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املقدمَة

األناِم  َسيِِّد  َعَل  الُة  والصَّ األََح��ِد،  اْلَواِحِد  هلل  اْلَْمُد  ِحيِم،  الرَّ ْحَِن  الرَّ اهلل  بِْسِم 
َعَلْيَها وسجدوا،  ْسَاَر  َمْن  ٍد وآلِِه أوَتاِد األرض وَخْي  َمَّ الَقاَسِم محُّ َأَب  امَلْصَطَفى األَمِْد 

َوَسلُِّموا َتْسِلياًم َكثِيًا.. ..

تعد زعامة املؤسسة الدينية الشيعية )املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف( 
األقوى قرارًا بني الزعامات الدينية يف العامل اإلسالمي والديانات األخرى، وأصوهبا 
الطويس  الشيخ  وطأ  أن  منذ  املاضية،  السنني  مئات  طيلة  استقالالً،  وأكثرها  رأي��ًا، 
الديني  املرجع  سامحة  تقلد  حتى  1027م   /#448 عام  االرشف  النجف  ارض 
النجف االرشف عام  العلمية يف  السيستاين زعامة الوزة  األعل األمام عيل السيني 

1993م/1413ه�. 

وخالل تلك السنني الطوال، بقيت زعامة املؤسسة الدينية بعيدة عن التجاذبات 
العلمية  للحوزة  املرجع األعل  أو  الزعيم  اختيار  والتأثيات اخلارجية؛ الن  السياسية 
منوط  االختيار  مسؤولية  إنام  الناس،  عامة  من  اختياري  أو  حكومي  بقرار  يكون  ال 
يكون  املهمة  هلذه  اختياره  يتم  من  كون   املنتظر السن  بن  الجة  اإلمام  بتوجيه 
»وأما  الرشيف:  توقيعه  يف  ورد  كام  الصغرى،  الغيبة  زمن  يف   املعصوم لإلمام  نائبًا 
احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل«،  
وإن املرجعية الدينية العليا، تعد زعامة األمة اإلسالمية عامة، والطائفة الشيعية خاصة، 
وتتمتع باختاذ القرار املؤثر روحيًا وعقائديًا يف نفوس املسلمني، وباخلصوص أتباع أهل 

البيت يف األمور كافة.
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وقد مرت مرجعية اإلمام السيستاين بعدة مراحل مهمة ومؤثرة، فاملرحلة األوىل، 
جتسدت يف مسؤوليته باملحافظة عل كيان الوزة العلمية يف النجف االرشف من سطوة 
كبيًا  حتديًا  بذلك  شكل  حيث  اخلوئي،  القاسم  َأب  السيد  وفاة  بعد  الظامل  الدكتاتور 
ملستقبل التشيع يف العراق، واملرحلة الثانية، مواكبة التغييات السياسية التي حدثت بعد 
عام 2003م، إذ إن رؤيته وحكمته متثل عني الصواب ملوقع القيادة، والذي كان خي 
من يمثلها باختاذ املوقف املناسب ملعاجلة التحديات اخلطية جتاه أبناء الشعب العراقي، 
وكان التحدي األول: دعوته للعراقيني كافة للمشاركة باالستفتاء عل الدستور الدائم 
عام 2005م ورفض سامحته اإلمالءات األمريكية بكتابة دستور بالنيابة عن العراقيني، 
والختيار النظام السيايس املالئم لطبيعة التنوع االجتامعي واملذهبي والقومي يف البالد، 
 والتحدي الثاين: يكمن يف إمخاده لنار الطائفية بعد تعرض مرقد اإلمامني العسكريني
عام 2006م للتفجي من قبل الزمر التكفيية، ودعوته أتباع أهل البيت للتحيل 

بالصرب وضبط النفس، لتفويت الفرصة عل أعداء الوطن واملذهب.

العراق  تعرض  عندما  اإلرادة،  وقوة  الكمة  رأس  فتمثل  الثالثة؛  املرحلة  أما 
الجتياح العصابات اإلرهابية ملدينة املوصل يف10حزيران 2014م، فبادر سامحته إىل 
إصدار فتواه العظيمة )الدفاع املقدس( والتي مل تصدر مثيلتها يف العامل اإلسالمي منذ مئة 
عام خلت، ورغم التشابه بنوع الفتوى، إال أن الظروف والتداعيات ختتلف كليًا بينهام، ما 
 »جعل البصائر تشي إىل أن هناك ُبعدًا غيبيًا وتدخاًل فيضيًا من قبل اإلمام املهدي املنتظر
 واألوصياء األنبياء  ملوطن  وحفظًا  املسلمني،  لدماء  حقنًا  فيها  الن  إصدارها؛  يف 
وصيانة للمقدسات، وهذا ما جعلها يف أعل درجات القداسة، هلذا فإن للفتوى املباركة 

مضامني متعددة ال يمكن إمجاهلا يف نقاش مدد أو اختصارها يف موضوع معني.

