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حّتى  فيه  الكامنة  االإن�سانية  هذه  وح�سور 
الفعل  مواجهة  احلرب،ومنها  �ساعات  يف 
امل�سلم  االإن�ساُن  ميتلك  ما  بكّل  ال�سلبّي 
القتل  نوازع  جماح  وكبح  لردع  اإرادة  من 
من  ذلك  املقابل،  الطرف  عند  والتدمري 
�سّرعها  التي  بال�سوابط  االلتزام  خالل 
اأهل  تعاليم  اأوجبته  وما  بحدود،  اهلُل 
البيت اإ�سافًة اىل ما ير�سد اإليه العقل 
واملنطق من مزايا �سلوكية، لت�سبح رعايُتها 
و�سياَع  اأجٍر  اإحباَط  بها  واالإخالُل  وجوبًا 
املرجعية  و�سايا  اإحدى  يف  ورد  فقد  اأمل. 
الدينية العليا التي اأ�سدرها مكتُب �سماحة 
ال�سيد علي احل�سينّي ال�سي�ستاّ)دام ظّله 

الوارف( قوله:
فاإّياكم  كّلها،  احلرمات  يف  اهلل  اهلل 
والتعّر�س لها اأو انتهاك �سيٍء منها بل�ساٍن 
اأو يد، واحذروا اأخذ امر بذنِب غريه، فاإّن 
اهلل �سبحانه وتعاىل يقول: )َواَل َتِزُر َواِزَرٌة 

ِوْزَر اأُْخَرى..(، وال تاأخذوا بالظّنة وت�سّبهوه 
على اأنف�سكم باحلزم، فاإّن احلزم احتياُط 
الغري  على  اعتداٌء  والظّنة  اأمره،  يف  املرء 
بغري حّجة، وال يحملّنكم ُبْغ�ُس من تكرهونه 
على جتاوز حرماته، كما قال اهلل �سبحانه: 
َتْعِدُلوْا  اأاََلّ  َعَلى  َقْوٍم  �َسَناآُن  ُكْم  َيْجِرَمَنّ )َواَل 

اْعِدُلوْا ُهَو اأَْقَرُب ِللَتّْقَوى(.
وقد جاء عن اأمري املوؤمنني اأّنه قال يف 
خطبٍة له يف واقعة �سّفني يف جملة و�ساياه: 
)وال متّثلوا بقتيل، واإذا و�سلتم اإىل رجال 
دارًا،  تدخلوا  وال  �سرتًا  تهتكوا  فال  القوم 
وال تاأخذوا �سيئًا من اأموالهم اإاّل ما وجدمت 
باأذًى  امراأًة  تهيجوا  وال  ع�سكرهم،  يف 
اأمراءكم   ْو�سَب اأعرا�سكم  �ستْمن  واإن 
و�سلحاءكم(، وقد ورد اأّنه يف حرب 
اجلمل وقد انتهت و�سل اإىل داٍر عظيمٍة 
فا�ستفتح فُفِتَحْت له، فاإذا هو بن�ساٍء يبكني 
ْحَن �سيحًة  بفناء الدار، فلّما نَظْرن اإليه �سِ

يقْل  فلم  االأحّبة،  قاتُل  هذا  وُقْلَن:  واحدًة 
�سيئًا، وقال بعد ذلك لبع�س َمْن كان معه 
م�سريًا اإىل حجراٍت كان فيها بع�ُس روؤو�س 
من حاَرَبه وحّر�َس عليه كمروان بن احلكم 
االأحّبة  قتلُت  )لو  الزبري:  بن  وعبداهلل 

