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املقدمة

شكلت فتوى املرجعية العليا يف النجف االرشف التي أطلقها سامحة املرجع آية 
الشيخ عبد  لسان سامحة  الكفائي( عىل  )اجلهاد  السيستاين يف  احلسيني  السيد عيل  اهلل 
اجلمعة  خطبة  يف  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  الكربالئي  املهدي 
بتاريخ 3)/4/6)20 ))(، فاصلة تارخيية بني حالتني من النكوص واالستجابة القوية، 
ان  إال  يمكن  ال  انتصارات  الشعبي  واحلشد  العراقية  املسلحة  القوات  معها  حققت 
والتي  مجيعًا،  العراقي  املجتمع  سادت  التي  اجلديدة  احلامسية  للروح  إنموذجًا  نعدها 
جتلت بوضوح يف االنتصارات الكبرية التي حققها جماهدو احلشد الشعبي االبطال، يف 
جرف الصخر وآمريل واالنتصارات يف حمافظة صالح الدين منذ انطالق عمليات حترير 
املحافظة يف )/5/3)20، وكذلك االنتصارات التي حتققت يف بيجي يف معارك لبيك 
يارسول اهلل الثانية واالنتصارات. االمر الذي عكس حقيقة واضحة اعرتف هبا القايص 
والداين من أن فتوى املرجعية العليا يف النجف االرشف يف اجلهاد الكفائي -التي تّشكل 
التوازن االسرتاتيجي  عىل أساسها احلشد الشعبي- لعبت دورا كبريًا يف تغيري معادلة 

لصالح قواتنا العسكرية واألمنية يف رصاعها وحرهبا ضد تنظيم داعش االرهايب.

اأهمية البحث 

تتمثل أمهية البحث يف أن دخول فصائل احلشد الشعبي اىل جانب القوات املسلحة 
العراقية )اجليش والرشطة( يف املرحلة التي اعقبت احداث حزيران 4)20 قلب معادلة 
التوازن االسرتاتيجي يف هذه احلرب لصالح العراق الذي تعرض لعملية اجتياح من قبل 

املزيد: اقرأ  شهداء-  الوطن  قتىل  ويعترب  الكفائي  اجلهاد  يعلن  السيستاين  عيل  السيد   )(( 
ttp://www.qanon302.net/news/2014/06/13/21173.
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تنظيم داعش االرهايب نجم عنه احتالل التنظيم مساحات شاسعة من االرايض العراقية 
بام فيها ثالث حمافظات عراقية، لذلك فقد رأينا أنه آن األوان لتسليط الضوء من خالل 
قراءة عسكرية عىل أمهية فتوى اجلهاد الكفائي التي صدرت من املرجعية الدينية العليا 
احلشد  اسرتاتيجية  وصياغة  تأسيس  و  اجلهادي  احلافز  تفعيل  يف  االرشف  النجف  يف 
الشعبي التي حققت انتصارات عسكرية واضحة وملموسة وحررت مساحات كبرية 

من االرايض واملدن العراقية التي استوىل عليها التنظيم االرهايب. 

هدف البحث 

النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  وبيان  الضوء  تسليط  البحث  يستهدف 
االرشف يف تفعيل احلافز اجلهادي ألبطال ومنتسبي احلشد الشعبي منذ صدور فتوى 
أبطال  أداء  عىل  الدور  هذا  وتأثري  وانعكاس  الكفائي،  باجلهاد  العليا  الدينية  املرجعية 

ومنتسبي احلشد الشعبي يف معارك اجلهاد ضد تنظيم داعش االرهايب.

منهج البحث

اإلنسانية  والصور  السامية  واملعاين  القيم  إظهار  البحث  هذا  يف  منهجي  وكان 
العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  عليها  الضوء  وسلطت  اظهرهتا  التي  الرائعة  اإلسالمية 
العالقة  مالمح  تتلمس  عسكرية  وق��راءة  حتلييل  منهج  خالل  من  الكفائي،  للجهاد 
تشكيالت  وبني  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  بني  املمتدة  والتواصل 
احلشد الشعبي، يف سياق حتفيز الدافع اجلهادي لدى مقاتيل احلشد الشعبي يف جهادهم 
ضد عصابات التكفري والتطرف، وبلورة اسرتاتيجية استخدام احلشد الشعبي، حيث 
وجدت ثمة عالقة يف هذه املعاين واالبعاد التي كانت وال زالت املرجعية الدينية الرشيفة 
املحرك االسايس واحلريص عىل ايقادها والتذكري هبا عىل امتداد التاريخ هذا، وختمت 

بحثي بخامتة وضحت فيها ما توصلت إليه من نتائج. 
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هيكلية البحث

لقد وجدت من املناسب تناول موضوع البحث من خالل مقدمة و ثالثة مباحث 
وخامتة وكام ييل: 

املبحث االول تناول املرجعية الدينية العليا واجلهاد الكفائي، اخللفية التارخيية.

املبحث الثاين ناقش دور املرجعية الدينية العليا يف تفعيل احلافز اجلهادي للحشد 
الشعبي. 

احلشد  اسرتاتيجية  بلورة  يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  تناول  الثالث  املبحث 
الشعبي.

اخلامتة. 
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املبحث االول:

 املرجعية الدينية العليا واجلهاد الكفائي
اخللفية التاريخية

يف  ممثلها  لسان  وعىل  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  اعلنت  عندما 
بتاريخ 3)/4/6)20، اجلهاد  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  املقدسة سامحة  كربالء 
الكفائي، دعت املواطنني الذين يتمكنون من محل السالح للتطوع يف صفوف القوات 
املحدقة  املخاطر  طبيعة  أدرك��ت  قد  كانت  بذلك  فإهنا  العراق،  عن  للدفاع  االمنية 
بالعراق يف الوقت احلارض تقتيض الدفاع عن الوطن واهله واعراضه ومواطنيه، وهو 
واجب كفائي بمعنى ان من يتصدى له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض وحفظ 

العراق))(.

بتاريخ  اجلمعة  خطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية  ممثل  وقال 
3)/4/6)20، من احلرضة احلسينية املقدسة: )إن العراق وشعبه يواجه حتديًا كبريًا 
كنينوى  املحافظات  بعض  السيطرة عىل  يستهدفون  االرهابيني ال  وان  وخطرًا عظياًم، 
وكربالء  بغداد  السيام  املحافظات  مجيع  يستهدفون  باهنم  رصحوا  بل  الدين  وصالح 
هلم  التصدي  )مسؤولية  ان  اىل  مشريًا  العراقيني(،  كل  يستهدفون  فهم  والنجف، 

ومقاتلتهم مسؤولية اجلميع وال ختتص بطائفة دون اخرى او طرف دون اخر( )2(.

ان اعالن املرجعية الدينية يف النجف االرشف للجهاد الكفائي مل يكن غريبا عن 

املزيد: اقرأ  شهداء-  الوطن  قتىل  ويعترب  الكفائي  اجلهاد  يعلن  السيستاين  عيل  السيد   )(( 
ttp://www.qanon302.net/news/2014/06/13/21173.

)2( السيد عيل السيستاين يعلن اجلهاد الكفائي، مصدر سابق.
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تارخينا االسالمي عندما أرسلت اجليوش اإلسالمّية التي دّكت إيوان كرسى وقيرص، 
وهو نوع من جهاد الّطلب يطلق عليه باجلهاد الكفائي أو اجلهاد الذي يؤّديه مجاعٌة من 
املسلمني للجهاد، واجلهاد  يلزم منه أن خيرج مجيع  الباقني، وال  املسلمني ويسقط عن 
حني  أو  وطنه،  عن  العدوان  املسلم  بواسطته  يدفع  الذي  الدفع،  جهاد  غري  الكفائي 
يتعّرض جزٌء من األّمة اإلسالمّية لالحتالل والعدوان، فحينئذ يتحول اجلهاد من جهاٍد 

كفائي إىل جهاٍد عينّي، حيث يكون اجلهاد فرض عنٍي عىل مجيع املسلمني))(.

للواجب  جديد  مفهوم  إىل  الدين  شمس  مهدي  حممد  الشيخ  املرحوم  ويشري 
الكفائي بقوله: فالواجبات التي يسموهنا كفائية، هي واجبات عينية، لكن ليس املكلف 
هي  وبام  ومعنوي،  حضاري  موجود  هي  بام  األمة  بل  وعمرو،  زيد  شخص  هو  فيها 
اخلطاب  إليه  يتوجه  التكليف،  عليه  ينصب  الذي  والفرد  الرشيف،  للرشع  مشخصة 
إليه  يتوجه  فاخلطاب  ذلك  ومع  الذاتية،  باعتبار مشخصاته  األمة ال  من  كونه  باعتبار 
كام لو كان شخصا طبيعيا مرشوطا بالرشوط العامة للتكليف كالعلم والقدرة والعقل، 
وال منافاة)2(. واجلهاد بمعناه العام، هو عبارة عن جهد يبذله املؤمنون إلصالح أوضاع 
األمة يف خمتلف املجاالت؛ لذلك فإن التوجيهات اإلسالمية تؤكد أن اجلهاد وفق هذا 
املنظور هو الذي حيول دون فساد األوضاع ووصول األرشار والفاسدين إىل السلطة 

واحلكم. فاجلهاد حضور وشهود وكفاح، لتأكيد خيار اإلصالح يف األمة..

وقد جاء يف احلديث عن اإلمام امري املؤمنني عيل بن أيب طالب: »واجلهاد فرض 
عىل مجيع املسلمني لقول اهلل عز وجل: ﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل﴾، فإن قامت باجلهاد طائفة 
املدد، فإن  الذين يلون اجلهاد إىل  التخلف عنه، ما مل حيتج  من املسلمني وسع سائرهم 
احتاجوا لزم اجلميع أن يمدوا حتى يكتفوا، قـــال اهلل عز وجل: ﴿َوَما َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن 

.http://mawdoo3.com/ :طالل مشعل، ما املقصود باجلهاد الكفائي، بواسطة )((
)2( الشيخ حممد مهدي شمس الدين، كتاب جهاد األمة، الطبعة األوىل، دار العلم للماليني، 

بريوت 997)م. ص 47،48.
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لَِينِْفُروا َكافًَّة﴾ وإن دهم أمر حيتاج فيه إىل مجاعتهم نفروا كلهم«))(. 

وبواعث اجلهاد ليست االختالفات الفكرية أو السياسية أو العقدية، وإنام اجلهاد 
جاء لرد الظلم والعدوان، فباعث اجلهاد ليس هو الكفر وإنام الظلم والعدوان، إذ قال 
ٍة  َمرَّ َل  َأوَّ َبَدُءوُكْم  ُسوِل َوُهْم  بِإِْخَراِج الرَّ وا  َأْيَمَنُْم َوَهُّ َنَكُثوا  َقْوًما  ُتَقاتُِلوَن  ﴿َأَل  تعاىل: 

َشْوُه إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾)2(. َشْوَنُْم َفاهلل َأَحقُّ َأْن َتْ َأَتْ

األعامل  تلك  لكل  اإلسالم  جيعله  الذي  العريض  العنوان  هو  اجلهاد  فان  لذلك 
)باملعنى  القوة  لبناء  القدرات  وبلورة  الطاقات  حشد  أجل  من  تبذل  التي  واجلهود، 
احلضاري( للمجال اإلسالمي.. وعليه فإن اجلهاد وفق املنظور اإلسالمي، ليس ضد 
ع من أجل صيانتها ومحايتها من  ّ حرية اإلنسان بحقائقها وجتلياهتا العديدة، وإنام هو رشرُ

كل حاالت الظلم والعدوان. 

و عليه فإن مفهوم اجلهاد يف الرؤية اإلسالمية، ال يعني الترشيع للتشدد و العنف، 
كام أنه ليس دعوة للقتل و التصفيات اجلسدية، و إنام هو مرشوع بناء القوة اإلسالمية 

الشاملة، حتى يتمكن املسلمون من رد الظلم و العدوان و حماربة املعتدين.

و من اجلدير باالستذكار أن فتوى املرجعية العليا يف النجف االرشف التي أطلقها 
الكفائي( عن  )اجلهاد  السيستاين يف  احلسيني  السيد عيل  اهلل  آية  األعىل  املرجع  سامحة 
العراق واملقدسات ضد التنظيامت التكفريية املسامة ب�)داعش(، مل تكن هي االوىل من 
نوعها، فقد سبق وأن دعت املرجعية الدينية اىل اجلهاد ضد الغزو الربيطاين للعراق يف 
الغزو  بخطر  مهددة  البرصة  كانت  عندما  عام،  مائة  قبل  أي   ،(9(4 الثاين  ترشين   9

الربيطاين. 