الباحث
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املبحث االأول

املعنى العام للجهاد 

اجلهاد: املراد به هو القتال إلعالء كلمة اإلسالم وإقامة شعائر اإليامن، إذا بغت 
أنفسهم  عن  بالدفاع  يقوموا  أن  املسلمني  سائر  عل  جيب  فإنه  طائفة،  عل  طائفة  أي 
ومقدساهتم، فإن ظلت تلك الطائفة الباغية عل بغيها قاتلوها حتى تفيء إىل أمر اهلل،)1) 
لىَ  ا عىَ ىَ اهمُ ْت إِْحدىَ إِْن بىَغىَ مىَ فىَ ْينىَهمُ وا بىَ أىَْصلِحمُ تىَاِن ِمنىَ اْلْؤِمننِيىَ اْقتىَتىَلمُوا فىَ ائِفىَ إِْن طىَ وقال اهلل تعاىل: ﴿وىَ

تَّى تىَِفيءىَ إىِلىَ أىَْمِر اهلل﴾.)2) ْبِغي حىَ اتِلمُوا الَّتِي تىَ قىَ ى فىَ األمُْخرىَ

معنى اخلا�س للجهاد الكفائي 

اجلهاد الكفائي؛ بمعنى أن من يتصدى للعدو، وكانت فيه الكفاية بحيث يتحقق 
الغرض، وهو حفظ البالد وشعبه ومقدساته يسقط عن الباقني، وتوضيح ذلك بمثال، 
أنه إذا تصدى عرشة آالف وحتقق الغرض منهم سقط عن الباقني، فإن مل يتحقق وجب 

عل البقية وهكذا.)3)

السالح واملقاتلة دفاعًا عن  يتمكنون من حل  الذين  املواطنني  فإن عل  ومن هنا 
بلدهم وشعبهم ومقدساهتم، التطوع لالنخراط يف القوات األمنية لتحقيق هذا الغرض 

املقدس.

االأ�سباب املوجبة الإ�سدار الفتاوى 

تتأنى كثيًا وتدقق مليًا قبل إصدار أي فتوى، السيام  العليا،  الدينية  املرجعية  إن 

)1) السيد أبو القاسم اخلوئي، منهاج الص�الني، اجلزء 1، كتاب العبادات، النجف االرشف، 
1990، ص360.

)2) سورة الجرات، اآلية 9.
الصحن  اجلمعة يف  السيستاين، خطبة صالة  اإلمام  الكربالئي، وكيل  املهدي  عبد  الشيخ   (3(

السيني، بتاريخ 7 شعبان 1435 ه� املوافق 13 حزيران 2014.
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إذا كانت يف باب اجلهاد؛ ألن بسببها سيكون هناك قتل لألنفس وسفك للدماء وتدمي 
التحديات  ولكن  فيها،  التفريط  يمكن  ال  التي  األمور  من  هذا  وكل  للممتلكات، 
بأحوال  املرتبص  العدو  ملواجهة  أخي  كحل  اجلهاد  إعالن  إىل  تدفع  قد  والظروف 

املسلمني ومقدساهتم.

لذا فإن فتوى السيد كاظم اليزدي ضد االحتالل الربيطاين، كانت فتوى باجلهاد 
الكفائي )الدفاعي( ملواجهة القوات الربيطانية الغازية، التي بدأت احتالهلا العراق عام 
1914م عندما نزلت قواهتا يف مدينة الفاو جنوب العراق، وقد استخدم السيد اليزدي 
للتميز بني )اجلهاد  الدفاع( وذلك  الدفاع( و)جيب عليكم  فتواه عبارات )وجوب  يف 
اإلسالمية  الفتوحات  خالله  من  انطلقت  الذي  اجلهاد  وهو  االبتدائي(  أو  اهلجومي 
ودعوة املرشكني لإلسالم، وله رشوطه وظروفه اخلاصة، وبني )اجلهاد الدفاعي( وهو 

رضورة التصدي ملواجهة العدو واالحتالل. 

وهناك نوعان من اجلهاد الدفاعي مها: )اجلهاد الكفائي( أي جيب تصدي عدد من 
املسلمني بام يكفي لصد أي عدوان عليهم، وإذا مل يكِف العدد املتصدي جيب تطوع عدد 
آخر حتى يتم صد ذلك العدوان، والثاين هو )اجلهاد العيني( وهو )فرض عني( عل 

اجلميع بال استثناء، وعل أن يرتكوا أعامهلم ومصالهم ويلتحقوا بالقوات املتطوعة.
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حتديد م�ساحات االإرهاب

إن مشكلة اإلرهاب تعترب مشكلة عاملية، وبدأ املجتمع الدويل يعاين من خطورهتا، 
ووسائل  الدبلوماسية  اللقاءات  أغلب  يتصدر  أخذ  اإلرهاب  مصطلح  وإن  السيام 

اإلعالم املرئي والسمعي.

وإّن حقيقة اإلرهاب مبنية عل أن فكرًا يعتقد مروجوه أنه هو األصح دون غيه، 
لذا يستعملون معه طريقة العنف إلثباته، واملجتمع الدويل يعاين من هذه املشكلة، وقد 
عانى العراق من هذه املشكلة وما زال من خالل العمليات التي ال تصنف إال يف خانة 
اإلرهاب، منها: تفجيات واستهداف األبرياء، وتفجي املجالس والتجمعات العامة، 
حيث هؤالء يعتقدون أن جزاء من خيتلف مع أفكارهم ومعتقداهتم هو العنف وقتل، 
وإن قضية التكفي أصبحت قضية دولية، وال ختص العراق أو بعض الدول فحسب، 
وإنام أمست قضية ختص املجتمع العاملي، وإن العراق دفع الكثي من الدماء جراء هذه 

األفكار)1).

