقة )اجلبة( �سمن قاطع قيادة عمليات اجلزيرة والبادية.

الفرقة الثامنة ق�سفت جتمعات لداع�ص باملدفعية الثقيلة يف مناطق الفحيالت والب� دعيج وحمطة وق�د اأحمد العجمي ومت 
تدمري 10 عجالت وقتل من فيها من اأعداد.

 متكنت قيادة عمليات بغداد و�سمن عملية فجر الكرمة من تكبيد العدو الإرهابي خ�سائر بلغت قتل )18( ارهابيًا وتدمري 
)4( عجالت حتمل اآحاديات وقتل من فيها ومفرزة هاون وقتل اأعدادها وتدمري عجلتني همر واأخرى مدرعة ومفخخة وقتل 

من فيها،

7اهل الثغور



ان�سجمت اخالقيات داع�ص  مبا تفعله من 
قتل وحرق وزرع الدمار مع تلك النف�سيات 
يقربها  غرور  من  تعاين  التي  املري�سة 
اذ   ، والمريكية  ال�سهي�نية   الروؤيا  اىل 
بقية  على  تف�ق   انه  داع�ص  تنظيم  يرى 
اأن هذا  وي�سعر   ، كان�ا  اأينما  الب�سر  ابناء 
اغت�ساب  من  وميكنه  له  ي�سمح  التف�ق 
ليقيم  اأر�سهم؛  وا�ستخدام  ثرواتهم، 
الفكر  يف  اأن  وجند  امل�ع�دة.  جنته  فيها 
وادعاء  املباهاة،  من  الكثري  الداع�سي 
التمكن، بامتالكه العدة والعدد املدعمني 
قدمت  التي  التخريب  دول  من  بالعديد 
ال�ج�د  و�ساندت  الالحمدود،  الدعم 
الداع�سي مبا متتلك من ماكينة اعالمية 
الناه�ص،  امل�سروع  لتدمري  تعمل  كبرية، 
ال�سريفة  الدينية  به املرجعية  نادت  الذي 
عرب وج�بها الكفائي الذي �سعى لتح�سيد 
الطاقات ال�طنية، وجتنيد ال�سباب، وبث 
املجتمع  خلدمة  الفاعلة  الت�سحية   روح 
الدواع�ص  اعالم  حاول  فقد  العراقي 
الفقهي  بامل�سند  الت�سكيك  معه  والعاملني 
هذا  مثل  لنبثاق  ي�سمح  الذي  ال�سرعي 
فاإن  الأمر،  الكفائي. ويف حقيقة  ال�ج�ب 
والتي  الداخلية  املقاومة  �سرع  ال�سالم 
الفا�سدة  الأنظمة  م�اجهة  مهمتها  تك�ن 

والظاملة التي متار�ص العنف والإرهاب بني 
مب�اجهة  تعنى  خارجية  ومقاومة  النا�ص، 

الحتالل بجميع اأ�سكاله.
امل�سم�نني،  �سملت  الداع�سية  والق�سية   
فاملبنى الفقهي للمقاومة الداخلية معروفة 
بالأمر  بدءًا  وال�سنة،  الكتاب  من  امل�سند 
التغيري  املنكر، اىل  والنهي عن  باملعروف 
باليد، ومعناها )املقاومة امل�سلحة(، واأدنى 

مراتبها رف�ص امل�ستبد.
 ومن املباين الفقهية للمقاومة اخلارجية 
من  ا�ستثناء  بال  امل�سلمني  اجماع  ه� 
وقد  امل�سلمني.  بالد  عن  الدفاع  وج�ب 
اأجمع فقهاء الأمة ال�سالمية على �سرعية 
جمم�عة  ويرى  امل�سلحة.  املقاومة  وج�ب 
من الفقهاء �سرعية هذا ال�ج�ب الكفائي 
قبل قرون، اإذ يرى )ابن ادري�ص( يف كتابه 
)ال�سرائر(، اأن اخل�ف على حياة امل�سلمني 
والدفاع عن  امل�سلح،  وج�ب اجلهاد  �سرع 

النف�ص، وعن ال�سالم وامل�سلمني.
)ق�اعد  كتاب  يف  احللي  والعالمة   
ال�ستالم.  يج�ز  ل  اأنه  يرى  الحكام( 
يرى  )الدرو�ص(  كتابه  يف  الول  وال�سهيد 
اأن اخل�ف من ا�سطالم ق�م من امل�سلمني، 
ي�جب على من يليهم الدفاع عنهم، وهذا 
النه��ص  فه�  الكفائي(،  )ال�ج�ب  ه� 

باأعباء املقاومة الداخلية واخلارجية.
امل�ازين  قلب  الكفائي(  )ال�ج�ب  هذا   
على الداع�سيني وال�سلط�يني والعتاة، حتى 
�سارت هناك مزادات علنية لبيع الذمم، 
فالدكت�ر اأحمد الطيب �سيخ اجلامع الأزهر 
الذي كان بالأم�ص يرى اأن عنا�سر داع�ص 
�س�ى  باأعمالهم  يخدم�ن  ول  جمرم�ن، 
ال�سهي�نية، وما هذه الدواع�ص ح�سب ق�ل 
ا�ستعمارية، تعمل  اإل �سنائع  �سيخ الأزهر 
الي�م  يرى  فكيف  ال�سهي�نية،  خدمة  يف 
ان النه��ص �سعبيًا وجماهرييًا ب�جه هذه 
الدواع�ص عمل طائفي، وه�ؤلء الناه�س�ن 
�سنة  العراق  اأبناء  وهم  البالد،  ابناء  هم 
و�سيعة، نه�س�ا لي�اجه�ا عدوا قالت عنهم 
دار الفتاء ال�سع�دية اأن داع�ص فئة ظاملة 

معتدية، ويجب على امل�سلمني قتالها.
 واحلمد هلل، انطلق هذا ال�ج�ب الكفائي 
وج�دها،  من  متيقنة  �سرعية  جهة  من 
مبتعدة عن التذبذب الذي ا�ساب الزهر 
لك�ن  ال�سع�دي؛  الفتاء  دار  او  امل�سري، 
عقلية  مبنطلقات  انبثق  الكفائي  ال�ج�ب 
وطني  �سرعي  ا�ستنها�ص  عرب  م�ؤمنة، 
كرامة  على  جتاوز  اأي  ل�سد  اخالقي؛ 

الدين وال�طن. 
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