فقد وردت برقية من وجوه البرصة إىل علامء الدين يف العتبات املقدسة وخمتلف 

))( املريزا النوري، مستدرك الوسائل، باب )) من أبواب جهاد العدو، ج 3.
)2(  التوبة: 3).
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املدن العراقية جاء فيها ما نصه: »ثغر البرصة الكفار حميطون به، اجلميع حتت السالح 
نخشى عىل باقي بالد اإلسالم، ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع«، وقد تليت هذه الربقية 
عىل الناس يف املساجد وأخذ اخلطباء والوعاظ يلهبون مشاعر الناس بخطبهم احلامسية 

معلنني فيها خماطر خضوع البالد للمحتلني الربيطانيني))(.

ويف الوقت نفسه عقد اجتامع يف جامع اهلنيدي يف النجف حرضة العلامء والزعامء 
آل  مبدر  ومنهم  الشيوخ  بعض  خالله  وتكلم  األوسط،  الفرات  يف  العشائر  وشيوخ 
فرعون )رئيس عشرية آل فتلة( ومما قاله: » أن األتراك إخواننا يف الدين وواجب علينا 

مساعدهتم يف طرد األعداء من البالد«)2(.

البالد  عن  الدفاع  بوجوب  االرشف،  النجف  يف  الدينية  املرجعية  لدعوة  وتنفيذًا 
اإلسالمية)3(، فقد خرج رجل الدين السيد حممد سعيد احلبويب يوم 5) ترشين الثاين 
من  كثري  يف  نزوله  وبعد  أصحابه،  من  مجاعة  يصحبه  موكب  يف  النجف  من   (9(4
املدن والعشائر وصل النارصية يف منتصف كانون الثاين 5)9). وكان أثناء مكوثه يف 
النارصية دائب احلركة حيث صار يتجول بني العشائر ويرسل أتباعه من الشباب كباقر 
الشبيبي وعيل الرشقي إىل العشائر البعيدة حلثهم عىل االنضامم للجهاد كعشائر الغراف، 

فاجتمع لديه منهم أعداد كبرية. 

))( أمحد احلسني، اإلمام الثائر السيد مهدي احليدري، )النجف 964)(، ص2، عيل الوردي، 
ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، ج4، )بغداد 976)(، ص27).

)2( أمحد احلسني، مصدر سابق، ص2؛ الوردي، مصدر سابق، ج4، ص27).
)3( لقد وجه العلامء يف النجف ومنهم كاظم اليزدي الرسائل إىل رؤساء بعض العشائر ومنهم 
خزعل شيخ املحمرة وخيون العبيد شيخ العبودة وقاطع آل بطي شيخ ازيرج وحسني الفضل شيخ 
الرشش تدعوهم إىل اجلهاد إىل جانب العثامنيني. وللتفاصيل انظر كامل سلامن اجلبوري، » 63 عاما 
بغداد  العدد 0)، حزيران،  آفاق عربية،  تنرش«،  مل  التي  العراق 4)9)-5)9) ووثائقه  عىل حرب 
للدراسات  الغدير  االستعامر،  مواجهة  يف  الشيعة  علامء  دور  احلسني،  سليم  ص54-40،   ،(978

والنرش، )بريوت 995)(، ص82-92، )امللحق رقم )(.
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وتبعته  الشعيبة  إىل  متوجها  الشيوخ  سوق  احلبويب  غادر   (9(5 شباط   (9 ويف 
العشائر حتملهم املئات من السفن الرشاعية وهي متخر مياه بحرية هور احلامر، ويقدر 
حوايل  معهم  التحق  وقد  فارس.   (0000 و  املشاة  من   30000 من  بأكثر  عددهم 
5000) جندي فتكون من الطرفني اجلناح األيمن للقوات العثامنية يف هذه احلرب))(.

النجف  يف  العلمية  احلوزة  علامء  إليها  وجه  التي  وحدها  املنتفك  قبائل  تكن  ومل 
األكرب  املجتهد  ابن  أن  حيث  املقدسة  احلرب  إىل  دفعها  يف  جهودهم  أقىص  االرشف، 
يف النجف حممد كاظم اليزدي وصل العامرة يف كانون الثاين 5)9) يدعو عشائرها إىل 
اجلهاد فرست عدوى تلك الدعوة عن طريق العشائر إىل أهل احلويزة الكائنة يف منطقة 
الشيخ خزعل شيخ املحمرة)2(، كام خرج من النجف يف 4) ترشين الثاين 4)9) ركب 
آخر من املجاهدين برئاسة السيد عبدالرزاق احللو وتسعة من أتباعه، وبعد وصوله إىل 
الساموة بيومني وردت برقية من الوايل العثامين جاويد باشا الذي كان يف البرصة يطلب 

منه التوجه إىل البرصة)3(.

الشامية  تتوافد عىل الساموة قوات من  السيد احللو للساموة أخذت  وبعد مغادرة 
وأيب صخري والنجف)4(، ويف )2 كانون األول 4)9) حترك إىل ساحة املعارك السيد 
نور السيد عزيز وأتباعه وأعقبه مبدر الفرعون ومزهر الفرعون وعبدالكريم الفرعون 
أبو  وأعقبهم حمسن  إبراهيم)5(،  آل  اليارسي ومعه  والسيد علوان  فتلة  آل  ومجاعه من 

ط2،  العراق،  يف  الوطنية  احلركة  يف  ودوره  التمن  أبو  جعفر  الدراجي،  عبد  عبدالرزاق   )((
)بغداد 980)(، ص42، الوردي، مصدر سابق، ج4، ص29).

)2( املس بيل، مصدر سابق، ص2)-4).
)3( حسن األسدي، ثورة النجف، دار احلرية، )بغداد 975)(، ص)8.

اليارسي،  ص08)-2))؛،   ،)(962 )بريوت  ط)،  ذكريايت،  من  القصاب،  عبدالعزيز   )4(
املصدر السابق، ص ص47-73.

)5( األسدي، مصدر سابق، ص)9.
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طبيخ))( ومن معه من آل زياد)2(، كام وصل السيد هادي املكوطر ومعه عدد غري قليل 
الغربيون رسية من املجاهدين برئاسة الشيخ  من املجاهدين، وقد شكل أهل الساموة 

بربويت السلامن)3(.

واستمر توافد املجاهدين بقيادة السيد مهدي احليدري و الشيخ مهدي اخلاليص 
والسيد عيسى  اجلزائري  عبدالكريم  والشيخ  اليزدي  والسيد حممد  الشيخ حممد  وابنه 
كامل الدين وأعقب ذلك عمليات عسكرية نفذهتا عشائر بني الم بزعامة الشيخ غضبان 
البنية وبني طريف بزعامة عويف بن مهاوي وعايص بن رشهان وربيعة بزعامة عناية بن 
النفطية يف  املنشآت  عثامنية ضد  قوة  إىل جانب  بن عيل  قاسم  بزعامة  والزركان  ماجد 

األحواز)4(.

))( ولد عام 876) يف الديوانية، درس عىل يد علامء النجف ومن مؤلفاته املبادئ والرجال. 
ساهم يف احلرب العاملية األوىل وثورة العرشين، عني عضوا يف وزارة جعفر العسكري األوىل )22 
ترشين الثاين 923)- 23 آب 924)( وانتخب عضوا يف جملس النواب عام 925) وجملس األعيان 
من عام 923)-937) وانتخب للمرة الثانية من 939)-)94) انظر أمحد كامل أبو طبيخ، السيد 
حمسن أبو طبيخ سرية وتاريخ، ط)، مطبعة الزمان، )بغداد 999)(، ص48-49، راجي والعاين، 

مصدر سابق، ص ص75-74.
)2( القصاب، مصدر سابق، ص08)-2)).

)3( أطلق أهل الساموة اهزوجتهم املشهورة وهي:

ثلثني اجلنة هلادينا وثلث لكاكا أمحد وأصحابه

وشويه شويه لرببويت

إذ وجد  األولني  الشطرين  بربويت عند سامعه  الشيخ  أن  الوردي  يذكر  األهزوجة  وحول هذه 
اجلنة تنقسم إىل ثالثة أقسام فيأخذ السيد هادي املكوطر ثلثني ويأخذ األكراد الثلث الباقي دون أن 
يكون للشيخ بربويت نصيب من اجلنة ولذا جاؤوا بالشطر الثالث، حيث اقتطعوا له شيئا من حصة 

السيد هادي وشيئًا من حصة األكراد ترضية له، الوردي، مصدر سابق، ج4، ص49).
)4( التفاصيل عن نشاط العشائر العربية يف األحواز انظر: حسني خلف الشيخ خزعل، تاريخ 
الكويت السيايس، ج2، )بريوت 968)(، ص255، عيل نعمة احللو، » من نضال شعب األحواز 

638-925)، أفاق عربية، العدد 8، نيسان )98)، ص28.
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الغزاة  ضد  باجلهاد  االرشف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  فتوى  تأثري  أن  ويبدو 
دجلة.  عشائر  لدى  منها  الفرات  عشائر  بني  أوضح  كان  هلا  واالستجابة  الربيطانيني 
واىل هذا املعنى أشار ويلسون بقوله: »انترش الدعاة بني العشائر هييجون الناس إىل محل 
السالح واملقاتلة يف سبيل الدين، وكان تأثري احلملة هذه أظهر يف العشائر الشيعية يف 

العراق أعظم«))(.

وقد  اجلهاد،  إىل  للدعوة  االبتداء  يف  حسنة  استجابة  العشائر  أبناء  استجاب  لقد 
تألفت قوة عشائرية منفصلة حتت قيادة عشائرية عرفت باسم )املجاهدين(، وتشكلت 

بالدرجة األوىل من عشائر املنتفك والفرات األوسط. 

العشائر عىل مساندة  العديد من  للجهاد شجعت  الدعوة  ان  بالذكر  ومن اجلدير 
الواسع  املقابل  اهلجوم  قبل  الغازية  الربيطانية  القوات  مع  واالشتباك  العثامين  اجليش 
والذي  البرصة  الستعادة  العراقية  العشائر  ومقاتلو  العثامين  اجليش  شنه  الذي  النطاق 
خيالة  من  قوات  اشتبكت  فقد  الشهرية،  الشعيبة(  )معركة  تسمية  الحقا  عليه  اطلق 
العشائر العراقية بقيادة الشيخ عجمي السعدون يف اجلانب الغريب يف 9 شباط 5)9) 
مع القوات الربيطانية عند النخيلة)2(، علام أن عجمي السعدون كان حتت امرته بحدود 

))( ارنلد. يت. ويلسون، بالد ما بني النهرين بني والءين، ج)، ترمجة فؤاد مجيل، ط)، )بغداد 
969)(، ص58،

 A. Wilson، Lanaties، Mesopotamia، 1914-1917، (Oxford
1936)، p.22

ويشري الباحث وميض نظمي بأن عشائر دجلة مل تكن فقط قد أهنكت يف خضم الرصاع العنيف 
بني الربيطانيني والعثامنيني، بل كانت أيضا تدرك حقيقة اجلربوت العسكري الربيطاين وهذا ما يلقي 
الضوء عىل استكانة عشائر دجلة باملقارنة مع عشائر الفرات، وميض مجال عمر نظمي، ثورة 920) 
ط)،  العراق،  يف  )االستقاللية(  العربية  القومية  للحركة  واالجتامعية  والفكرية  السياسية  اجلذور 

)بريوت 984)(، ص242.
)2( موقع إىل الشامل الغريب من الشعيبة، التميمي، مصدر سابق، ص)3).
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3000 مقاتل))( من العشائر العراقية.

يف عام 5)9) وصل إىل بغداد ناظر احلربية العثامين أنور باشا، وأدرك خطأ التقليل 
قيادة  بك  عسكري  سليامن  توىل  يناير5)9)  شهر  ويف  الرافدين،  بالد  محلة  أمهية  من 
منطقة والية البرصة وقيادة فرقتها بعد إقصاء القائد جاويد باشا، استنادًا خلطة عسكرية 
العسكري  خطط  وقد  النظامية،  القوات  عىل  االعتامد  وتقليل  العشائر  من  لالستفادة 
بك منذ البداية لالستفادة من القوى العشائرية يف العمليات احلربية، وهلذا فقد جرت 
قواته)2(.  بدعم  للمسامهة  خاصة  بصفة  والعشائر  عامة  بصفة  السكان  ترغيب  حماولة 
وكان الدعم العشائري حيتاج إىل حترك مادي وروحي لكي يكون أكثر شموالً واندفاعًا 
الروحي  اجلانب  فإن  متوفرًا  املادي  اجلانب  كان  وإن  قاعدة حمركة عامة،  إىل  ومستندًا 

يقيض بإعالن اجلهاد)3(. 

واليوم وبعد مائة عام عىل دعوة املرجعية الدينية يف النجف االرشف للجهاد ضد 
اجلهاد  اىل  تدعو  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  هي  ها  الربيطاين  الغزو 
الكفائي مرة أخرى للتصدي لعدوان تنظيم داعش االرهايب ونواياه الوحشية ضد ابناء 
العراق وتارخيه وحضارته ومقدساته، فكان احلشد الشعبي الذي قلب معادلة التوازن 
االسرتاتيجي يف هذه املواجهة العسكرية لصالح الشعب العراقي ومتكن من أن يكون 

ظهريا حقيقيا للجيش العراقي يف التصدي إلرهاب داعش االجرامي.