عن  النظر  غض  يعني  ال  املسمومة  اآلفة  هبذه  حقيقية  قناعات  وجود  عدم  وإن 
حواضنها أو مموليها أو املروجني هلا، واجلميع يرى أن االستهداف يكون غدرًا، وليس 
استهدافًا  تكون  وإنام  قوة،  مقابل  قوة  تكون  كأن  معاركها،  يف  واضحة  منازلة  هناك 
للتجمعات الربيئة، سواء كانوا أطفاالً أو أسواقًا أو غيها، وهذا األمر ما جاء إال من 
الدويل  املجتمع  عل  تقع  املسؤولية  فإن  لذا  العنف،  عل  مبني  بمعتقد  القناعة  خالل 
أوالً؛ إلجياد اللول اجلذرية هلا، وأن تبذل اإلمكانات كافة للقضاء عل اإلرهاب، وإال 
إنام ستنترش  بعينها،  النتائج وخيمة وال ُيمد عقباها؛ ألهنا ال تستهدف جهة  ستكون 
إرهاب  هو  وإنام  مناطقيًا،  إرهابًا  ليس  اإلرهاب  أهداف  وإن  حاليًا،  يصل  كام  كثيًا 

يف  الدينية  للمرجعية  اجلمعة  صالة  خطبة  السيستاين،  اإلمام  وكيل  الصايف،  احد  السيد   (1(
الصحن السيني، 15 ربيع األول 1435 ه� املوافق 17 كانون الثاين 2014 م
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إقليمي، ويمتد بشبكاته وخالياه عل مساحة الدول كافة، وإن آثاره املدمرة أصبحت 
األصيل،  اإلسالم  لصورة  بشع  تشويه  خالل  من  فيه،  يتحرك  مكان  كل  يف  واضحة 

والقيام بمامرسات تندى هلا مراحل التاريخ اإلنساين الطويلة.)1)

منظامت  مرد  يعد  فلم  بقوة،  أوراق��ه  واختلطت  متشعبًا،  أصبح  اإلره��اب  وإن 
األمنية  األجهزة  مع  متداخاًل  أصبح  وإنام  منحرفة،  أفكار  ذات  إرهابية  ومجاعات 

وخمابرات الدول اإلقليمية والعاملية.)2)

التقدمي لفتوى الدفاع املقد�س

واضحة  بإشارة   ،2016  /6  /13 بتاريخ  املباركة  اجلمعة  صالة  خطبة  ابتدأت 
ملحافظتي  التكفيية  العصابات  احتالل  بعد  العراق،  يف  األمنية  األوضاع  خطورة  إىل 

املوصل وصالح الدين أو أجزاء منهام.

حيث كان واضحًا أن داعش لن تكتفي هبذا الد، إنام سرتاتيجيتها هتدف إىل السيطرة 
املقدسة  وكربالء  بغداد  نحو  التوجه  هو  املقبل  هدفهم  وأن  كافة،  العراق  مناطق  عل 

والنجف األرشف، وهذه املدن حتظى بقدسية عظيمة ملا تتضمنه من عتبات مقدسة.

أن:  للعراقيني  ليبني  اخلطبة،  فيها  اخلطيب  استهل  التي  املقدمة  هي  هذه  وكانت 
)مسؤولية التصدي لتلك العصابات ومقاتلتها هي مسؤولية اجلميع، وال خيتص بطائفة 
شيعة  مجيعًا،  العراقيون  يتحملها  املسؤولية  إن  إذ  آخر(،  دون  مكون  أو  أخرى  دون 
وسنة، مسلمني وغي مسلمني، ومن كل القوميات، وعل خمتلف توجهاهتم السياسية 

واالجتامعية،)3) وقد تضمنت اخلطبة األمور اآلتية: 

)1) السيد احد الصايف، املصدر نفسه.
)2) عامر يارس العامري، األبعاد السياسية واالجتامعية لفتوى اجلهاد الكفائي، الساموة، 2016، 

ص24.
)3) صالح عبد الرزاق، فتوى اجلهاد للسيد السيستاين.. خلفيتها وظروفها، موقع جريدة البينة 

اجلديدة االلكرتوين، بتاريخ 2014/6/22 م.
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اجلميع  وحتمل  العراق  وحدة  عل  السيستاين؛  اإلمام  األعل  املرجع  تأكيد   .1
هذه  من  أكرب  العراقيني  وأن  الصعبة،  الظروف  هذه  يف  والرشعية  الوطنية  املسؤولية 
التحديات واملخاطر، ملا عرف عنهم من الشجاعة واإلقدام، ثم حدد املرجع األعل: 
)املسؤولية يف الوقت الارض هي حفظ بلدنا العراق ومقدساته من خماطر اإلرهاب، 
وكرامته،  البالد  وحدة  عل  الفاظ  سبيل  يف  والتضحيات  العطاء  من  املزيد  وتوفي 

وصيانة مقدساته(.