لقتلُت َمْن يف هذه احلجرة(.
كما ورد اأّنه قال يف كالٍم له وقد �سمع 
قومًا من اأ�سحابه كحجر بن عدّي وعمرو 
بن احلمق ي�سّبون اأهل ال�سام اأّيام حربهم 
ب�سّفني: )اإّ اأكره لكم اأن تكونوا �سّبابني، 
ولكّنكم لو و�سفتم اأعمالهم وذكرمت حالهم 
كان اأ�سوب يف القول واأبل يف العذر، وقلتم 
دماءنا  احقن  )اللهّم  اإّياهم  �سّبكم  مكان 
وبينهم،  بيننا  ذات  واأ�سلح  ودماءهم، 
 َيْعِرَف احلق واهدهم من �ساللتهم حّتى 
َمْن َجِهَله ويرعوي عن الغّي والعدوان َمْن 
لهج به(، فقالوا له: يا اأمري املوؤمنني.. نقبُل 

ِعظتك ونتاأّدُب باأدبك

 اهدينامل اأبناءه  موشيًا   ّال�شي�شتا  ال�شيد 
لها  والتعّرش  كّلهافاإّياكم  احلرمات     ا  ا
 امرروااأخواحاأو يد منهابل�شا شيء اأوانتهاك

ه  نب

اإّن ر�سالة املرجعية الدينية الُعليا بتوجيهاتها وو�ساياها ذات الع�سرين م�سمونًا كانت منهجًا 
ذات  املهّمة  واملرحلة  الع�سيب  والظرف  احلرج  الزمن  هذا  ففي  متكاماًل،  تقوميّيًا  اإن�سانيًا 
ه، غايُتُه اأن  موج ّاالنعطاف اخلطري يف حياة امل�سلمني، تعني اأّنها اإجراءاُت فعٍل تربوّي اإن�سا

يحتف االإن�ساُن باإن�سانّيِتِه يف جميع مفا�سل حياته. 
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عند  الوطنيّة  الهوّية  تر�ّسخت  كّلما 
العراّقيني، تقّل�ست الهوّيات ال�سيّقة التي 
هجمِتهم  يف  لتوظيفها  االرهابيون  ي�سعى 
الرببرية، يدعُمهم بذلك االعالم الّطائفي 
وجماعات  لدول  الّطائفية  وال�ّسيا�سة 
فكّلما  حيح،  ال�سّ هو  والعك�س  واأفراد، 
العن�سرّية  الوطنّية مَنت  �سُعفت هوّيتهم 
والّطائفية والتمييز املناطقي وغري ذلك. 
الّدينّية  املرجعّية  توؤّكد  ال�ّسبب  ولهذا 
على  منا�سبٍة،  وبغرِي  مبنا�سبٍة  العليا، 
الوطنّية  الهوّية  تر�سيخ  �ساأنه  من  ما  كّل 
التي �سُعفت بدرجٍة كبريٍة يف عهد نظام 
ب�سبب  ح�سني  �سدام  الّذليل  الّطاغية 
ظّل  التي  والطائفّية  العن�سرّية  �سيا�ساته 
ير�ّسخها يف املجتمع العراقي على ح�ساب 
والءات  تنتج  فكانت  للوطن،  االنتماء 
�سّيقة وحمدودة ا�سّطر لها املواطن رغمًا 
خ�سو�سّياته  كّل  يفقد  ظّل  ان  بعد  َعْنُه 
وعلى  منها  رمبا  الوطنّية،  وامتيازاته 
راأ�سها اإ�سقاط اجلن�سّية والذي يعني عدم 
كما  االر�س،  هذه  على  بوالدته  االعرتاف 
من  العراقّيني  من  للماليني  ذلك  ح�سل 
�سريحة الكرد الفيلّيني، او كما ح�سل لعدد 

من اأعاظم �سعراء العرب والعراق، منهم 
ال�ّساعر حممد مهدي اجلواهري والبياتي 

وغريهما الكثري.
ي�سعر  ال  العامل  بلٍد يف  اّي  املواطن يف  اّن 
مبواطنّيته اذا مّت التعامل معه على اأ�سا�س 
انتمائِه الديني او املذهبي او املناطقي او 
االثني، فيتم تق�سيم املواطنني اىل درجات! 
ت�سيُق  منف�سلة  الهويات  هذه  كّل  الّن 
باملجتمع، وت�سحق حقوق االن�سان، وتبقى 
الهوّية الوطنّية دائمًا هي الهوّية الوحيدة 