))( املصدر نفسه، ص)23.
)2( حممد طاهر العمري، تاريخ مقدرات العراق السياسية، ج)، )بغداد 924)(، ص03).

(3) John Van Ess، Meet the Arab، (London 1947)، P.50.
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املبحث الثاين:

 دور املرجعية الدينية العليا يف تفعيل احلافز اجلهادي
للح�سد ال�سعبي

املرجع  أطلقها سامحة  التي  النجف االرشف  العليا يف  املرجعية  فتوى  أن  الشك 
)اجلهاد  يف  ال��وارف(  ظله  )دام  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  اهلل  آية  األعىل  الديني 
العليا  الدينية  املرجعية  الكربالئي ممثل  املهدي  الشيخ عبد  الكفائي( عىل لسان سامحة 
يف كربالء املقدسة يف خطبة اجلمعة بتاريخ 3)/4/6)20، جاءت بعد استشعار من 
داعش  عصابات  فلول  يشكله  الذي  واخلطر  التهديد  جلسامة  العليا  الدينية  املرجعية 
االرهابية عىل أمن وحياة املواطنني ومقدسات املسلمني يف العراق، األمر الذي يتطلب 
ب�)داعش(.  املسامة  التكفريية  اجلهات  عدوان  ضد  املسلمني  ومقدسات  العراق  محاية 
الشعبي(.  )احلشد  يف  السالح  محل  من  يتمكنون  الذين  املواطنني  من  العديد  فتطوع 
لصالح  االسرتاتيجي  التوازن  معادلة  تغيري  يف  كبري  دور  الشعبي  احلشد  لفصائل  كان 
قواتنا العسكرية واألمنية، فدخوهلا أرض املعركة شكل فاصلة تارخيية بني حالتني من 
الشعبي  واحلشد  العراقية  املسلحة  القوات  معها  حققت  القوية  واالستجابة  النكوص 
انتصارات ال يمكن إال ان نعدها إنموذجًا للروح احلامسية اجلديدة التي سادت املجتمع 
العراقي مجيعًا، والتي جتلت بوضوح يف االنتصار الكبري الذي حتقق يف حمافظة صالح 
الدين منذ انطالق عمليات حترير املحافظة يف )/5/3)20، وكذلك يف االنتصارات 

التي حتققت يف بيجي يف معارك )لبيك يارسول اهلل( الثانية.

البارز والرئيس يف  الدور  النجف االرشف  العليا يف  الدينية  ولقد كان للمرجعية 
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تفعيل احلافز اجلهادي لدى املجاهدين املتطوعني من ابطال احلشد الشعبي منذ صدور 
الضوء  بعض  القاء  البحث  هذا  يف  حاولنا  والذي  اليوم،  وحلد  الكفائي  اجلهاد  فتوى 
عليه من خالل دراستنا ومراجعتنا خطب اجلمعة يف الصحن احلسيني الرشيف ملمثيل 
املرجعية الدينية العليا، حيث وجدنا أن اجلهد واملسعى الرشيف الذي بذلته املرجعية 
احلافز اجلهادي لدى  تفعيل  متابعتها وحثها عىل  النجف االرشف يف  العليا يف  الدينية 
ثالث  عىل  يتوزع  العراقية،  املسلحة  القوات  منتسبي  وبقية  الشعبي  احلشد  جماهدي 
مراحل جسدت النظرة الثاقبة والوعي العايل واملتابعة امليدانية للمرجعية الدينية العليا 
مع  واالقتصادية  والفكرية  واملعنوية  العسكرية  املواجهة  ألبعاد  االرشف  النجف  يف 
العدو التكفريي املتمثل بعصابات داعش االرهابية، لذلك سنحاول الوقوف عىل هذه 
املراحل الثالث التي مرت هبا مساعي وجهود املرجعية الدينية العليا يف تفعيل احلافز 

اجلهادي للحشد الشعبي.

املرحلة االوىل: )مرحلة التاأ�سي�س(

عيل  السيد  اهلل  )آي��ة  االع��ىل  الديني  املرجع  فتوى  بصدور  املرحلة  هذه  وتبدأ 
سامحة  أكد  حيث  وشعبه،  العراق  عن  الدفاع  ووجوب  الكفائي  باجلهاد  السيستاين( 
العليا يف كربالءاملقدسة يف خطبة  الدينية  املرجعية  الكربالئي ممثل  املهدي  الشيخ عبد 
اجلمعة بتاريخ 3)/4/6)20، ان »طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق يف الوقت احلارض 
بمعنى  كفائي،  واجب  وهو  ومواطنيه  واعراضه  واهله  الوطن  عن  الدفاع  تقتيض 
تابع  و  العراق«.  وحفظ  الغرض  يتحقق  بحيث  الكفاية  فيه  وكان  له  يتصدى  من  ان 
بلدهم  عن  دفاعا  السالح  محل  من  يتمكنون  الذي  املواطنني  »عىل  الكربالئي:  الشيخ 
وشعبهم ومقدساهتم، التطوع لالنخراط يف القوات االمنية للغرض املقدس«، مبينًا أن 
»الكثري من الضباط ابلوا بالء حسنًا يف الدفاع والصمود وتقديم التضحيات واملطلوب 
الوطني  الواجب  اداء  عىل  ولغريهم  هلم  حافزا  وليكون  استحقاقهم  لينالوا  تكريمهم 
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حافز  أول  وهو  شهيدا)2(  العراق  عن  دفاعا  يقتل  من  عاتقهم«))(.واعتبار  عىل  امللقى 
جهادي استنفر له العراقيون من كافة أنحاء العراق ملكافحة ومقاتلة عصابات داعش 

االرهابية املتطرفة. 

كان  واملقدسات،  واملذهب  الدين  عن  دفاعا  اهلل  سبيل  يف  االستشهاد  حافز  ان 
الصيغة األّولية لالستدالل عىل أن فتوى املرجعية العليا يف النجف االرشف يف )اجلهاد 
أيب  بن  عيل  بن  احلسني  الشهيد  اإلمام  ثورة  ومعاين  أهداف  سياق  يف  تأيت  الكفائي(، 
الذي  والسلوكي  والعقائدي  الفكري  االنحراف  ملواجهة  جاءت  ألهنا  طالب؛ 
مثله الفكر التكفريي املتطرف املتمثل بتنظيم داعش االرهايب، األمر الذي يؤكد سندًا 
مفاسده  لدرء  االرهايب  التنظيم  هذا  ضد  الكفائي  للجهاد  اخلروج  جواز  عىل  وداللًة 
وانحرافاته وجرائمه عن اإلسالم واملسلمني، وأن من يقتل دفاعا عن العراق سيكون 

شهيدا.

التي  االرشف  النجف  يف  العليا  املرجعية  لفتوى  املواطنني  استجابة  جسدت  لقد 
الكفائي( عن  السيستاين يف )اجلهاد  السيد عيل احلسيني  آية اهلل  املرجع  أطلقها سامحة 
اتباع  التزام  عن  تعبريا  ب�)داعش(،  املسامة  التكفريية  اجلهات  ضد  واملقدسات  العراق 
اهل البيت بمبادئ ثورة االمام احلسني يف كرامة االنسان وعزة النفس، حيث قال 
االمام احلسني، حني وصل اىل كربالء ان العدو ركزنا بني اثنني اما القبول بالذل او 
املوت.. وقال هيهات منا الذلة واختار املوت مع الشهادة، مع انه يف كربالء تم سلب 
كرامة وعزة االنسان كام انترشت هذه الصفة آنذاك، ولكن االمام احلسني استطاع 
ايقاف ذلك بنهضته من املدينة املنورة وصوال اىل كربالء حيث جتلت يف واقعة الطف 

))( خطبة اجلمعة للشيخ عبد املهدي الكربالئي من الصحن احلسيني الرشيف بتاريخ 3)/6/ 
. http://alhussain-sch.org/forum/showthread.php،20(4

بتاريخ  الرشيف  احلسيني  الصحن  من  الكربالئي  املهدي  عبد  للشيخ  اجلمعة  انظر خطبة   )2(
.20(4 /6/(3
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اخلالدة اروع معاين اجلهاد من اجل ايقاف االنحراف املتمثل باحلكم االموي واتباعه 
وانترص الدم عىل السيف يف واقعة الطف بأن جردت حكم بني أمية من كل مرشوعية 
دينية ورشعية شعبية فأصبح حكمهم مدعاة للشك والريبة وعرضة للرفض والتغيري 
وأصبح الناس معسكرين: معسكر الظاملني والفاسقني الذين يمثلهم بنو أمية ومن يقبل 
ومنارصوهم،  البيت  أهل  يمثله  الذي  واحلق  والتغيري  اإلصالح  ومعسكر  بأفعاهلم، 
احلكم  مرشوعية  وإسقاط  الظاملني  عىل  للثورة  الرشعية  ومنح  االجتامعي  الفرز  وهذا 
القائم وزلزلة مرتكزاته الفكرية يدل عىل أن ما حصل يف كربالء مل يكن جمرد مترد فردي 
أو حدثًا عابر، بل هو ثورة عظيمة نجح مفجروها يف حتقيق أهدافها السياسية اآلنية التي 
من أجلها ثاروا تاركني للمستقبل أمر حتقيق أهدافها البعيدة واملتجددة التي ستتضح 

من خالل حتليل تأثري الثورة يف امتدادها الطويل.

املتطوعني  استقبال  لعملية  االوىل  املرحلة  يف  اجلهادي  احلافز  تفعيل  سياق  ويف 
املجاهدين، وتنظيم عملية بناء وتأسيس احلشد الشعبي، اوضح مكتب املرجعية الدينية 
العليا متمثلة بآية اهلل العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين بتاريخ 7)/4/06)20 
ان هناك اربع نقاط ختص مقولة ان )الدفاع واجب كفائي( والذي تم االعالن عنه يف 

خطبة اجلمعة بالصحن احلسيني الرشيف وهي))(:

). ان التطوع للدفاع عن البلد واملقدسات يف مواجهة االرهابيني انام يكون عرب 
االليات الرسمية وبالتنسيق مع السلطات احلكومية.

أمر  يف  العالقة  ذات  الرسمية  اجلهات  مراجعة  يلزمهم  وامثاهلم  املوظفني  ان   .2
تطوعهم.

3. ان حتديد اعداد املطلوب تطوعهم انام يكون من قبل اجلهات الرسمية ايضا.

))( ينظر مكتب املرجع السيستاين يوضح ما ورد بخطبة اجلمعة من )ان الدفاع واجب كفائي(
http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=285.
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4. ان الدفاع وظيفة القادر عىل محل السالح املدرب عىل ذلك املتمكن من القيام 
باملهام املطلوبة بصورة صحيحة وليس املطلوب زيادة السواد.

وإمام  خطيب  الصايف  أمحد  السيد  سامحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تناول  وقد 
اجلمعة يف كربالء املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن 
نقاط  املوافق )4/6/20)20م( عدة  الرشيف يف))2/ شعبان/435)ه�(  احلسيني 

تتعلق بتدعيم احلافز اجلهادي لدى املواطنني كان من بينها ما ييل))(:

بطائفة  اختصاص  غري  من  املواطنني  مجيع  اىل  موجهة  كانت  الدعوة  هذه  إن   .(
دون أخرى، إذ كان اهلدف منها هو االستعداد والتهيؤ ملواجهة اجلامعة التكفريية املسامة 
العراقية  املحافظات  بقية  أهنا تستهدف  أعلنت بكل رصاحة ووضوح  التي  )بداعش( 
كل  تستهدف  أهنا  رصاحة  بكل  أعلنت  كام  املقدسة،  وكربالء  االرشف  النجف  مثل 
معابد  األنبياء واألئمة والصحابة والصاحلني فضال عن  مراقد  يدها من  اليه  ما تصل 
غري املسلمني من الكنائس وغريها.. فهي إذن تستهدف مقدسات مجيع العراقيني بال 
يوافقها يف  والتنكيل كل من ال  بالقتل  تستهدف  كام  ومذاهبهم،  أدياهنم  بني  اختالف 

الرأي وال خيضع لسلطتها حتى من يشرتك معها يف الدين واملذهب.

ان تكون كذلك..  يمكن  منطلق طائفي وال  أي  التطوع  اىل  للدعوة  يكن  2. ومل 
فإن املرجعية الدينية قد برهنت خالل السنوات املاضية ويف اشد الظروف قساوة أهنا 
بعيدة كل البعد عن أي ممارسة طائفية وهي صاحبة املقولة الشهرية عن أهل السنة: )ال 
تقولوا اخواننا بل قولوا أنفسنا(، وال يمكن يف حال من األحوال ان حتّرض املرجعية 
الواحد بل هي حتث اجلميع عىل العمل لشد أوارص  أبناء الشعب  عىل االحرتاب بني 

العراقيني  كّل  تشمل  الوطن  للدفاع عن  الكفائي  الوجوب  فتوى  أّن  يؤّكد  الصايف  السيد   )((
بغّض النظر عن طوائفهم ودياناهتم وقومياهتم 

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=288.
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األلفة واملحبة بينهم وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفرييني الغرباء.