تأكيد اإلمام السيستاين؛ عل أمهية التحيل بالصرب والشجاعة والثبات يف مثل   .2
العراقيني، مؤكدًا عل  اليأس واإلحباط يف نفوس  هذه الظروف، وحذر من أن يدب 

الصرب واملرابطة وعدم التنازع، وحتمل الصعاب والبأساء والرضاء.

خاطب املرجع الديني األعل القيادات السياسية ووضعهم أمام مسؤولياهتم   .3
االختالف  يرتكوا  أن  العراقيني،  السياسيني  من  والرشعية، وطلب  والوطنية  التارخيية 
والتناحر خالل هذه الفرتة العصيبة، ودعاهم إىل توحيد مواقفهم جتاه مواجهة العدو 
املشرتك، وأن يدعموا القوات املسلحة؛ ألن توحد السياسيني هو بمثابة )قوة إضافية 

ألبناء الشد الشعبي والقوات األمنية يف الصمود والثبات(.

عملهم  عل  أضفى  وقد  العراقيني  العسكريني  السيستاين؛  اإلم��ام  خاطب   .4
التكليف  يف  متقدمة  مرتبة  وهي  القدسية(،  )صفة  لواجباهتم  وتنفيذهم  وأدائهم 
الرشعي، بقوله: »إن دفاع أبنائنا يف القوات املسلحة واألجهزة األمنية هو دفاع مقدس«، 
ثم خاطبهم بقوله: »يا أبناَءنا يف القوات املسلحة؛ إنكم أمام مسؤولية تارخيية ووطنية 
ورشعية، اجعلوا قصدكم ودافعكم هو الدفاع عن حرمات العراق ووحدته، وحفظ 
املظلوم  البلد  هذا  عن  الرش  ودفع  اهلتك،  من  املقدسات  وصيانة  للمواطنني،  األمن 
الوقت  فقال: »ويف  األمنية،  للقوات  كليًا  املساند  أكد عل موقفه  ثم  اجلريح«،  وشعبه 
باملروءة  التحيل  عل  حتثكم  لكم،  وإسنادها  دعمها  العليا  الدينية  املرجعية  تؤكد  الذي 
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والبسالة والثبات والصرب«.

واهلرب  االهنزام  حالة  والعسكري  السيايس  املشهد  يعرتي  ال  أن  اجل  ومن   .5
باجلانب  األعل  املرجع  ذكرهم  فقد  العسكرية،  املؤسسة  أفراد  بعض  لدى  واخليانة 
املرشق لألداء العسكري واألمني، ليزرع األمل والثقة فيهم، حني يقدم شكره للكثي 
من الضباط واجلنود الذين أبلوا بالًء حسنًا يف الدفاع والصمود وتقديم التضحيات، 
ودعا اجلهات املعنية إىل تكريم هؤالء تكرياًم خاصًا، لينالوا استحقاقهم والثناء والشكر 

)من قياداهتم( وليكون حافزًا هلم عل أداء الواجب الوطني امللقى عل عاتقهم.

طالب املرجع الديني األعل عائالت وأرس العسكريني، بقوله: )واملطلوب أن   .6
يث األب ابنه، والزوجة زوجها عل الصمود والثبات دفاعًا عن حرمات هذا البلد 
ومواطنيه( وهذا يرسي عل مجيع املتطوعني واملنخرطني يف اجلهاد املقدس للدفاع عن 

العراق.

وصف اإلمام السيستاين توجهات ومنهج وسلوك هؤالء اإلرهابيني املعتدين   .7
بقوله: »هو منهج ظالمي بعيد عن روح اإلسالم، يرفض التعايش مع اآلخر بسالم، 
نفوذه  لبسط  وسيلة  الطائفي  االح��رتاب  وإث��ارة  الدماء،  وسفك  العنف  من  ويتخذ 

وهيمنته عل خمتلف املناطق يف العراق والدول األخرى«.

وبذلك برهنت املرجعية الدينية العليا خالل السنوات املاضية، ويف أشد الظروف 
الشهية عن  املقولة  أي ممارسة طائفية، وهي صاحبة  البعد عن  بعيدة كل  أهنا  قسوة، 
اجلميع،  مرارًا وتكرارًا عل  أنفسنا«، مؤكدة  قولوا  بل  إخواننا  تقولوا  السنة: »ال  أهل 
ومن بيدهم األمر)السياسيني(، رضورة أن تراعى حقوق العراقيني من مجيع الطوائف 
حترض  أن  األح��وال  من  حال  أي  يف  يمكن  وال  املساواة،  قدم  عل  كافة  واملكونات 
املرجعية العليا عل االحرتاب بني أبناء الشعب الواحد، إنام هي حتث اجلميع عل العمل 
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لشد أوارص األلفة واملحبة بينهم، وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفييني الغرباء.)1)

فتوى االإمام ال�سي�ستاين بالدفاع املقد�س

اجلمعة  صالة  خالل  ومن  السيستاين،  السيني  عيل  اإلمام  األعل  املرجع  اصدر 
الدفاع  الكربالئي يف الصحن السيني الرشيف فتوى  املهدي  الشيخ عبد  ألقاها  التي 
عل  السيطرة  من  متكنت  التي  داعش،  لعصابات  التكفيي  التمدد  ملواجهة  املقدس، 
مدينة املوصل، مركز مافظة نينوى شاميل العراق، يف العارش من حزيران عام 2014 )2). 