التي ت�ستوعب اجلميع.
الدينّية  املرجعّية  اأّكدت  فعندما  ولذلك، 
ال  ان  وجوب  على  مّرة،  من  اكرث  العليا، 
يرفع احل�سد ال�ّسعبي املبارك، وبقية ابناء 
كّل  العراق يف  امل�سّلحة، غري علم  القوات 
من  فامّنا  االرهاب،  �سد  القتال  جبهات 
اجل ان يظّل هذا احل�سد العظيم، عراقّي 
الهوية والهوى والوالء وكّل �سيء لي�ستوعب 
العراقي  املجتمع  مكونات  من  املقاتلني 
العراق،  لتحرير  ح�سدًا  كونه  متييز،  بال 
وانت�ساراته  للجميع  والعراُق  العراق،  كّل 

للجميع ونتائج املعركة للجميع.
اّن  كيف  راينا  احلقيقة،  هذه  على  بناًء 

على  الوطنّية  هوّيته  يغّلب  اّلذي  املواطن 
الهوّيات ال�سيقة االخرى وقف مع احل�سد، 
واثنّيتِه  ومذهبِه  دينِه  عن  النظر  بغ�ّس 
يغّلب هذه  الذي  املواطن  اّما  ومناطقّيتِه، 
العناوين على الهوّية الوطنّية فلقد راأيناه 
كيف يطعن بهوّية احل�سد ويتمنى لو اّنه ال 
يحّقق انت�سارًا ُيذكر على االرهاب، كذلك 

بغ�ّس الّنظر عن خلفّيته وانتمائه.
الدينّية  املرجعّية  بتوجيهات  االلتزام  ان 
هويَة  ال�سعبي  احل�سد  من  �ستخلق  العليا 
كّل  يتجاوز  جديٍد  لعراٍق  توؤ�ّس�س  وطن 
يف  املحدودة  والهوّيات  ال�سّيقة  امل�سّميات 
وتنّوعه  بتعّدديته  القدم  منذ  يفتخر  بلٍد 
والفرق  واملذاهب  االأديان  �سيء،  كّل  يف 
�سيء،  وكل  واحل�سارات  واجلغرافية 
و�سيف�سل ف�ساًل ذريعًا كّل من يحاول تق�سيم 
العراقيني اىل درجات، فكّل مواطن عراقي 
هو من الدرجة االوىل ح�سرًا، فلقد وىّل 
زمن الّتمييز، واّن عقارب الّزمن العراقي 
لن تعوَد اىل الوراِء، عندما يكتب الّتاريخ 

اجلديد اأبطال احل�سد ال�ّسعبي.

احل�شد هوية وطن
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وفٌد من العتبة العبا�شية املقّد�شة يزور حمافظة كركوك معّزيًا ذوي ال�شهداء 
ومكّرمًا اجلرحى امللّبني لنداء الدفاع عن الوطن ومقّد�شاته

كجزٍء من برناجمها التوا�سلّي مع ذوي 
لنداء  امللّبني  املقاتلني  �سهداء وجرحى 
عن  الدفاع  يف  الُعليا  الدينية  املرجعية 
العتبُة  اأوفدت  ومقّد�ساته،  العراق 
العبا�سيُة املقّد�سة وفدًا لتقدمي التعازي 
لذوي ال�سهداء وتكرمي اجلرحى الذين 
عن  الدفاع  اأجل  من  اأنف�سهم  نذروا 
ا�ستقبال وفد  الوطن، وكان يف  حيا�س 
حم�سن  ال�سيد  �سماحُة  امل�سّرفة  العتبة 
الُعليا  الدينية  املرجعية  ممّثل  البطاط 
اإىل  باالإ�سافة  كركوك،  حمافظة  يف 
احل�سد  واأبطال  املوؤمنني  من  جمٍع 