3. إن دعوة املرجعية الدينية إنام كانت لالنخراط يف القوات األمنية الرسمية وليس 
لتشكيل ميليشيات مسّلحة خارج إطار القانون، فإن موقفها املبدئي من رضورة حرص 
السالح بيد احلكومة واضح ومنذ سقوط النظام السابق، فال يتوهم احد أهنا تؤيد أي 

تنظيم مسلح غري مرّخص به بموجب القانون.

ويف سياق توجه املرجعية الدينية العليا لوضع االسس املتينة للحشد الشعبي، اشار 
ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام اجلمعة يف كربالء 
املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف 
التطّوع  تنظيم عملية  اىل رضورة   )(( املوافق 4/7/4)20م  يف 5/رمضان/435)ه� 
بحمل  السامح  الرسمية، وعدم  والقوات  اجليش  تشكيالت  املتطوعني ضمن  وإدراج 
للقوات  والتقدير  الشكر  املناسبة جدد سامحته  قانونية، ويف هذه  السالح بصورة غري 
العسكرية واألمنية، ومن التحق هبم من املتطوعني الذين خيوضون معارك ضارية ضد 

اإلرهابيني الغرباء من اجل احلفاظ عىل بلدنا وشعبنا بجميع مكوناته وطوائفه.

ممثل  تطرق  الشعبي،  احلشد  وجماهدي  ألبطال  اجلهادي  احلافز  تفعيل  سياق  ويف 
الكربالئي خطيب وإمام اجلمعة يف  املهدي  الشيخ عبد  العليا سامحة  الدينية  املرجعية 
الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني  املقدسة يف خطبته  كربالء 
الدعوة  ان  اىل   ،)2( املوافق)))/4/7)20م(  رمضان/435)ه�(  يف)2)/  الرشيف 

))( السيد الصايف يدعو القيادات السياسية اىل االبتعاد عن أي خطاب متشدد وتكثيف اجلهود 
للخروج من األزمة الراهنة،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=308.
)2( الشيخ الكربالئي: حيث عىل التمسك بوحدة الصف ونبذ الفرقة ويدعو جملس النواب اىل 
اإلرساع يف تشكيل حكومة حتظى بقبول وطني واإلرساع يف رصف التخصيصات املالية لدعم القوات 

املسلحة.
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للتطوع يف صفوف القوات العسكرية واألمنية العراقية إنام كانت لغرض محاية العراقيني 
من خمتلف الطوائف واألعراق ومحاية أعراضهم ومقدساهتم من اإلرهابيني الغرباء.. 
التام  االلتزام  برضورة  الشعبي  احلشد  مقاتيل  من  اخلطبة  ذات  يف  سامحته  طلب  كام 
والصارم برعاية حقوق املواطنني مجيعًا وعدم التجاوز عىل أي مواطن بريء مهام كان 
انتامؤه املذهبي او العرقي وأيًا كان موقفه السيايس. وأكد ايضا عىل رضورة تنظيم عملية 
التطوع وإدراج املتطوعني يف ضمن القوات العسكرية واألمنية العراقية الرسمية وعدم 
السامح بوجود جمموعات مسلحة خارج األطر القانونية حتت أي صفة وعنوان))(.. ان 
القيام هبا، يف اشارة اىل دخول بعض  ان تتسامح يف  هذه مسؤولية احلكومة وليس هلا 

الفصائل املسلحة خارج األطر القانونية حتت عنوان احلشد الشعبي !

وطالب سامحته يف خطبته من املسؤولني من خمتلف الدرجات واألصناف احلضور 
امليداين يف جتمعات النازحني ومعسكرات املقاتلني ملعايشة الواقع واإلطالع املبارش عىل 
احتياجاهتم والسعي لتلبيتها واإلرساع يف رصف التخصيصات املالية هلم وال سيام توفري 
األدوية والكوادر الطبية للنازحني ودعم القوات املسلحة باملؤن الغذائية واملستلزمات 
العسكرية الرضورية وشحذ اهلمم ورفع املعنويات ملزيد من الصرب والثبات يف مكافحة 

اإلرهابيني الغرباء)2(.

وبتاريخ )9)/رمضان/435)ه�( املوافق)8)/4/7)20( حتدث ممثل املرجعية 
يف  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وإمام  خطيب  الصايف  أمحد  السيد  سامحة  العليا  الدينية 
خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني الرشيف عن رضورة 
مجيع  وحشد  املريبة  التحركات  مجيع  ورصد  دائ��اًم  واالستعداد  االهبة  واخذ  احلذر 
الطاقات ورص الصفوف من اجل محاية مجيع املدن وتطهري مجيع األرايض من رشور 

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=320.
))( الشيخ الكربالئي: حيث عىل التمسك بوحدة الصف، مصدر سابق.

)2( الشيخ الكربالئي: حيث عىل التمسك بوحدة الصف، املصدر السابق.



مهرجان فتوى الدفاع املقد�س الثقايف االول22

اإلرهابيني بعزيمة قوية وشجاعة عالية ومّهة مستديمة ال تضعف))(.

وطالب ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب 
يف  أقيمت  والتي  اجلمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  يف  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وإمام 
يف)26/رمضان/435)ه�(املوافق)4/7/25)20م(،  الرشيف  احلسيني  الصحن 
بفك  الكفيلة  اإلج��راءات  باختاذ  لإلرساع  املسلحة  القوات  وتعزيز  اجلهود  بتكثيف 
العشائر  لدعم  املسلحة  القوات  دعا  كام  آمريل،  كناحية  املحارصة  املناطق  عن  احلصار 
ممثل  طالب  كام  عليها،  مستمرة  هجامت  تشهد  التي  املناطق  يف  اإلرهابيني  تقاتل  التي 
املرجعية الدينية العليا بتنظيم اجلهد الستثامر اندفاع املتطوعني باالجتاه الصحيح الذي 
بموقفهم  يليق  بام  معهم  والتعامل  املسلحة  القوات  مساندة  يف  املعنوي  الزخم  حيفظ 
دون  من  املعارك  يف  زجهم  من  واحلذر  هلم  املطلوب  التدريب  وتوفري  هذا،  البطويل 
هتيئتهم بالشكل الالزم لئال يقدموا تضحيات من دون حتقيق ثمرة من ذلك)2(. وهي 
نقاط مهمة جدا تصب باجتاه ادامة وتفعيل احلافز اجلهادي الذي تطوع يف سياقه من لبى 
عنارص  والتدريب  واملعنويات  فالتنظيم  الكفائي،  للجهاد  العليا  الدينية  املرجعية  نداء 
مهمة من عنارص صياغة اسرتاتيجية عسكرية جهادية عملت املرجعية الدينية العليا عىل 

ترسيخها يف سياق عملية تأسيس وبناء احلشد الشعبي.

))( السيد الصايف يدعو جملس النواب اىل اإلرساع بإصدار القوانني الرضورية وحيث املؤسسات 
عىل النهوض بمسؤوليتها جتاه النازحني ويويص باحليطة واحلذر لرصد مجيع التحركات املريبة، عىل 

املوقع االلكرتوين

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=330.
بعض  إلهناء  فاعلة  إجراءات  الداخلية  وزارة  اختاذ  رضورة  عىل  يؤكد  الكربالئي  الشيخ   )2(
دورها  تأخذ  أن  املتحدة  األمم  ويطالب  طائفية  بدوافع  املواطنني  عىل  االعتداء  من  املدانة  الظواهر 

اإلنساين بإغاثة النازحني،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=333.
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املرحلة الثانية )مرحلة توجيه وان�ساج امل�سار(

يف ال��وزراء  رئاسة  العبادي  حيدر  الدكتور  تسلم  بداية  مع  تبدأ  املرحلة   وهذه 
2)/ 4/8)20، والتي متثلت بحرص املرجعية الدينية العليا عىل توجيه مسار العمل 
وصورة  سمعة  اىل  تيسء  التي  السلبية  واملامرسات  االنحرافات  عن  بعيدا  اجلهادي 
ومعاين احلشد الشعبي، حفاظا من املرجعية الدينية العليا عىل مرشوعية احلافز اجلهادي 
لدى املخلصني واملؤمنني من جماهدي احلشد الشعبي االبطال، وقد ظهرت وتبلورت 
هذه املساعي من خالل مطالبة ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف 
خطيب وإمام اجلمعة يف كربالء املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت 
يف الصحن احلسيني الرشيف يف)8)شوال 435)ه�(املوافق)5) / 8 / 4)20 م( من 
منتسبي احلشد الشعبي االبطال، برضورة االلتزام الصارم بالتجنب عن احلاق االذى 
باملواطنني األبرياء، مهام كانت توجهاهتم السياسية وانتامءاهتم الدينية واملذهبية، كام أكد 
ممثل املرجعية الدينية العليا، عىل رضورة ان يكون العلم العراقي هو الراية التي يرفعوهنا 
نقطة  وهي  اخرى))(.  رموز  او  أية صور  استخدام  وليتجنبوا  ووحداهتم،  قطعاهتم  يف 
ينالوا يف اعالمهم  أن  الطريق عىل االعداء من  الصف، وتقطع  تعزز من وحدة  مهمة 
االصفر من سمعة وتوجهات احلشد الشعبي، وهذا احلرص من املرجعية الدينية العليا 
الدينية  املرجعية  تأكيد ممثل  ايضا يف  الشعبي جتسد  احلشد  عىل سمعة وصورة ومعاين 
العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب وإمام اجلمعة يف كربالء املقدسة يف 
الصحن احلسيني الرشيف يف)25/ أقيمت يف  الثانية من صالة اجلمعة والتي  خطبته 
الدينية  للمرجعية  الشديدة  االدانة  عىل  شوال/435)ه�(املوافق)4/8/22)20م( 
او  املذهبي  او  القومي  انتامؤهم  كان  مهام  املواطنني،  ضد  سلبية  ممارسات  ألية  العليا 

ملف  تنفيذ  يف  اإلرساع  اىل  واحل��ك��وم��ة  ال��ن��واب  جم��ل��س  ي��دع��و  ال��ص��ايف  ال��س��ي��د   )((
انتامءاهتم،  كانت  مهام  باملواطنني  األذى  احل��اق  جتنب  املسلحة  القوات  عىل  ويؤكد   النازحني 

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=355.
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السيايس. و طالب خطيب وإمام اجلمعة يف كربالء املقدسة، االجهزة احلكومية املعنية 
ان ترضب بيد من حديد عىل أي متجاوز عىل اموال املواطنني وحقوقهم وال سيام اذا 
القضاء  يف  واملساهلة  التسامح  ان  واملقدسات،  الوطن  عن  الدفاع  بلباس  يظهر  كان 
بالغة  بل  حممودة  غري  عواقب  سيتبعها  حمدودة  كانت  وان  حتى  التجاوزات  هذه  عىل 

اخلطورة، وقال سامحته: اللهم اين قد بلغت فاشهد))(.

وبتاريخ ))/ذي احلجة/435)ه�(املوافق)4/9/26)20( تطرق ممثل املرجعية 
يف  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وإمام  خطيب  الصايف  أمحد  السيد  سامحة  العليا  الدينية 
عدة  اىل  الرشيف  احلسيني  الصحن  يف  أقيمت  والتي  اجلمعة  صالة  من  الثانية  خطبته 
نقاط مهمة تتعلق بتفعيل احلافز اجلهادي لدى منتسبي احلشد الشعبي االبطال كان من 

أبرزها)2(:

والقوات  اجليش  أفراد  قبل  قدم من  وثبات  رباطة جأش،  تتطلب  املعركة  إن   .(
األمنية واحلشد الشعبي، والتحيّل بروح الشجاعة والصرب عىل مقاتلة املجرمني، وعدم 
ترك املواقع مهام كانت الظروف.. بل القتال بقوة وبسالة، إذ إن املهمة مقدسة ونبيلة، 

وهي الدفاع عن العراق العزيز، وعن العراقيني مجيعًا.

ميدانيني  يكونوا  ان  الرتب،  ومجيع  األصناف  مجيع  ومن  خاصة  الضباط  عىل   .2
ومع أخوهتم اجلنود واملراتب، يعيشون معاناهتم، وحيملون مهومهم، ويدافعون معهم، 
ويعززون معنوياهتم، فمن الواضح ان القائد كّلام كان ميدانيًا، كان أقدر عىل اختاذ القرار 

))( الشيخ الكربالئي يناشد اجلهات املعنية أن تعمل بجد يف فك احلصار عن )آمريل(ويؤكد ان 
الدفاع عن الوطن رشف كبري ال يناله اال ذو حظ عظيم،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=365.
)2( السيد الصايف يشدد عىل عدم التهاون مع كل من يثبت تقصريهرُ مهام كان موقعه ويؤكد عىل 

اجلهات احلكومية ان تتحمل مسؤوليتها جتاه املتطوعني،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=398.
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املناسب. 