اإلرهابيني  السالح ومقاتلة  يتمكنون من حل  )الذين  املواطنني:  فيها  دعا  والتي 
وإن  األمنية،  القوات  يف  واالنخراط  للتطوع  ومقدساهتم،  وشعبهم  بلدهم  عن  دفاعًا 
وعي  لدينا  يكون  أن  والبد  جدًا،  خطية  ومواطنوه  العراق  فيها  يمر  التي  األوضاع 
بعمق املسؤولية امللقاة عل عاتقنا، أهنا مسؤولية رشعية ووطنية كبية(، وبذلك صار 
واجبًا وطنيًا وتكليفًا رشعيًا عل كل من يستطيع حل السالح ومقاتلة األعداء، املسامهة 
املخاطر  أوضحت طبيعة  املباركة  الفتوى  وإن  واملقدسات،  الوطن  اخلطر عن  درء  يف 

املحدقة بالعراق التي تقتيض:

1.  الدفاع عن هذا الوطن، وأهله ومقدساته ومواطنيه.

هذا الدفاع واجب عل املواطنني بالوجوب الكفائي، )بمعنى أن من يتصدى   .2
له وكان فيه الكفاية بحيث يتحقق الغرض، وهو حفظ العراق وشعبه ومقدساته يسقط 

عن الباقني(.

السالح ومقاتلة اإلرهابيني كافة،  يتمكنون من حل  الذين  املواطنني  يتحمل   .3
الدفاع عن بلدهم وشعبهم ومقدساهتم، عليهم التطوع لالنخراط يف القوات األمنية.

)1) الشيخ عبد املهدي الكربالئي، خطبة صالة اجلمعة، بتاريخ 13 حزيران 2014، املصدر 
السابق.

)2) الشيخ عبد املهدي الكربالئي، املصدر نفسه.
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ردود الفعل املبا�سرة للفتوى

اجل  تشكلت من  التي  والرسايا  الفصائل  املتطوعني يف  من  اآلالف  انخراط   .1
القائد  إرشاف  حتت  أصبحت  والتي  الشعبي،  الشد  قوات  مملها  يف  لتشكل  ذلك، 

العام للقوات املسلحة.

الرشائح  بمختلف  عامة  الشعب  أبناء  لدى  النظي  منقطع  حاسًا  أحدثت   .2
والفئات االجتامعية، اظهرت فيه روح اإليثار والتضحية من اجل الوطن والعقيدة.

كانت منطلقًا لقهقرة الزمر التكفيية والقضاء عليها، وقد حققت خالل سنة   .3
واحدة تقدم واضح لقوات الشد الشعبي املدعومة من اجليش والرشطة االحتادية.

وضعت حدًا للفتن الطائفية والرب األهلية التي كانت تلوح يف األفق، من   .4
واحد  هدف  جتاه  السياسية  وقياداته  العراقي،  الشعب  مكونات  مجيع  توحيد  خالل 

وعدو واحد.

هذا  ضد  واالجتامعية  السياسية  االطراف  بني  اإلعالمية  الترصيات  هدأت   .5
الطرف أو ذلك.)1)

احلث على ال�سهادة

من  وإن  البالد  اجل  من  التضحية  اىل  العراق  ابناء  العليا  الدينية  املرجعية  دعت 
إن شاء  »شهيدًا  يكون  فإنه  وأعراضه،  وأهله  بلده  عن  الدفاع  سبيل  يف  منهم  يضحي 
ابنها، والزوجة زوجها عل الصمود  ابنه، واألم  اهلل تعاىل«، واملطلوب أن يث األب 

والثبات دفاعًا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه، وهو غاية املنال.)2)

)1) صالح عبد الرزاق، املصدر السابق.
)2) الشيخ عبد املهدي الكربالئي، خطبة صالة اجلمعة، بتاريخ 13 حزيران 2014، املصدر 

السابق.
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املبحث الثاين

الفتوى تخمد نار الطائفية

الفتعال  فتحها  املتوقع  من  كان  التي  األبواب  كل  املقدس  الدفاع  فتوى  أغلقت 
حرب طائفية وأهلية، إذ كان املخطط إثارهتا بني أبناء الشعب العراقي.

حيث كانت تلوح رياحها يف األفق قبيل اإلعالن عن الفتوى املباركة، فقد عاش 
العراقيون عدة سنوات بني أزمات قومية )عربية_كردية(، وأزمات مذهبية )شيعية_
الواحدة،  املحافظة  أبناء  بني  مناطقية  وغيها  شيعية_شيعية،  أخرى  وأزمات  سنية(، 
مثاًل بغداد وبابل ودياىل وغيها، ألسباب سياسية يف اغلبها، منها أوالً: عدم التوافق 
خيص  بام  الصالحيات  عل  جتاوز  يعترب  ما  ثانيًا:  الترشيعية،  والقرارات  القوانني  عل 

التوافق الوطني، ثالثُا: بسبب التناحر الطائفي.)1)

مصيية  قضية  جتاه  العراقي  العام  الرأي  توحيد  يف  املقدسة  الفتوى  سامهت  لذا 
تكمن يف الدفاع عن الوطن واملقدسات، إذ ابتعد اجلميع عن ممارسة كل أشكال إثارة 
الطائفية والقومية إىل حد ما، أو املساس بحقوق املواطنني التي كفلها الدستور، السيام 
اآلخر،  للبعض  البعض  باحرتام  مرهونًا  أصبح  واالجتامعي  السيايس  االستقرار  أن 