ال�سعبّي وعوائل ال�سهداء واجلرحى.
ق�سم  من  الكربالئي  عامر  ال�سيخ 
العبا�سية  العتبة  يف  الدينية  ال�سوؤون 
لقائه  خالل  جانبه  من  بنّي  املقّد�سة 
اأثناء  واجلرحى  ال�سهداء  بذوي 
التجّمع الذي اأقيم يف م�سجد )الر�سول 
احل�سني  مدينة  من  »جئنا  االأعظم(: 
العبا�س)عليهما  الف�سل  اأبي  واأخيه 
يف  ونهّنئكم  لنعّزيكم  ال�سالم(، 

ومعّزين  موا�سني  جئنا  الوقت،  نف�س 
يف  قّدمتموه  ما  على  لكم  ومباِرِكني 
�سبيل الدين والوطن والعر�س، فهناك 
موٌت حتمّي على االإن�سان وينتهي االأمر، 
ميكن  وال  اآدم  بني  على  ُكِتب  واملوت 
ولكن  امل�سري،  هذا  من  الفرار  الأحد 
منهم من يبقى خالدًا، وَما يبقى خالدًا 
هو  فمن  اإذن  وال�سهداء،  العلماُء  اإال 
منزلًة،  النا�س  خري  من  هو  ال�سهيد؟؟ 
فدمه  ُيبعث،  حتى  عمله  عليه  يجري 
وروحه  االإميان،  بحلية  يحّلى  م�سك، 
يف جوف طري اأخ�سر يِرد اأنهار اجلنة، 
ظّل  يف  ذهب  من  قناديل  اإىل  وياأوي 
العر�س، يوؤمن من ال�سعقة، ومن الفزع 
اأقاربه،  من  �سبعني  يف  وُي�سّفع  االأكرب، 
احلور  من  و�سبعني  باثنتني  ويزّوج 
الياقوتة  الوقار،  تاج  ويلب�س  العني، 
اأّول  هو  فيها،  وما  الدنيا  من  خرٌي  فيه 
من  اهلل  ويكّلمه  اجلنة،  يدخل  من 
االأعلى  الفردو�س  لي�سكن  دون حجاب، 
ال  العر�س  حتت  عّزوجّل  اهلل  خيمة  يف 

يف�سله النبّيون اإاّل بدرجة النبّوة«.
ال�سهداء،  ذوي  يا  لكم  »هنيئًا  متابعًا: 
اأ�سحاب  ويا  ال�سهداء،  اإخوة  ويا 
هنيئًا  ال�سهداء،  جريان  ويا  ال�سهداء، 
هي  فهذه  املبارك،  الو�سام  هذا  لكم 
مكانة ال�سهيد عند اهلل عّزوجّل، الذي 
يف  وذكره  املخلوقات  �سائر  على  له  ف�سّ
اآياٍت عديدة، وكذلك ذكر اأّنه له احلياة 

يف الدارين«.
نقول  فنحن  اجلرحى  »اأّما  واأ�ساف: 
نت�سّرف  وجراحكم  بدمائكم  لهم: 
َمْن حمى و�سان �سرف  واأنتم  ونرتقي، 
وطننا، واأنتم املجاهدون الذين ننحني 
عزٍّ  بكّل  ال�سرفاء  اأهلكم  واإىل  لكم 
وتقدير، ب�سربكم عّلمتمونا اأّن احلياة 
هي ال�سرب رغم االأمل، واأّن الوطن ُيبنى 
لت�سحياتكم  فال�سالم  بالت�سحيات، 

وال�سالم ل�سربكم«.

ُمتتمًا: »ومن هذه املدينة املباركة ويف 
)الر�سول  م�سجد  الطاهر  املكان  هذا 
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ننقل  كركوك،  مدينة  يف  االأعظم( 
العتبة  يف  العاملني  جميع  حتيات  لكم 
وكّل  اخلّدام  وكّل  املقّد�سة  العبا�سية 
اأن  تعاىل  اهلل  ون�ساأل  فيها،  امل�سوؤولني 
يوّفقنا خلدمة الدين واملذهب واالأر�س 
االأبرار  �سهداءنا  اهلل  ورحم  والوطن، 
واأر�سهم  دينهم  عن  دافعوا  الذين 
اهلل  �ساء  واإن  ومقّد�ساتهم،  وعر�سهم 