الشعبي  احلشد  متطوعي  جتاه  مسؤوليتها  تتحمل  ان  احلكومية  اجلهات  عىل   .3
القانونية  القنوات  البلد.. بان توفر هلم ما حيتاجونه من خالل  الذين هّبوا للدفاع عن 

الرسمية، وعدم بخس حق كل من قاتل ويقاتل يف سبيل الدفاع عن البلد.. 

باإلضافة اىل النقاط االساسية السابقة املتعلقة باحلافز اجلهادي للحشد الشعبي أكد 
ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب وإمام اجلمعة 
يف كربالء املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني 
الرشيف يف)8 ذي احلجة 435)ه�( املوافق)4)20م/0/3)( عىل أمور اساسية مهمة 
تتعلق بإدامة زخم التطوع وحتديد االهداف احليوية الواجب الدفاع عنها ومحايتها يف 
الشعبي يف خمتلف قواطع  قتال جماهدي احلشد  انضاج وتطوير عمل واساليب  سياق 

العمليات ذلك من خالل التأكيد عىل ما ييل))(:

). املزيد من االهتامم واليقظة لتوفري احلامية الكافية للمناطق التي يكلفون بحاميتها، 
اكثر  اإلرهابيني  قبل  من  مستهدفة  فإهنا  مقدسة  دينية  اماكن  عىل  تشتمل  ما  خصوصًا 
من غريها – كمدينة بلد التي تضم مرقد السيد حممد بن االمام عيل اهلادي – ألن 
من االهداف اخلبيثة لإلرهابيني هو اثارة الفتنة الطائفية يف البلد، باستهداف مقدسات 
لعدم  واليقظة..  احلرص  من  مزيد  من  فالبد  أخرى،  طائفة  ضد  ابنائها  إلثارة  طائفة 

متكينهم من حتقيق ذلك.

2. التأكيد عىل ديمومة زخم التطوع للحضور يف ساحات املنازلة مع االرهابيني 
هلا دور مهم يف احلفاظ عىل املكاسب امليدانية التي حتققت، وحتقيق املزيد منها مستقبال 

التطوع  عملية  لتنظيم  الرضورية  اإلجراءات  اختاذ  اىل  احلكومة  يدعو  الكربالئي  الشيخ   )((
ورصف رواتب املتطوعني ويأمل بآلية صحيحة يف تشكيل احلرس الوطني،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=404.
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ان شاء اهلل تعاىل. وهلذا الغرض البد ان تبادر احلكومة اىل اختاذ االجراءات الرضورية 
لتنظيم عملية التطوع ورصف الرواتب املقررة للمتطوعني، واالهتامم بتوفري ما حيتاجون 

اليه من السالح والعتاد الالزمني للقيام هبذه املهمة.

3. ان اعتامد اجلامعات االرهابية ألسلوب حمارصة بعض وحدات القوات املقاتلة 
القضاء عليها، وايضًا استخدام هذه اجلامعات  ثم حماولة  االمداد  وعزهلا عن خطوط 
اسلوب االشاعات واالخبار الكاذبة يف حماولة لبث الذعر والرعب يف قلوب املقاتلني، 
يتطلب من اجلهات ذات العالقة ان تطور اساليب عملها وتضع آلية مناسبة للتحرك 

الرسيع لفتح خطوط االمداد للقطعات العسكرية متى اغلق يشء منها.

تشكيل احلرس الوطني 

ويف ذات اخلطبة أوضح ممثل املرجعية الدينية العليا موقف املرجعية من مرشوع 
قانون تشكيل احلرس الوطني، الذي اثار الكثري من اجلدل حول الوضع القانوين للحشد 
الشعبي يف هذا القانون، حيث أكد سامحته عىل النقاط املهمة الواجب مالحظتها من 

الناحية العسكرية والتنظيمية التي تتعلق بشكل أو بآخر باحلشد الشعبي وكام ييل))(:

ودراسة  سابقًا،  االمنية  االجهزة  بناء  وآليات  جتارب  من  االستفادة  رضورة   .(
التي  املاضية  اداء مهامها، وتفادي تكرار األخطاء  اىل اخفاقها يف  التي ادت  االسباب 

ادت اىل عدم متكنها من تنفيذ املهام املوكلة هلا بصورة فاعلة وصحيحة.

الوطني،  بناء احلرس  قوميًا عىل  او  آلية تضفي طابعًا طائفيًا  اعتامد  2. احلذر من 
بحيث يتولد شعور لدى املنتسب هلذه القوة بانه يدافع عن طائفة او قومية معينة وليس 
عن مجيع ابناء املنطقة التي يكلف بحاميتها، بغض النظر عن انتامءاهتم الطائفية والقومية.

التطوع  عملية  لتنظيم  الرضورية  اإلجراءات  اختاذ  اىل  احلكومة  يدعو  الكربالئي  الشيخ   )((
ورصف رواتب املتطوعني ويأمل بآلية صحيحة يف تشكيل احلرس الوطني،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=404.
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3. اعتامد معايري الكفاءة واملهنية والنزاهة واحلس الوطني ونقاء السرية يف املايض 
واحلارض، الختيار العنارص التي ستمسك بزمام االمور والقيادة هلذا التشكيل اجلديد.

4. وضع آليات مالية وادارية حازمة وشفافة تسد الثغرات عىل املفسدين للنفوذ 
من خالهلا لنهب او هدر املال العام هلذه املؤسسة العسكرية.

5. اعطاء االهتامم الكبري بالبناء املعنوي وترسيخ الشعور باالنتامء الوطني للعنارص 
الشجاعة  املؤسسة، لكي يكونوا رجاال يملكون مواصفات  انضاممها هلذه  التي سيتم 
واالندفاع واالستبسال يف القتال، دفاعًا بلدهم وشعبهم، فان احد اهم اسباب النكسة 
التي حصلت مؤخرًا هو فقدان هذا اجلانب يف العديد من العنارص املنخرطة يف القوات 
منها  يتشكل  التي  للوحدات  واالمراء  القادة  لدى  اجلانب  هذا  أمهية  ويتأكد  االمنية، 

احلرس اجلديد، فاهنم القدوة واملثل االعىل لبقية املنتسبني بطبيعة احلال.

تسليح وجتهيز املقاتلني

كانت املرجعية الدينية العليا عىل وعي كبري بأن تفعيل احلافز اجلهادي ملجاهدي 
احلشد الشعبي واستنهاض مهمهم القتالية مرتبط بشكل كبري بنوعية االسلحة واملعدات 
باالسرتاتيجية  تتعلق  التي  املهمة  املسائل  من  أن  عن  فضال  للغرض،  حيتاجوهنا  التي 
واملعدات  باألسلحة  املسلحة  للقوات  والتجهيز  التسليح  موضوع  هي  العسكرية 
العسكرية النوعية والفعالة ملقاتلة االرهابيني، حيث أكدت املرجعية الدينية العليا عىل 
هذه النقطة عىل لسان ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام 
اجلمعة يف كربالء املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن 
احل��ج��ة/435)ه���(امل��واف��ق)0)/0)/4)20م())(.  يف)5)/ذي  الرشيف  احلسيني 

))( السيد امحد الصايف يدعو احلكومة اىل جتهيز اجليش بالعدة العسكرية الالزمة إلدامة املعركة 
ويؤكد عىل زيادة أعدادها يف أماكن املعارك،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=407.
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حيث أكد سامحته عىل رضورة زيادة الوجود العسكري يف أماكن الرصاع مع اإلرهابيني 
وهتيئة مجيع اإلمكانات واحلضور امليداين من قبل القادة املهنيني الكفوئني وبث الروح 
بالعدة  التجهيز  رضورة  وكذلك  الشجعان،  املقاتلني  نفوس  يف  والبطولية  القتالية 
ومرشب،  مأكل  من  الرضورية  املستلزمات  وتوفري  املعركة  إلدامة  الالزمة  العسكرية 
وسهولة التواصل بني القيادات العسكرية وما حيدث عىل األرض كل ذلك من مبادئ 
الدرجة األساس يف  ايضا عىل مسؤولية احلكومة يف  الناجحة مؤكدا  العسكرية  احلالة 

توفري مستلزمات النجاح يف املعركة مع اإلرهاب.

وقد عاد ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب 
يف  أقيمت  والتي  اجلمعة  صالة  من  الثانية  خطبته  يف  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  وإمام 
الصحن احلسيني الرشيف يف)22/ذي احلجة/435)ه�( املوافق)7)/0)/4)20م( 
وتطبيق  الشعبي  احلشد  صفوف  يف  التطوع  عملية  تنظيم  عىل  أخرى  مرة  التأكيد  اىل 
الشعبي واحلضور  احلشد  بفصائل  بااللتحاق  يسمح هلم  اختيار من  آليات صارمة يف 
يف جبهات القتال، الستبعاد العنارص غري املنضبطة التي تيسء بترصفاهتا غري املسؤولة 
اىل سمعة املتطوعني من ابطال احلشد الشعبي، كام اكد سامحته مرة اخرى عىل رضورة 
تقديم الدعم املايل للمتطوعني – الذين ال يملك اكثرهم مصدرا ثابتا ملعاشه- وتوفري 

ما حيتاجون اليه من السالح والعتاد))(.

املرحلة الثالثة )مرحلة االنت�سارات(

وهي املرحلة التي بدأت بعد انتصارات جرف الصخر يف اكتوبر / ترشين االول 
4)20، حيث شهدت ساحات املواجهة التي خيوضها مقاتلو اجليش العراقي وابطال 
بانتصارات ونجاحات  املجاميع االرهابية مالحم بطولية توجت  الشعبي، مع  احلشد 

))( الشيخ الكربالئي حيذر العراقيني من محلة بعض وسائل اإلعالم املغرضة لتوهني العزائم،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=415.
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هؤالء  عىل  عصّية  اهنا  البعض  يعتقد  كان  البالد  من  خمتلفة  مناطق  يف  مهمة  عسكرية 
املقاتلني االبطال، ولقد كان لفصائل احلشد الشعبي دور كبري يف تغيري معادلة التوازن 
فاصلة  شكل  املعركة  أرض  فدخوهلا  واألمنية  العسكرية  قواتنا  لصالح  االسرتاتيجي 
املسلحة  القوات  معها  حققت  القوية،  واالستجابة  النكوص  من  حالتني  بني  تارخيية 
احلامسية  للروح  إنموذجًا  نعدها  ان  إال  يمكن  انتصارات ال  الشعبي  العراقية واحلشد 
االنتصار  ايضا يف  والتي جتلت بوضوح  العراقي مجيعًا،  املجتمع  التي سادت  اجلديدة 
يف  املحافظة  حترير  عمليات  انطالق  منذ  الدين  صالح  حمافظة  يف  حتقق  الذي  الكبري 
)/5/3)20، وكذلك يف االنتصارات التي حتققت يف بيجي يف معارك لبيك يارسول 

اهلل الثانية ويف عمليات حترير حمافظة االنبار الحقا.

هذه  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  عاليا  وق��درت  ثمنت  وق��د 
االنتصارات عىل لسان ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي 
خطيب وإمام اجلمعة يف كربالء املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت 
يف الصحن احلسيني الرشيف يف 6 حمرم احلرام 436)ه� املوافق )3 /0)/ 4)20م 
))(، مشريا اىل االرادة الوطنية الصلبة، واملعنويات العالية، وحب التضحية والصمود 

واالستبسال والشجاعة التي اتصف هبا املقاتلون، ومواقف الكثري من املقاتلني اجلرحى 
الذين رفضوا االخالء من اجلبهات، بل ارصوا عىل مواصلة القتال، واستمرار املشاركة 
الذين يواصلون  املقاتلون  اولئك  بالرغم من اصاباهتم، وكذلك  املواجهة  يف ساحات 
احلضور يف اجلبهات لفرتة طويلة ويرفضون االجازة لزيارة عوائلهم واالطمئنان عليها، 
بل مههم هو حتقيق النرص والظفر عىل االعداء، وقد طالب ممثل املرجعية الدينية العليا 

باالهتامم بعملية مسك االرض واحلفاظ عىل النرص.

))( الشيخ الكربالئي: كشفت االنتصارات العسكرية املهمة عن مدى زيف ما يقوم به البعض 
من تضخيم وهتويل إعالمي لقوة العصابات اإلرهابية،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=428.
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ا�سالح املوؤ�س�سة الع�سكرية

ويف اطار الدعوة اىل مراجعة شاملة للمواقف التي كانت هلا أبعاد سلبية عىل البلد، 
واملطالبة بمعاجلة املشاكل التي ترُضعف املؤسسة العسكرية والقضاء عىل مظاهر الفساد 
فيها، أكد ممثل املرجعية الدينية العليا سامحة السيد أمحد الصايف خطيب وإمام اجلمعة 
يف كربالء املقدسة يف خطبته الثانية من صالة اجلمعة والتي أقيمت يف الصحن احلسيني 
الرشيف يف)3) حمرم احلرام 436)ه�( املوافق)7/))/4)20م( عىل عدة أمور مهمة 

هي))(:

). ان التجربة السابقة خالل السنوات املاضية قد اثبتت ان االختالفات السياسية 
بالشكل الذي كان فيه االختالف قد ارضت البلد كثريًا وأخّرته، ومل يتقدم يف جماالت 

شتى، ومن مجلتها املجال العسكري واالمني.