وعدم التجاوز عل القانون حتت أي ذريعة.)2) 

نظر  يف  باتت  والدمار،  القتل  إال  تعرف  ال  التي  التكفيية  القوى  مكافحة  وإّن 

)1) عامر يارس العامري، األبعاد السياسية، املصدر السابق، ص 35.
)2) السيد احد الصايف، خطبة صالة اجلمعة للمرجعية الدينية يف الصحن السيني، بتاريخ 1 

ربيع األول 1435 ه� املوافق 3 كانون الثاين 2014 م
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إلثبات  التسابق  بات  لذا  أخرى،  دون  بطائفة  ختتص  ال  مهمة  وطنية  مسامهة  اجلميع 
الشد  أبناء  خلف  كافة  العراقي  الشعب  مكونات  وقوف  وأن  اجلميع،  سمة  النجاح 
الشعبي والقوات األمنية أفضل دليل عل افشال املخططات التخريبية التي تسعى هلا 
اِهِهْم  بِأىَْفوىَ اهلل  نمُورىَ  لِيمُْطِفئمُوا  ونىَ  ِريدمُ ﴿يمُ تعاىل:  قوله  املنحرفة، حيث جسدوا  القوى  تلك 

.(1(﴾ ونىَ افِرمُ ِرهىَ اْلكىَ لىَْو كىَ تِمُّ نمُوِرِه وىَ اهلل ممُ وىَ

والتي  املشينة،  اإلجرامية  املامرسات  من  يئن  العراقي  الشعب  كل  أصبح  حيث 
ينسبوهنا ظلاًم وهبتانًا إىل الدين اإلسالمي وهو منها براء.

والدة اجلي�س العقائدي »احل�سد ال�سعبي«

األساسية  والركيزة  املقدس،  الدفاع  لفتوى  الرشعي  الوليد  الشعبي  الشد  يعترب 
إلنقاذ الوطن واملقدسات من اإلرهاب، ولوال ما كان هناك موطن اسمه العراق.

وبعد انطالقته عل اثر الفتوى التارخيية، لبى آالف العراقيني نداء املرجعية الدينية 
العليا، بالتوجه لساحات الدفاع املقدس عرب الرسايا اجلهادية ليحققوا بطوالت رائعة، 
بتحريرهم مدن حزام بغداد )الضابطية وجرف النرص واليوسفية واللطيفية( ومناطق 
أخرى: )والتي تعد مناطق حزام بغداد األخطر؛ بعد سقوط املوصل وباقي املدن، كون 
التمدد اإلرهاب أصبح عل أسوار بغداد، ولوال صمود وتضحيات املجاهدين يف تلك 
املقدسة،  الفتوى  صدور  بعد  التكفيي  اإلجرام  بوجه  أشهر  أربعة  من  ألكثر  املناطق 
وحتقيق انتصارات بارزة عل مشارف العاصمة، ألصبحت بغداد غي الذي هي عليه 
حاليًا، مما يدل عل أن معارك حترير حزام بغداد، كانت انعطافه مهمة يف تاريخ فتوى 
الدفاع املقدس، كون أهداف الفتوى املقدسة قد حتققت يف منع وصول الزمر اإلرهابية 
للعاصمة بغداد، فضاًل عن املدن املقدسة كربالء والنجف، وأيضا إثبات وجود الشد 

الشعبي كقوة عقائدية وقتالية ضاربة، ما عزز استمرار الدعم الشعبي له(.

)1) سورة الصف، اآلية 8.
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ليأيت تصنيف ملة )نيوز– ويك( األميكية الواسعة االنتشار، يف مقال اعتربت فيه 
قوات الشد الشعبي العراقية يف املرتبة الرابعة كأقوى قوة قتالية واخطر تشكيل ضارب 
يف العامل، وتعد هذه أفضل شهادة مهنية ال متنح بشكل ارجتايل، إنام يأيت التصنيف بعد 
وقادة  الربية  الشؤون  يف  خمتصني  خرباء  قبل  من  مستفيضة  واستقراءات  دراس��ات 

عسكريني، وسياسيني، ومستشارين أمنيني وعلامء نفس واجتامع.)1)

حيث تأيت القوات اخلاصة للبحرية األميكية )نيفي- سيل( يف املرتبة األوىل، وفرقة 
الثالثة،)2)  املرتبة  النمساوية يف  )ايكو- كوبرا(  الثانية، وفرقة  املرتبة  الروسية يف  )ألفا( 
والكل يعرف أن الشد الشعبي مل يكن مستعدًا للقتال قبل صدور الفتوى املقدسة، إذ 
مل يكن مدربًا أو مهزًا لوجستيًا بشكل كاٍف، فضاًل عن عدم استالمه رواتب ألشهر 
عدة، أال أن هناك إرادة غي منظورة، هي التي ميزت الشد املقدس عن القوات األمنية 
 األخرى، تكمن: باإليامن باهلل والقوة العقائدية التي يمتلكها، منطلقة من قوله تعاىل:
ِرينىَ  آخىَ ْم وىَ كمُ وَّ دمُ عىَ وَّ اهلل وىَ دمُ ْرِهبمُونىَ بِِه عىَ اِط اْلْيِل تمُ ِمْن ِربىَ ٍة وىَ وَّ ا اْستىَطىَْعتمُْم ِمْن قمُ ْم مىَ وا لىَمُ أىَِعدُّ ﴿وىَ
ْنتمُْم  أىَ ْم وىَ فَّ إِلىَْيكمُ وىَ بِيِل اهلل يمُ ٍء ِف سىَ ْ وا ِمْن شىَ نِْفقمُ ا تمُ مىَ ْم  وىَ همُ ْعلىَممُ مُممُ اهلل يىَ وهنىَ ْعلىَممُ وهِنِْم لىَ تىَ ِمْن دمُ