ون�ساأله  االأوفى،  اجلزاء  ينالون  تعاىل 
الوا�سعة  برحمته  يتغمدهم  اأن  تعاىل 
واأن ُي�سكنهم ف�سيح جّناته، واأن ي�سايف 
ميدان  امليدان،  هذا  جرحى  جميع 
اهلل  فاأ�ساأل  والنجابة،  والعفة  ال�سرف 

لنا ولكم ح�سن التوفيق«.
اأهايل اجلرحى وال�سهداء من جانبهم 
ور�ساهم  م�ساعرهم  عن  ّعربوا 

ومثّمنني  مقّدرين  تعاىل،  اهلل  بق�ساء 
جهود العتبة العبا�سية املقّد�سة وحتّمل 
الطريق،  ووعثاء  ال�سفر  لعناء  الوفد 
للو�سول  الطريق  ماطر  وحتّمله 
تقدمي  اأجل  من  كركوك  حمافظة  اإىل 
ال�سهداء  ذوي  اإىل  وامل�ساعدة  العون 

واجلرحى.

اعلن امر لواء علي االكرب التابع للعتبة 
قيادات  املقد�سة عن هروب  احل�سينية 
مقراتها  تاركة  )داع�س(  وعنا�سر 
حلق  الذي  االنك�سار  نتيجة  وا�سلحتها 

بها.
وقال ان قوات علي االكرب عرثت خالل 
عملية تطهريها منطقة الدور يف تكريت 
تابع  والذخائر  لال�سلحة  م�ستودع  على 
لكيان )داع�س( االرهابي تركته والذت 
احل�سد  قوات  ان  اىل  م�سريا  بالفرار، 
الداع�سية  اال�ساليب  تخ�سى  ال  ال�سعبي 
حت�سب  وبداأت  ا�ساليبهم  عرفت  النها 
املعركة،  ار�س  على  �سيء  كل  ح�ساب 

موؤكدا ان هناك م�ساعدات من القوات 
عن  الدواع�س  اىل  تر�سل  االمريكية 
ق�سف  اىل  ا�سافة  طائراتهم  طريق 
او  ال�سعبي  احل�سد  �سواء  القطعات 
ن�سبة  ان  متوقعا  الع�سكرية،  القوات 
االمريكية  القوات  تدّخل  هو   %90
�سربات  وهي  ال�سعبي  احل�سد  ل�سرب 
حترير  يريدون  ال  الأنهم  انتقامية 
االرا�سي التي حتتوي على االبار وهذا 
الهجوم  تاأجيل  خالل  من  وا�سح  دليل 
اأن  ،رغم  االمر  هذا  ب�سبب  ايام  لعدة 

قواتنا يف امت جاهزيتها لتحريرها.
علي  لواء  اآمر  ان  بالذكر  واجلدير 

االكرب التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ك�سف لو�سائل االعالم كافة عن كيفية 
)داع�س(  كيان  اىل  امل�ساعدات  و�سول 
االمريكية  القوات  قبل  من  االرهابي 
نداءات  �سماعه  خالل  من  وذلك 
اجهزة  عرب  بينهم  فيما  )الدواع�س( 
قوات  حذر  الوقت  وبذات  االر�سال 
من  العراقي  واجلي�س  ال�سعبي  احل�سد 
ق�سف متعمد للطائرات االمريكية ردا 
على االنت�سارات االخرية التي حققوها 

على )الدواع�س(.