2. ان بعض املفاصل العسكرية واألمنية مل تبَن بطريقة مهنية وعلمية خالل الفرتة 
السابقة بسبب اخلالفات السياسية من جهة والقصور او التقصري من جهة اخرى، وقد 
تكون هناك اسباب اخرى تتعدى احلاالت املذكورة، ومن أهم تلك االسباب هو تفيش 
واسعًا  جماال  وفسح  فتح  مما  املؤسسة،  هذه  مفاصل  بعض  يف  واالداري  املايل  الفساد 

إلضعافها، عىل امهيتها.

مهنيًا  يكون  من  املختلفة  العسكرية  املواقع  يتسنم  ان  تقتيض  املوضوعية  ان   .3
ووطنيًا وخملصًا وحازمًا وشجاعًا، ال يتأثر يف اداء واجبه باملؤثرات الشخصية او املادية.

العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دعا  االمنية  املؤسسات  يف  الفساد  حماربة  سياق  ويف 
6)/ربيع  اليوم  اجلمعة  لصالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 

أبعاد سلبية عىل  هلا  التي كانت  للمواقف  اىل مراجعة شاملة  الساسة  يدعو  الصايف  السيد   )((
البلد، ويطالب بمعاجلة املشاكل التي ترُضعف املؤسسة العسكرية والقضاء عىل مظاهر الفساد فيها،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=431.
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الثاين/436)ه� املوافق 5/2/6)20م اىل رضورة اختاذ اجراءات رادعة للقضاء عىل 
ظاهرة املقاتلني الومهيني أي الذين ال يتواجدون يف مواقع القتال من القوات االمنية او 
غريهم، ولكنهم مسجلون يف قوائم الرواتب الشهرية فترصف لذلك مبالغ كبرية تذهب 
اىل جيوب الفاسدين، اضافة اىل ما يستتبعه من إهناك القوات املتواجدة فعال وحتميلها 

اكثر من طاقتها العسكرية والقتالية والذي يؤدي اىل خسائر عسكرية ميدانية))(.

ن�سائح وتوجيهات للمقاتلني يف �ساحات اجلهاد

وبتاريخ 23شباط 5)20 اصدار مكتب سامحة السيد السيستاين دام ظله ويف سياق 
تفعيل احلافز اجلهادي للمجاهدين يف احلشد الشعبي عددًا من النصائح والتوجيهات 
يف  اقيمت  التي  اجلمعة  صالة  خطبة  خالل  الصايف  امحد  السيد  سامحة  وضحها  التي 
توضيحًا  )2(وتضمنت  اآلخر/436)ه�  23/ربيع  بتاريخ  الرشيف  احلسيني  الصحن 
آلداب اجلهاد التي البّد من مراعاهتا حتى مع غري املسلمني، والتي كان النبّي يويص 
هبا أصحابه قبل أن يبعثهم إىل القتال بقوله: »ل تغلوا، ول متّثلوا، ول تغدروا، ول 

تقتلوا شيخًا فانيًا ول صبّيًا ول امرأة، ول تقطعوا شجرًا إّل أن تضطّروا إليها«)3(. 

أو  التعرض  بعدم  الشعبي  احلشد  يف  املجاهدين  االعىل  الديني  املرجع  وطالب 

))( ممثل املرجع السيستاين يؤكد عىل رضورة اختاذ اجراءات رادعة للقضاء عىل ظاهرة املقاتلني 
الومهيني الذين تذهب رواتبهم جليوب الفاسدين،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=558.
)2( ممثل املرجع السيستاين جيدد مطالبته من احلكومة برضورة االهتامم بمقاتيل احلشد الشعبي 

وإكرام شهدائهم،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=569.
)3( نصائح وتوجيهات للمقاتلني يف ساحات اجلهاد، صادرة من مكتب سامحة السيد السيستاين 

دام ظله الثاين والعرشين من شهر ربيع اآلخر عام 436) ه�،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=559.
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وتعاىل  اهلل سبحانه  ذكر  وإحيائها، كام  بوقايتها  احلسنة  أعظم  وما  الربيئة  النفوس  قتل 
يف كتابه.. وأن يأخذوا حذرهم اذا ما وجدوا حالة مشبوهة خيشون فيها املكيدة هبم، 
اهلالك،  إىل  يؤّدي  ال  أو  اهلدف  يصيب  ال  الذي  بالرمي  أو  بالقول  التحذير  »فقّدموا 
احلذر  اىل  ظله  دام  سامحته  اشار  و  الربيئة«.  النفوس  عىل  واحتياطًا  رّبكم  إىل  معذرًة 
واالبتعاد عن اهتام الناس يف دينهم نكاية هبم واستباحة حلرماهتم، كام وقع فيه اخلوارج 
يف العرص األول وتبعه يف هذا العرص قوم من غري أهل الفقه يف الدين، تأثرًا بمزاجياهتم 

وأهوائهم وبّرروه ببعض النصوص التي تشاهبت عليهم، فعظم ابتالء املسلمني هبم.

كام نصح املجاهدين يف احلشد الشعبي بعدم التعّرض لغري املسلمني أّيًا كان دينه 
ومذهبه فإهّنم يف كنف املسلمني وأماهنم، فمن تعّرض حلرماهتم كان خائنًا غادرًا، وإّن 
اخليانة والغدر هلي أقبح األفعال يف قضاء الفطرة ودين اهلل سبحانه))(. كام أكدت نصائح 
السيد السيستاين دام ظله عىل حرمة االستيالء عىل أموال من حاربه إاّل ما وجد معهم 
ويف عسكرهم، كام هنى السيد السيستاين دام ظله عن التمثيل بجثث االعداء. وأوضح 
فال  آخرين،  بتضليل  الشبهة  يف  وقع  إّنام  يقاتلكم  من  أكثر  »أّن  للمجاهدين:  سامحته 
تعينوا هؤالء املضّلني بام يوجب قّوة الشبهة يف أذهان الناس حّتى ينقلبوا أنصارًا هلم، 
بل ادرؤوها بحسن ترّصفكم ونصحكم واخذكم بالعدل والصفح يف موضعه، وجتنب 
الظلم واإلساءة والعدوان، فإّن من درأ شبهة عن ذهن امرئ فكأّنه أحياه، ومن أوقع 

امرئ يف شبهة من غري عذر فكأنه قتله«)2(.

كام نّبه سامحته املجاهدين من ابطال احلشد الشعبي بأن يأخذوا حذرهم وأسلحتهم 
يتناوبوا فيها حيطًة هلم. واستطرد ناصحا اياهم بقوله:  وال جيتمعوا للصالة مجيعًا بل 
»وإّياكم والترّسع يف مواقع احلذر فتلقوا بأنفسكم إىل التهلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه 

))( نصائح وتوجيهات للمقاتلني يف ساحات اجلهاد، املصدر السابق.

)2( نصائح وتوجيهات للمقاتلني يف ساحات اجلهاد، املصدر السابق.
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تروٍّ واندفاعكم من غري حتّوط ومهنّية،  بغري  عدّوكم هو اسرتسالكم يف مواقع احلذر 
واهتموا بتنظيم صفوفكم والتنسيق بني خطواتكم، وال تتعّجلوا يف خطوة قبل إنضاجها 
بنتائجها«.  والتمسك  عليها  الثبات  وضامن  مقتضياهتا  و  ادواهتا  وتوفري  وإحكامها 

وطلب من املجاهدين اطفاء الفتنة التي حياول داعش بثها يف املجتمع العراقي.
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املبحث الثالث:

 دور املرجعية الدينية العليا
يف بلورة ا�سرتاتيجية احل�سد ال�سعبي 

اأثر احل�سد ال�سعبي على م�سار احلرب �سد االرهاب

الدولة  تنظيم  ظهور  منذ  العراق  يف  جتري  التي  االره��اب  ضد  احل��رب  تعترب 
العراقية وفصائل احلشد  املسلحة  القوات  التي ختوضها  االسالمية )داعش( االرهايب 
تعتمد  حيث   ،)Hybrid warاهلجينة )احلروب  من  واحدة  العشائر  وابناء  الشعبي 
املواجهات عىل كيانات صغرية تم تدريبها كل يف حدود اهدافه.. و يستخدم فيها من 
والشعبي..  املعنوي  الدعم  حلشد  حديثة  وسباًل  املتقدمة..  التكنولوجيا  جتنيدهم  تم 
تكتيكات  ضمن  استخدمت  والتي  املتطورة،  األسلحة  املتقدمة  بالتكنولوجيا  ويرُقصد 
حرب العصابات، مثل الصواريخ املضادة للدروع والطائرات، والعمليات االنتحارية، 
والترصف  انتحارية  أو هجامت  مدنيني  اإلرهابية ومهامجة  الكامئن، واألعامل  ونصب 
اإلجرامي يف جمال أرض املعركة واستخدام تكتيكات مثل الطعن واحلرق والسيارات 
املفخخة..والتزييف االعالمي وكيفية استخدام املخدرات واستخدام السموم واملواد 
اخلصوم  وإرهاق  والستنزاف  األهداف  حتقق  أجل  من  البرشية،  الطبيعة  عىل  املؤثرة 
إلرغامهم عىل االنسحاب... االمر الذي عجزت فيه القوات املسلحة العراقية النظامية 
لوحدها عن التصدي له واإلطاحة بقوات تنظيم داعش االرهايب املعادية غري النظامية، 
والتي ختوض حربًا غري نظامية، بأفكار تكفريية متطرفة مبتكرة هي خليط من مفاهيم 
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قتالية  أساليب  فيها  املتطورة، و تستخدم  العصابات  النظامية واساليب حرب  احلرب 
واعالمية ونفسية وتكنولوجيات عسكرية ال ختضع لشكل معني أو قواعد ثابتة بداية 

من القيادة وانتهاء بالعمليات العسكرية اجلارية خالهلا. 

اال أن دخول فصائل احلشد الشعبي اىل جانب القوات املسلحة العراقية )اجليش 
التوازن  معادلة  قلب   20(4 حزيران  اح��داث  اعقبت  التي  املرحلة  يف  والرشطة( 
االسرتاتيجي يف هذه احلرب لصالح العراق الذي تعرض لعملية اجتياح من قبل تنظيم 
العراقية بام  التنظيم مساحات شاسعة من االرايض  داعش االرهايب نجم عنه احتالل 
فيها ثالث حمافظات عراقية، لذلك فقد رأينا أنه آن األوان لتسليط الضوء من خالل 
قراءة عسكرية عىل اسرتاتيجية احلشد الشعبي التي حققت انتصارات عسكرية واضحة 
عليها  استوىل  التي  العراقية  واملدن  االرايض  من  كبرية  مساحات  وحررت  وملموسة 

التنظيم االرهايب. 

ت�سكيل احل�سد ال�سعبي

املواطنني  االرشف،  النجف  يف  الدينية  املرجعية  دعت   20(4/6/(3 بتاريخ 
الذين يتمكنون من محل السالح للتطوع يف صفوف القوات االمنية للدفاع عن العراق، 
ترك االختالفات  تارخيية ورشعية وعليها  امام مسؤولية  اهنا  السياسية  القيادة  ودعت 
محل  من  يتمكنون  الذين  املواطنني  من  العديد  فتطوع  موقفها،  وتوحيد  والتناحر 
فصائل  املتطوعني  اىل  باإلضافة  تشكيالته  يف  ضم  الذي  الشعبي(  )احلشد  يف  السالح 
ولقد  السياسية،  العملية  ضمن  املنضوية  االسالمية  االحزاب  لبعض  تابعة  مسلحة 
لصالح  االسرتاتيجي  التوازن  معادلة  تغيري  يف  كبري  دور  الشعبي  احلشد  لفصائل  كان 
قواتنا العسكرية واألمنية، فدخوهلا أرض املعركة شكل فاصلة تارخيية بني حالتني من 
الشعبي  واحلشد  العراقية  املسلحة  القوات  معها  حققت  القوية  واالستجابة  النكوص 
انتصارات ال يمكن إال ان نعدها إنموذجًا للروح احلامسية اجلديدة التي سادت املجتمع 
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العراقي مجيعًا، والتي جتلت بوضوح يف االنتصار الكبري الذي حتقق يف حمافظة صالح 
الدين منذ انطالق عمليات حترير املحافظة يف )/5/3)20، وكذلك يف االنتصارات 
التي حتققت يف بيجي يف معارك لبيك يارسول اهلل الثانية))(. حيث تتوزع قوات احلشد 
الشعبي يف عدد من قواطع العمليات، تشمل قواطع عمليات مدينة الفلوجة. ومدينة 
الرمادي التي يغلب عليها اجليش والرشطة العراقية، وعملية لبيك يارسول اهلل الثانية 
التي انطلقت يف 2) أكتوبر 5)20، بمناطق الصينية، وآل بو جواري، وشامل بيجي، 
ومصفى بيجي )مصفى الصمود(، ضمن قاطع حمافظة صالح الدين، وتسعى عملية 
لبيك يارسول اهلل الثانية لتحرير كافة مناطق حمافظة صالح الدين بام فيها الرشقاط)2(، 
العراقية،  املسلحة  والقوات  الشعبي،  احلشد  قوات  سيطرت   ،20(5 أكتوبر   (4 ويف 
الصينية،  وبلدة  بالكامل،  بيجي  قضاء  عىل  املناطق،  تلك  يف  املنتفضة  العشائر  بمعية 

وغريها من املناطق املجاورة.