﴾)3)، وفيهام سطر ما مل حتققه جيوش مستعدة منذ سنوات.)4) ونىَ ْظلىَممُ لىَ تمُ

لذا فإن الشد الشعبي الذي أنجبته فتوى نائب اإلمام الجة، البد أن يبقى مقدسًا، 
ليدافع عن الوطن، ويصون أرواح أبناِئه، ويافظ عل املذهب ومقدساته، وأن ال يتحول اىل 

مؤسسة ذات مضمون شكيل، لتحقيق أغراض دنيوية، ما يفقده هيبته وإرادته العقائدية.

)1) د. ممد هاشم البطاط وآخرون، يف مواجهة داعش السيستاين والشد الشعبي بعد احداث 
املوصل، ط 1، بغداد 2016، ص 150.

موقع  العنكبوتية  الشبكة  عل  منشور  مقال  العامل،  يف  قوة  رابعة  حشدكم  املوسوي،  حيد   (2(
القائق، بتاريخ 2015/5/20.

)3) سورة األنفال، اآلية 60.
)4) د. ممد هاشم البطاط وآخرون، يف مواجهة داعش، املصدر السابق، 151.
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ت�سخي�س اأخطاء مرحلة ما قبل �سدورها

اتضح للجميع بعد صدور فتوى الدفاع املقدس، أن من أهم األسباب التي أدت 
يف  حصل  الذي  الكبي  االهنيار  هو  العراق،  يف  والسيايس  األمني  الوضع  إرباك  إىل 
ألقى بظالله عل  ما  الغربية خاصة،  املدن  املتواجدة يف  العسكرية واألمنية  املؤسسات 

بقية املناطق.

وبسبب تواجد اغلب القطعات العسكرية فيها، جعل هذا االهنيار مدخاًل لتمكن 
العصابات التكفيية من السيطرة عل مساحات واسعة من البالد، إذ تم تشخيص أن 
املؤسسات األمنية مل تؤِد املهام املنوطة أليها بصورة صحيحة، وان من أهم تلك األمور 
املحسوبية  الوزارات األمنية، حيث سيطرت  املسترشي يف  املايل واإلداري  الفساد  هو 
والزبية والفئوية عل اهلرم اإلداري فيها، فضاًل عن تقلد بعض العنارص ذات العالقات 
املشبوهة بحزب البعث مناصب متقدمة يف وزاريت الدفاع والداخلية، وظهور ظاهرة 
بيع املناصب بمبالغ مالية عالية، ناهيك عن صفقات رشاء األسلحة التي شاهبا الكثي 

من الغموض يف التعامل مع الدول املصنعة.

عن  فضاًل  العراقية،  العسكرية  املؤسسة  تسليح  تضعيف  يف  كبي  اثر  له  كان  مما 
تويل املناصب فيها بالوكالة، السيام من قبل عنارص مل تكن مؤهلة يف اجلانب األمني، 
بحيث فقد الوازع الديني واألخالقي يف التعامل مع ما أصاب الشعب العراقي اثر تلك 
اْلبىَْحِر بِمىَ  ادمُ ِف اْلبىَِّ وىَ سىَ رىَ اْلفىَ هىَ األحداث املأساوية)1)، حتى صار مصداق لقوله تعاىل: ﴿ظىَ

.(2(﴾ ْرِجعمُونىَ ْم يىَ همُ لَّ ِملمُوا لىَعىَ ْم بىَْعضىَ الَِّذي عىَ همُ بىَْت أىَْيِدي النَّاِس لِيمُِذيقىَ سىَ كىَ

)1) عامر العامري، األبعاد السياسية لفتوى الدفاع املقدس، مقال منشور عل الشبكة العنكبوتية 
موقع شبكة أنباء العراق، بتاريخ 2015/3/11.