الدواع�ش ترتك م�شتودعات ا�شلحتها وتلوذ بالفرار
 اثر دخول قوات احل�شد ال�شعبي
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 القوات االأمنية ت�شيطر على
من الكرمة ا�شتعدادًا لتحرير الفلوة

حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  اعلنت 
ا�ستعادت  االأمنية  القوات  اإن  االنبار، 
ناحية  من  نحو)%90(  على  ال�سيطرة 
االمنية  اللجنة  اكدت  فيما  الكرمة، 
االمنية  القوات  ا�ستعداد  املحافظة  يف 
القتحام ق�ساء الفلوجة يف غ�سون االأيام 
املقبلة، بعد فر�س �سيطرتها على ناحية 

الكرمة.
االنبار،  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وقال 
�سباح كرحوت، يف ت�سريح اإن ”القوات 
من  متكنت  الع�سائر  ومب�ساندة  االمنية 
ا�ستعادة ال�سيطرة على)90%(من ناحية 
عمليات  ال�ستكمال  تتقدم  وهي  الكرمة 
”ع�سائر  ان  اىل  م�سريا  التحرير“، 
القوات  اىل  ان�سمت  الكرمة  ناحية 

االمنية لقتال تنظيم داع�س“.
الع�سكرية  ”العمليات  ان  وا�ساف 
لها  ب�سكل مدرو�س وكما و�سع  م�ستمرة 

امليدانية  القيادات  قبل  من  خطة  من 
م�سارف  على  القوات  هذه  وا�سبحت 
”لكن  م�ستدركًا  الق�ساء“،  مركز 
بع�س  وجود  التقدم  هذا  اوقف  الذي 
ا�ستدعى  ما  هناك  واملدنيني  االهايل 
الرتيث بهذه العملية خوفا على �سالمة 
مزيد  ”ار�سال  اىل  داعيا  املدنيني“، 
من التعزيزات الع�سكرية والب�سرية من 
اجل ح�سم املعركة وطرد عنا�سر داع�س 

االرهابية خارج حدود املحافظة“.
واأ�سار كرحوت اىل ان ”القوات االمنية 
املوؤدية اىل مركز  اأمنت جميع اجلهات 
ناحية الكرمة وفر�ست �سيطرتها عليها 
ال�سمالية  اجلهة  من  ابتداء  بالكامل 
اجلهة  اىل  و�سواًل  والغربية  وال�سرقية 

اجلنوبية“.
م�سريًا ”مل يبَق من ناحية الكرمة �سوى 
تلك  عليه  ت�سيطر  التي  الناحية  مركز 

التنظيمات“.
واأكد كرحوت ”تاأمني نحو)100( كم من 
والبغدادي  حديثة  بني  الرابط  الطريق 
�سنتها  التي  الع�سكرية  العمليات  �سمن 
هي  قواطع  ثالثة  يف  االمنية  القوات 

ال�سرقي والغربي ومركز املحافظة“.
بدورها اكدت اللجنة االمنية يف حمافظة 
االنبار ا�ستعداد القوات االمنية القتحام 
ق�ساء الفلوجة يف غ�سون االيام املقبلة 
بعد فر�س ال�سيطرة على ناحية الكرمة.

االنبار،  يف  االمنية  اللجنة  رئي�س  وقال 
ال�سعبي  واحل�سد  االمنية  ”القوات  ان 
يف  �ستبداأ  الع�سائر  ابناء  مع  وبالتعاون 
الفلوجة  ق�ساء  باقتحام  املقبلة  االيام 
الذي تتمركز فيه التنظيمات االرهابية 

ب�سكل كثيف“.
اقل  يعّد  الفلوجة  ”ق�ساء  ان  وا�ساف 
�سيطرة  بعد  الكرمة  ناحية  خطورة من 
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القوات االمنية على االخرية التي كانت 
”العمود  املتطرفة  للتنظيمات  متثل 
ق�ساء  من  واخلروج  للدخول  الفقري“ 
جميع  فيه  تتمركز  الذي  الفلوجة 
وكان  التنظيم،  يف  الرئي�سة  القيادات 
ميثل لهم املالذ االآمن ويعطيهم فر�سة 

التحركات بحرية تامة“.
املركزية  احلكومة  دعم  على  اكد  كما 
والقوات  الع�سائر  الأبناء  الدفاع  ووزارة 
االحتادية  بال�سرطة  املتمثلة  االمنية 
وال�سالح  بالعتاد  بتزويدها  واجلي�س 
”التنظيم  ان  اىل  الفتا  م�ستمر،  ب�سكل 
املتطرف بداأ ي�ستخدم ا�سلوب التفخيخ 
ب�سكل  انك�ساره  بعد  النا�سفة  والعبوات 
له  متثل  كانت  التي  املحافظة  يف  كبري 