غري  عسكرية  قوات  العسكرية  واملفاهيم  االدبيات  وفق  الشعبي  احلشد  يعترب  و 
يف  املتبع  العسكري  النظام  قوانني  إىل  ختضع  ال  منتسبيها  أو  تشكيالته  كون  نظامية 
القوات غري  تعريف  أن  )اجليش والرشطة(. حيث  النظامية  العراقية  املسلحة  القوات 
النظامية مفهوم واسع ينضوي حتته أنواع خمتلفة من القوات، التي متتاز بعدم خضوعها 
التدريب احلربية، وهي  او مراكز  املعاهد  او  الكلية  العسكري االكاديمي يف  للتدريب 

الشعبي،  احلشد  اسرتاتيجية  يف  عسكرية  ق��راءة  اهلجينة،  احلرب  علو،العراق  عامد  د.   )((
منشورات املركز العريب االوريب لدراسات مكافحة االرهاب واالستخبارات،

http://www.europarabct.com/index.php/edu/2685-2015-10-
25-12-20-22.

عىل   ،20(5 أكتوبر   (3 عليه  واطلع   )(5:7( بالساعة   (2-(0-20(5 يف  النبأ  وكالة   )2(
الرابط

http://n.annabaa.org/news2079.
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ليست عىل درجة عالية من التنظيم الذي يميز اجليوش النظامية احلديثة، ويشمل مفهوم 
القوات غري النظامية: الفدائيني، امليليشيات احلزبية، املرتزقة، العصابات، القوات شبه 

العسكرية. 

اأ�سلحة ومعدات وجتهيزات احل�سد ال�سعبي 

حتّصلت  وآخر  مستحدث  بعضها  متنوعة  أسلحة  الشعبي  احلشد  ترسانة  حتتوي 
هو  وانام  مصدره،  جنس  حيدد  معني  بنظام  مرّمز  غري  كسالح  الدفاع  وزارة  من  عليه 
طريق  عن  أو  فردي  بشكل  ومجعه  توفريه  احلشد  يستطيع  ما  كل  من  متفاوتة  جمموعة 
انواع وكميات  يتكّون منها، وتتباين اإلحصاءات حول  التي  التنظيامت والتشكيالت 
األسلحة التي يستخدمها احلشد الشعبي كونه مؤسسة تطوعية مل يتلق اغلب عنارصها 
لتحديد  مواضع  عدة  تربز  بينام  التنظيم،  ينتهجه  الذي  الشوارع  قتال  عن  وافيا  تدريبا 
سامت التسليح من خالل املتابعات والرصد امليداين واملشاهد التي تبث عرب القنوات 

التي تغطي احلرب اعالميا.

وتتألف تلك االسلحة من بنادق الكالشينكوف )AK-47( بإصداراهتا ومناشئها 
املتعددة والبنادق ذات العيار الكبري امثال)PKC( باإلضافة للهاونات اهلاون 60 و82 
الصنع.  ايرانية  الصياد  كبندقية  القنص  وبنادق  املتنوعة  بأحجامها  ملم  و00) و20) 
الرتسانة عام كانت عليه يف  تلك  اتسعت  Snaiperskaya HS-50. وقد  وقناصات 
لتشمل عربات نقل صغرية وشاحنات وبضعة قطع مدفعية  بداية الرصاع مع داعش 
قصرية اىل متوسطة املدى، وقد برز اىل الواجهة من هذه االسلحة بضعة انواع متيزت 

بفاعليتها نوجز منها:

انتاج رشكة  من  الصنع..  ايرانية  نوع جيب )سفري(  من  العسكرية  السيارات   .(
االستخدامات  متعددة  وهي   2008 عام  للرشكة  رسمية  احتفالية  يف  اطلقت  )فتح( 
يمكن ان تستخدم كعربة طبابة، قيادة، وبث واستقبال السلكي، وتستخدم مع انواع 
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اسلحة متعددة حسب احلاجة منها:

أ. صواريخ رجم 07) ملم من نوع فجر.

ب. بندقية مثبتة مضادة للدروع 06) ملم.

ج. صواريخ )طوفان( املضادة للدروع.

د. صواريخ )رعد( املضادة للدروع.

ه�. صواريخ )طوسان( املضادة للدروع.

و. بنادق قذف منوعة العيار.

ز. اسلحة من عيار 2،7) ملم.

2. رامجات صواريخ صغرية من عيار 07) ملم.

 50 ام  أي  كال��  املنشأ  عاملية  وخفيفة  متوسطة  ألسلحة  الصنع  ايرانية  نسخ   .3
.M16 و M4 املعروفة باسم )الصياد( واسلحة حممولة منوعة امريكية الصنع مثل

4. رامجات حديد 22) ملم نظام متعددة الصواريخ... حتتوي عىل اربعني انبوب 
اطالق تثبت عىل ظهر شاحنة من نوع مارسيدس بينز او مان تم تطويرها من قبل رشكة 

الشهيد حسن بكريي.

املضادة  االسلحة  من  انواع  عليها  مثبت  محل  ونصف  رباعي  دفع  سيارات   .5
لنقل االفراد واملعدات  فيه وكذلك  املستخدمة  املجال  تتنوع حسب  لألفراد والدروع 

من منطقة ألخرى بشكل فعال.

6. نظام االطالق االيراين املتعدد الفوهات من عيار 68) ملم اجلديد املستوحى 
من مدفعية الرصاص املرفقة مع مروحيات كوبرا البحر التي اشرتهتا ايران من امريكا 

يف السبعينات والتي سمتها )عاصفة(. 
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7. صواريخ أي يت فور التي ستتسلمها القوات العراقية من احلكومة االمريكية.

.)Abrams M1( 8. الدبابات االمريكية الصنع

9. الدبابات الروسية الرئيسية )T-72( والدبابات يت-64 و يت-55 الروسية.

M-46 0). خمتلف انواع املدفعية منها

. )M113( ناقالت اجلنود املصفحة مثل .((

العراقية كجزء من  الدفاع  وزارة  استالمها من خمازن  تم  االلغام  2). كاسحات 
االسلحة االضافية لدعم حتركات احلشد من قبل احلكومة.

اهلندسية  الفرق  تنتجها  التي  املستحدثة  االسلحة  تلك  ذكر  هنمل  ان  يمكن  وال 
مصفحة  عربات  بني  تباينت  والتي  العراقية  االمنية  القوات  او  للحشد  سواء  التابعة 
الصنع  ذات  املسرية  الرصد  العراقية وطائرات  للساحة  مناسبة  بمواصفات  مستحدثة 

املحيل. 

احلشد  امدت  قد  املستحدثة  والقدرة  املميز  التنويع  هذا  فان  اخلرباء  وبحسب 
تطلبت  التي  املواضع  يف  عليه  والتغلب  داعش  ملجاهبة  جيدة  بقدرة  العراقي  الشعبي 

افضلية تسلح.

معا�سل احل�سد ال�سعبي

والتي  العليا  الدينية  املرجعية  ملمثل  اجلمعة  خطب  من  عدد  يف  ورد  ما  وبحسب 
عددًا  تواجه  الشعبي  احلشد  تشكيالت  فان  الرشيف،  احلسيني  الصحن  يف  أقيمت 
هذه  ابرز  ومن  الشعبي،  احلشد  واداء  عمل  تعيق  التي  والصعوبات  املعاضالت  من 

املعضالت والصعوبات ما ييل:

تشكيالت  ضمن  املتطوعني  وإدراج  التطّوع  عملية  انتظام  وع��دم  ضعف   .(
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اجليش والقوات املسلحة الرسمية))(، مما افرز الكثري من املعوقات اللوجستية يف تطوع 
املواطنني.

بوجود  السامح  عدم  اىل  خطبة  من  أكثر  يف  العليا  الدينية  املرجعية  أش��ارت   .2
جمموعات مسلحة خارج األطر القانونية حتت أي صفة وعنوان)2(.. وان هذا مسؤولية 
احلكومة وليس هلا ان تتسامح يف القيام هبا، يف اشارة اىل دخول بعض الفصائل املسلحة 
خارج األطر القانونية حتت عنوان احلشد الشعبي ! وهو أمر اتاح فرصة بحمل السالح 

بصورة غري قانونية، اساءت لسمعة و صورة احلشد الشعبي عىل الصعيد االعالمي.

ورفعها  الشعبي  احلشد  عنوان  حتت  انضوت  التي  املسلحة  الفصائل  تعدد   .3
احادية  طائفية  صبغة  عكس  والسياسية  العسكرية  وفصائلها  تنظيامهتا  وأعالم  رايات 
أكدت  لذلك  العليا،  الدينية  املرجعية  ارادته  الذي  الشعبي  احلشد  مفهوم  اجلانب عىل 
املرجعية الدينية العليا يف أكثر من خطبة، عىل رضورة ان يكون العلم العراقي هو الراية 
التي يرفعوهنا يف قطعاهتم ووحداهتم، وليتجنبوا استخدام أية صور او رموز اخرى)3(. 
وهي نقطة مهمة تعزز من وحدة الصف، وتقطع الطريق عىل االعداء من أن ينالوا يف 

اعالمهم االصفر من سمعة وتوجهات احلشد الشعبي.

4. استمرار معاضل الدعم اللوجستي ملجاهدي احلشد الشعبي الذين هّبوا للدفاع 
عن البلد، حيث اليزال هناك تلكؤ يف دفع مستحقاهتم املالية وايصال املؤن واالرزاق 

))( السيد الصايف يدعو القيادات السياسية اىل االبتعاد عن أي خطاب متشدد وتكثيف اجلهود 
للخروج من األزمة الراهنة،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=308.
)2( الشيخ الكربالئي: حيث عىل التمسك بوحدة الصف، مصدر سابق.

)3( السيد الصايف يدعو جملس النواب واحلكومة اىل اإلرساع يف تنفيذ ملف النازحني ويؤكد 
عىل القوات املسلحة جتنب احلاق األذى باملواطنني مهام كانت انتامءاهتم،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=355.
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والعتاد واالخالء الطبي، وتوفري ما حيتاجونه من خالل القنوات القانونية الرسمية، مما 
يؤثر بشكل واضح عىل زخم تفعيل احلافز اجلهادي لدهيم.

باختالف  الشعبي  احلشد  عنوان  حتت  انضوت  التي  املسلحة  الفصائل  تعدد   .5
وحدة  يف  وصعوبات  معاضل  أوجد  متويلها،  ومصادر  والفكرية  السياسية  مرجعياهتا 
ليس فقط بني  الطاقات واملوارد،  بالقطعات وحشد  املناورة  والتنسيق ومرونة  القيادة 
والقيادات  احلكومية  اجلهات  وبني  بينها  ايضا  بل  الفصائل  تلك  وتشكيالت  قيادات 

العسكرية الرسمية يف اطار احلرب ضد عصابات داعش االرهابية.

العنارص  لبعض  الفرصة  اتاح  املسلحة  الفصائل  وتعدد  التطوع  تنظيم  عدم   .6
الشعبي  احلشد  عنوان  باستغالل  املنظمة  اجلريمة  وعنارص  املنضبطة  وغري  املندسة 
لسمعة  اساءت  خمتلفة  جرائم  وارتكاب  ممتلكاهتم  عىل  واالعتداء  للمواطنني  لإلساءة 

واهداف ورسالة احلشد الشعبي ))(.

�سياقات غري تقليدية

احلشد  وبناء  وتشكيل  تأسيس  واجهت  التي  والصعوبات  املعاضل  كل  رغم 
الشعبي، اال ان املجاهدين املخلصني الذين لبوا نداء املرجعية الدينية العليا يف النجف 
االرشف باجلهاد الكفائي التزموا بتوجيهاهتا السديدة فيام خيص انضاج وتطوير وترسيخ 
هذه التجربة اجلهادية الفريدة ومتكنوا من حتقيق انتصارات كبرية وباهرة عىل عصابات 
قيادات وتشكيالت احلشد  اتبعتها  التي  التقليدية  السياقات غري  ان  داعش االرهابية. 
الشعبي مسرتشدة بتوجيهات املرجعية الدينية العليا، مكنتها من أن تواجه خصاًم عنيدًا 
رشسا يف تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية غري نظامية دون تدريب عسكري نظامي، 
خاض فيها املقاتلون قتاالً رشسًا، يف حرب غري تقليدية من أجل تقويض سيطرته عىل 

))( الشيخ الكربالئي حيذر العراقيني من محلة بعض وسائل اإلعالم املغرضة لتوهني العزائم،

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=415.