�سمام االمان“.
ي�سار اىل ان قائد عمليات بغداد الفريق 

يف  اعلن  ال�سمري،  االأمري  عبد  الركن 
االأمنية  القوات  �سعي  عن  �سابق  وقت 
للتقدم نحو مركز ناحية الكرمة لتحريره 
مبينا  ”داع�س“،  عنا�سر  �سيطرة  من 
الفلوجة  لق�ساء  مهمة  ”خا�سرة  اأنها 
الأمن  جدا  مهمة  عليها  وال�سيطرة 

العا�سمة بغداد“.
من جانبه يرى خبري امني ان ”�سيطرة 
الفلوجة  عامرية  على  االمنية  القوات 
وق�ساء احلويجة مبنزلة انك�سار تنظيم 

داع�س وانهزامه يف العراق“.
وقال اخلبري االمني  ان ”عملية اقتحام 
ق�ساء الفلوجة يتطلب عمال ا�ستخباراتيا 
حرب  على  متدربة  وقوات  نوعيا، 
ال�سوارع، ا�سافة اىل وجود �سالح وعتاد 
وذخائر كبرية لدى القوات الع�سكرية“.

و�سدد على ”�سرورة درا�سة قوة داع�س 

واجتاهات �سعفه، عاّدًا ”عملية حترير 
فاإن  وبالتايل  اال�سعب،  هي  الفلوجة 
تخطيط  اىل  حتتاج  اقتحامها  عملية 

مدرو�س“.
ونّوه اىل �سهولة حترير بقية املناطق يف 
خطورة  ت�سكل  ال  التي  االنبار  حمافظة 
على القوات االمنية لل�سيطرة عليها الأنها 

تعد مناطق مفتوحة ووا�سحة.
على  ي�سيطر  داع�س  تنظيم  اأن  يذكر 
اأهم واأبرز مدن االأنبار منذ عام تقريبًا 
على االأحداث واملعارك واملواجهات بني 
اأبرز  ومن  والع�سائرية  االأمنية  القوات 
املناطق التي تقع حتت �سيطرة التنظيم 
بني  احلدودية  والقائم  الفلوجة  هي 
العراق و�سورية وهيت وراوة ونواٍح اأخرى 
القريبة من حدود  الفلوجة  منها كرمة 

العا�سمة بغداد.
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بذلتها  التي  اجلبارة  اجلهود  بف�سل 
قوات اجلي�س واحل�سد ال�سعبي يف حترير 
ال�سالة  الزمر  قب�سة  من  العلم  ناحية 
اأعلنت اللجنة امل�سوؤولة عن اإعادة نازحي 
ناحية العلم، عودة اأكرث من ثالثة اآالف 
اأ�سرة نازحة اإىل الناحية �سرقي تكريت 
اإىل  واأ�سارت  بغداد(،  �سمال  )170كم 
عودة)700(  كركوك  حمافظة  ت�سجيل 
اأية  حدوث  العائدون  نفى  وفيما  اأ�سرة، 
عمليات انتقامية، اأكدت �سحة املحافظة 

اإعادة افتتاح املركز ال�سحي بالعلم.
وقال م�سوؤول جلنة العلم في�سل اجلبوري 
يف ت�سريحات �سحافية اإن »عدد العوائل 
العائدة اإىل ناحية العلم، �سرقي تكريت، 
بلغت اأكرث من)3000( عائلة من جميع 
حمافظات العراق«، مبينًا اأن »حمافظة 

من  اأكرث  عودة  وحدها  �سجلت  كركوك 
)700( عائلة«.

�سرّيت  »اللجنة  اأن  اجلبوري  واأ�ساف 
اأكرث من �سبع قوافل من اأهايل الناحية 
كركوك  من  املتفرقة  االأخر  اإىل  اإ�سافة 
فقط«، موؤكدًا اأن »اأهايل العلم العائدين 
التي  لل�سائعات  �سحة  ال  باأنه  اأكدوا 
العمليات  االأطراف حول  بع�س  اأطلقتها 
االنتقامية وحرق وتدمري املنازل من قبل 
قوات احل�سد ال�سعبي واالأجهزة االأمنية«.
ويدعى  العائدين  اأحد  قال  جهته  من 
م�سطفى حممود اجلبوري،  اإن »احل�سد 
انتقامية  عملية  باأية  يقم  مل  ال�سعبي 
العك�س فقد قام بحماية  بل  املنطقة  يف 

الناحية وتقدمي امل�ساعدة«.
مديرية  يف  الدكتور  قال  جانبه  من 

اإن  اجلبوري،  اإ�سماعيل  تكريت  �سحة 
»وزارة ال�سحة م�سكورة وبجهود اجلميع 
متكنت من فتح املركز ال�سحي يف ناحية 
العلم«، الفتًا اإىل اأن »هناك م�سروع اإن�ساء 
وفرت  اأنها  كما  الناحية  يف  امل�ست�سفى 
للعوائل  ال�سحية  امل�ستلزمات  جميع 

النازحة«.
وكان جمل�س ع�سائر �سالح الدين، اأعلن 
عن عودة )150( عائلة نازحة من اأهايل 
ناحية العلم، واأكد اأن اأكرث من )3000( 
عائلة يف طريقها للعودة قريبًا، ويف حني 
بنّي اأن )32( �سخ�سًا من اأبناء ع�سائر 
اجلبور وجميلة والعزة قتلوا اأو اأ�سيبوا اأو 
الناحية،  حترير  معارك  خالل  اإعدموا 
ك�سف عن وجود قرابة )150( �سخ�سًا  

منهم معتقلني لدى تنظيم )داع�س(.

احد  االأ�سرت(  )مالك  فوج  امر  اعلن 
للعتبة  التابع  لواء علي االكرب  ت�سكيالت 
قوات  حترك  عن  املقد�سة  احل�سينية 
تكريت  مدينة  باجتاه  ال�سعبي  احل�سد 
وفق  الدين  �سالح  حمافظة  مركز 
لغر�س  عدة  حماور  ومن  تكتيكية  خطة 

تطهريها من براثن )داع�س(.
ان قوات  وقال )علي كرمي احل�سناوي( 
باجتاه  حتركت  االأ�سرت(  )مالك  فوج 
براثن  من  لتطهريها  تكريت  مدينة 
)داع�س( التكفريي نافيا يف الوقت نف�سه 
اعالم  و�سائل  تروجها  التي  اال�ساعات 

ملنع  االمريكية  القوات  بتدخل  مغر�سة 
تطهري مدينة تكريت.

واأ�ساف احل�سناوي ان التحرك جاء وفق 
احل�سد  ف�سائل  اعدتها  تكتيكية  خطة 
ال�سعبي باقتحام املدينة من حماور عدة 
معلنا عن �سقوط املدينة ع�سكريًا ب�سب 
حلق  الذي  الكبري  واالنك�سار  االنهيار 

باملجاميع التكفريية )داع�س(.
واأكد احل�سناوي ان قوات احل�سد ال�سعبي 
متكنت من ر�سد حتركات وخطط العدو 
يتخذها  التي  االنفاق  جميع  وك�سفت 
تكريت  حترير  بان  مو�سحا  له،  مالذًا 

يف  ا�سيع  ما  وان  حم�سوما  امرا  ا�سبح 
االمريكية  القوات  بان  االعالم  و�سائل 
عن  عاري  املدينة  �سوب  التحرك  متنع 

ال�سحة.

عودة اأكرث من ثالثة اآالف عائلة اإىل ناحية العلم ووزارة 
ال�شحة تعيد افتتاح املركز ال�شحي

قطعات احل�شد ال�شعبي تتحرك باجتاه تكريت وفق خطة تكتيكية وتنفي اي تدخل امريكي القتحامها
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