مهرجان فتوى الدفاع املقد�س الثقايف االول42

إرادته  إضعاف  من  فتمكنت   ،20(4 حزيران  منذ  اغتصبها  التي  واملدن  االرايض 
تشكيالت  استخدام  اسرتاتيجية  ان  التعرضية.  وقدرته  تقدمه  زخم  واحتوت  القتالية 
اختلف  حيث  التقليدية،  احلرب  اسرتاتيجية  عن  باختالفها  متيزت  الشعبي  احلشد 
املسلحة  القوات  عن  الشعبي  احلشد  قيادات  لدى  املعارك  إدارة  يف  القتايل  األسلوب 
النظامية وبذلك تغريت النتائج التي شكلت مع الوقت صعوبة كبرية عىل تنظيم داعش 
االرهايب يف مواجهة مقاتيل احلشد الشعبي الذين اتبعوا اسرتاتيجية غري مألوفة يف نرش 
تشكيالت احلشد الشعبي وتنظيمها، كذلك يف اسلوب تسليح وجتهيز هذه التشكيالت 
يف  داعش(  )تنظيم  العدو  قتال  واساليب  املعركة  طبيعة  مع  وتتناسب  تتالءم  بأسلحة 
ميادين املواجهة، كام متيزت اسرتاتيجية استخدام تشكيالت احلشد الشعبي عن اسلوب 
العسكري  بالتخطيط  املتعلقة  اجلوانب  يف  النظامية  العسكرية  القطعات  استخدام 
واسلوب تقييم النتائج واسلوب اختيارها ملناطق وجبهات خاصة للمواجهة واالشتباك 

مع تنظيم داعش االرهايب))(. 

لقد متكن احلشد الشعبي من حتديد واختيار نوعيات معينة من االسلحة واملعدات 
العسكرية من صواريخ ورشاشات متوسطة وثقيلة ومضادات املدرعات والصواريخ 
املوجهة والصواريخ القصرية واملتوسطة املدى واألسلحة املناسبة ملعادلة ميزة استخدام 
العجالت املفخخة واالنتحاريني و دقة التصويب التي متتع هبا تنظيم داعش االرهايب. 
كام متيزت اسرتاتيجية استخدام احلشد الشعبي برتكيز قياداته ومقاتليه عىل معرفة طبيعة 
األرض التي جتري عليها العمليات ومسالكها ودروهبا، باعتبار أن ذلك يمثل األساس 
العصابات  حرب  أساليب  اعتمد  الذي  االره��ايب  التنظيم  ضد  احلرب  عمليات  يف 
لذلك  مؤثرة..  اسرتاتيجية  مواقع  واستهداف  الكامئن  وإعداد  املدن  حرب  وعمليات 
ملسنا خالل الفرتة املنرصمة تركيزا عىل االشتباكات الصغرية وعمليات التمويه والكر 

))( د. عامد علو،العراق احلرب اهلجينة، قراءة عسكرية يف اسرتاتيجية احلشد الشعبي، مصدر 
سابق.
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والفر واالستفادة من كل أشكال القتال املرشوعة الستنزاف وإرهاق اخلصم إلرغامه 
أكثر  وسائل  مع  بدائية  تكون  قد  وسائل  واستخدام  حمتلة  أراض  من  االنسحاب  عىل 
تطورا حسب احلاجة مع تطور طبيعة الرصاع لتأخذ أشكاالً أكثر تعقيدا تلبية للتطور 
أوجدت  التي  واملعلوماتية  التكنولوجية  والوسائل  واالسلحة  املعدات  يف  احلاصل 
واالتصاالت  املخابرة  وسائل  جانب  إىل  أهدافها،  لتحقيق  للمواجهة  جديدة  جماالت 
عصابات  حتركات  لرصد  بعد  عن  املسرية  واآلليات  الطائرات  واستخدام  احلديثة، 
احلشد  ابطال  تقدم  اعاقة  هبا  حاولوا  التي  وااللغام  الناسفة  العبوات  ومعاجلة  داعش 

الشعبي باجتاه حترير ما اغتصبه داعش من ارايض وبلدات ومدن عراقية.

الدينية  املرجعية   )(( ونصائح  ومتابعات  توجيهات  لعبته  الذي  الدور  ننسى  وال 
العليا يف تفعيل احلافز اجلهادي واستنهاض روح احلامسة واملعنويات لدى مقاتيل احلشد 
واملبادئ  القيم  اجل  من  الشهادة  يف  ورغبة  للقتال  صلبة  ارادة  عكس  الذي  الشعبي 
التي استشهد من اجلها األئمة االطهار وخاصة االمام احلسني، حيث نالحظ ان 
املقاتل يف احلشد الشعبي هيتف يف أرض املعركة بأسامء االئمة: عيل واحلسني والعباس 
املقاتل طاقة  تعطي  التي  الرموز  الزهراء وغريها من  والسيدة  الزمان  وصاحب 

هائلة عىل القتال ببسالة وشجاعة )2(.

))( نصائح وتوجيهات للمقاتلني يف ساحات اجلهاد، صادرة من مكتب سامحة السيد السيستاين 
دام ظله الثاين والعرشين من شهر ربيع اآلخر عام 436) ه�، 

http://www.almurtadha.net/pages/news.php?nid=559.
)2( خضري طاهر،يف سيكولوجية احلرب بني احلشد الشعبي والدواعش، 

h t t p : / / w w w . s o t a l i r a q . c o m / m o b i l e - i t e m .
php?id=185860#ixzz3raY6676N.
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مميزات ا�سرتاتيجية احل�سد ال�سعبي 

من خالل وقوفنا عىل خطب وتوجيهات ونصائح املرجعية الدينية العليا يف النجف 
االرشف املتعلقة بفتوى اجلهاد الكفائي وتشكيل احلشد الشعبي، واستنادا لنتائج املعارك 
والعمليات التي خاضتها تشكيالت احلشد الشعبي فإن تلك العمليات تعترب مزاوجة 
مفهوم  وبني  التقليدية  للجيوش  النظامية  احلروب  يف  السائدة  العمليات  مفهوم  بني 
احلرب الشعبية وحرب العصابات، أو بمعنى أكثر وضوحًا يمكن القول أن اسرتاتيجية 
استخدام احلشد الشعبي اىل جانب وبالتنسيق والتخطيط املشرتك والتعاون مع القوات 
املسلحة العراقية النظامية، كرست مفهوم التفوق التقليدي من خالل مناهج وأساليب 
مفهوم  عىل  جديدا  بعدا  وادخلت  النظامية.  املسلحة  القوات  يف  متبعا  كان  عام  خمتلفة 
حروب اجليل اخلامس )5GW -Fifth Generation Warfare( املعتمدة عىل قوة 
التسليح  العصابية واجلامعات اإلرهابية ذات  املدربة والتشكيالت  الصغرية  الكيانات 
املتطور، فكان دخول احلشد الشعبي اىل ساحة املعركة ضد التنظيم االرهايب )داعش( 

عنرصا جديدا غري معادلة الرصاع لصالح الدولة العراقية.

خالصة القول أن االسرتاتيجية العسكرية للحشد الشعبي متيزت بام ييل))(: 

الواضح يف احلافز اجلهادي للحشد  اثرها   ثورة االمام احلسني ). كان ملعاين 
الشعبي، انعكس يف االندفاع واحلامسة وحب االستشهاد يف سبيل الذود عن مقدسات 

ومحى الوطن واعالء شأن مبادئ وقيم الثورة احلسينية.

2. املرونة العالية يف القتال و الرسعة يف االنتشار واملواجهة وتغيري اخلطط حسب 
احلاجة وحسب تطورات القتال يف امليدان. 

3. تكّيف القيادة مع نوعية العمليات واساليب القتال التي يتبعها التنظيم االرهايب 

))( د. عامد علو،العراق احلرب اهلجينة، قراءة عسكرية يف اسرتاتيجية احلشد الشعبي، مصدر 
سابق.
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واختاذ تدابري وقائية فورية بدون اللجوء للتسلسل العمليايت يف القيادة.

4. اعتامد مفهوم ساحة احلرب املفتوحة دون االعتامد عىل خطوط ثابتة وخنادق 
وحتصينات ضخمة ومراكز حتشد خلفية.

املفاجئة واستغالل  النجاح احلاصل من عمليات اإلغارة والرضبات  5. استثامر 
نقاط ضعف التنظيم االرهايب لصالح املجهود الرئييس نحو اهلدف املحدد.

6. اختيار األماكن واألوقات املناسبة ملواجهة التنظيم االرهايب، ومهامجته يف أسوء 
حاالته إىل جانب االستفادة من طبيعة األرض يف كل احلاالت.

7. االعتامد عىل القدرات الذاتية املحلية يف ختزين الذخائر ومواد اإلعاشة ومواد 
متوين القتال للقوات مكنت احلشد الشعبي من تفادي الوقوع يف فخ صعوبة اإلمداد 

اللوجستي الذي طاملا عانت منه القوات العسكرية النظامية.

احلشد  لتشكيالت  والتجهيز  التسليح  نوعية  اختيار  يف  النوعية  مفهوم  اعتامد   .8
الشعبي وباألخص بالنسبة للسالح الثقيل بدال من الكمية وعدم إقحامه يف تشكيالت 
بوحدات  عنه  واالستعاضة  احلاسمة  املواجهات  عند  عبئًا  تكون  احلركة  ثقيلة  كربى 
رسيعة مضادة للمدرعات لصد العجالت املفخخة االنتحارية ومعاجلتها قبل وصوهلا 

اىل احلافة االمامية لقطعات احلشد الشعبي. 

9. توسع احلشد الشعبي يف استخدام املنظومات الصاروخية والرامجات اخلفيفة، 
التدمريية جتعلها  والقوة  النريان  وكثافة  الدقة  منها  تعبوية  مميزات  عدة  هلا  وأن  خاصة 

أسلحة مناسبة وفاعلة ضمن أسلوب القتال ضد تنظيم داعش االرهايب.
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اخلامتة

يف  املسلمني  ومقدسات  املواطنني  وحياة  أمن  بتهديد  املرجعية  من  استشعار  بعد 
املرجع  سامحة  أطلقها  التي  االرشف  النجف  يف  العليا  املرجعية  فتوى  جاءت  العراق 
آية اهلل السيد عيل احلسيني السيستاين يف )اجلهاد الكفائي( عن العراق واملقدسات ضد 
العراق وشعبه، واعترب من  الدفاع عن  ب�)داعش(، بوجوب  املسامة  التكفريية  اجلهات 
محل  من  يتمكنون  الذين  املواطنني  من  العديد  فتطوع  شهيد.  العراق  عن  دفاعا  يقتل 
السالح يف )احلشد الشعبي( الذي كان لتشكيالته وفصائله دور كبري يف تغيري معادلة 
التوازن االسرتاتيجي لصالح قواتنا العسكرية واألمنية، فدخوهلا أرض املعركة شكل 
فاصلة تارخيية بني حالتني من النكوص واالستجابة القوية حققت معها القوات املسلحة 
احلامسية  للروح  إنموذجًا  نعدها  ان  إال  يمكن  انتصارات ال  الشعبي  العراقية واحلشد 
اجلديدة التي سادت املجتمع العراقي مجيعًا، ومع تطور طبيعة الرصاع العسكري ضد 
تنظيم داعش االرهايب يف العراق والذي أخذ أشكاال أكثر تعقيدا مما كان عليه، ودخول 
اسلحة ومعدات وجتهيزات عسكرية متطورة اىل جانب مشاركة جيوش وقوات جوية 
ووسائل استطالع وحتسس متطورة متمثلة بقوات التحالف الدويل باإلضافة اىل قوات 
روسيا وايران، فان عىل قيادات احلشد الشعبي وتشكيالته الرتكيز اكثر عىل االستفادة 
واستخدام التكنولوجيا املعلوماتية يف الرصاع واملواجهة مع التنظيم االرهايب )داعش(، 
احلشد  تشكيالت  استخدام  يف  املرن  التفكري  كذلك  والشعبي.  املعنوي  الدعم  حلشد 
الشعبي ملزيج من األسلحة التقليدية والتكتيكات غري النظامية يف جمال أرض املعركة 
النرص ودحر تنظيم داعش االرهايب..  بمجمله )الداخيل واخلارجي( من أجل حتقيق 
ان تطوير التعاون والتنسيق بني قيادات وتشكيالت احلشد الشعبي والقوات املسلحة 
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التي  االرهاب  ضد  التقليدية  غري  احلروب  صور  من  صورة  يعترب  النظامية،  العراقية 
تسمى »احلرب اهلجينة« اثبت فيها املقاتل العراقي قدرة عالية عىل املواجهة والتكيف 
من  هائل  كم  فيها  يستخدم  التي  احلديثة  احلرب  وضغوطات  ارهاصات  خمتلف  مع 

خمتلف انواع االسلحة.
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