)2) سورة الروم، اآلية 41.
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وإن الفتوى املقدسة أثبتت أن امللف األمني يعد من أهم األولويات، وال امن من 
دون مراجعة دقيقة وشاملة لكل مكامن اخللل األمني؛ حيث إن األمن يف كل بلدان 
العامل يبتنى عل أساس السرتاتيجيات، وليس ردود أفعال ألفعال حتدث بشكل متكرر، 
وإن مكافحة اإلرهاب والتصدي لتمدده تتم عرب آليات عمل قصية وطويلة املدى، 
والتنموية،  واالقتصادية  والثقافية  واالجتامعية  السياسية  للجوانب  شاملة  وحلول 

باإلضافة إىل العسكرية واألمنية.)1)

تضع  رصينة،  أسس  عل  تقوم  أمنية  لسرتاتيجية  الاجة  املباركة  الفتوى  وأثبتت 
يف أولوياهتا إرشاك مجيع أبناء الوطن يف مهمة الرب عل اإلرهاب، بمعنى أن تكون 
عاّم  والدفاع  املواجهة  خط  يف  فقط  تكون  وال  األمنية،  القوات  بيد  اهلجومية  املبادرة 
بِيلِِه  وْا ِف سىَ اِهدمُ جىَ ةىَ وىَ ِسيلىَ وْا إِلىَيِه اْلوىَ اْبتىَغمُ وْا اهلل وىَ قمُ نمُوْا اتَّ ا الَِّذينىَ آمىَ ىَ ا أىَيُّ يدث، وقال تعاىل: ﴿يىَ

.(2(﴾ ونىَ ْفلِحمُ ْم تمُ لَّكمُ لىَعىَ

فكثرت قبيل ذلك التفجيات يف األسواق العامة واملدارس واملساجد واملؤسسات 
الكومية، فلم تكن هناك ماسبة أو ماكمة للمقرصين يف أداء الواجب، مما جعل نفس 
اخللل  ملكامن  تشخيص  بدون  والفاسدين،  للمفسدين  أمنًا  مالذًا  املؤسسات  تلك 

املوجودة، وعدم ماسبة املقرصين بذلك.

�سلطت االأ�سواء على حوا�سن االإرهاب االإقليمية 

كشفت املرجعية الدينية من خالل فتوى الدفاع املقدس، للدول العربية واإلسالمية، 
وبعد تقهقر زمر اإلرهاب التكفيي يف العراق أن رشه سيعود عليهم، حيث إن الدوائر 
السياسية التي تتساهل مع املجاميع اإلرهابية، وترعى فكرهم الضال، وتسمح بتدريس 
الشباب  من  االنتحارية  املجاميع  إعداد  يف  وتسهم  معاهدها،  يف  وعقائدهم  أفكارهم 

)1) د. ممد هاشم البطاط وآخرون، يف مواجهة داعش، املصدر السابق، ص 165.
)2) سورة املائدة، اآلية 35.
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املضلل هبم، من أن داعش سيصل لبلداهنم، وسيتحني اإلرهابيون الفرصة لالنقضاض 
عل دوهلم ومتمعاهتم؛ ألن اإلرهاب ال يستهدف طائفة معينة، وسيستهدف اجلميع 
ممن ال يؤيدون فكره املنحرف؛ الن تراجعه يف البلدان التي ختتلف مع الدول الراعية له 

عقائديًا وفكريًا، سيكون مستعدًا للنيل ممن يرعاه.)1)

وجود  مع  اإلجرامي  للتنظيم  الداخيل  النشاط  وتية  تصاعد  أن  نفسه  بالوقت 
أرضية تساعد يف نمو تلك الزمر، ونتيجة لتضارب املصالح السياسية واالقتصادية يف 
تلك البلدان، ستسهم باستغالل القوة اإلجرامية لتصفية السابات الداخلية، مما يؤدي 
يؤثر عل  دمارًا متمعيًا وحضاريًا  ما سيخلف  املبادرة،  زمام  اإلرهاب عل  إىل هيمنة 
سياسة الدول نفسها، وإن املعارك التي تدور بني اجليش الر وداعش يف سوريا خي 
مثال عل ذلك، وهم من طائفة واحدة، وأن التحرك اإلرهاب للزمر التكفيية يف مناطق 

متعددة من العامل، هي خمططات إجرامية واضحة.

وإن الغاية من استهداف املساجد والسينيات يف املناطق املتداخلة مذهبيًا، اهلدف 
منها هو خلط األوراق، واستدراج الشعوب لرب طائفية أو مناطقية، وإن العصابات 
لنموها  املالئمة  البيئة  توفر  بسبب  الطائفي،  االحرتاب  من  املستفيدة  هي  اإلرهابية 

وسطوة نفوذها وتوسعها عل مساحات واسعة.

اإثبات الزعامة ال�سرعية للمذهب

داخل  للمذهب  العليا  القيقية  الرشعية  القيادة  املباركة  الفتوى  أف��رزت  لقد 
العراق وخارجه، واملتمثلة باملرجعية الدينية العليا يف عرص الغيبة، وهي من توجه تلك 

القيادات.

فقبيل سقوط مدينة املوصل بيد الزمر التكفيية، انقسم الشارع العراقي يف داخله 
والعراقيون يف اخلارج حول مسألة من هو الزعيم الشيعي للمذهب؟ ومن يمثل وجوده 

)1) عامر يارس العامري، األبعاد السياسية، املصدر السابق، ص 46.
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أثبتت  العراق؟ لذا  السنة واألكراد يف  الطوائف واملكونات، السيام  بقية  أمام  القيقي 
الدفاع عن  القادرة واملتمكنة فعاًل من  الدينية، هي اجلهة  املقدسة أن املرجعية  الفتوى 
املذهب والوطن، واملطالبة بحقوق أبنائه عل حد سواء، وال يمكن ألحد أن يزايد عل 
هىَ  وا اللَّ نمُوا أىَطِيعمُ ا الَِّذينىَ آمىَ هىَ ا أىَيُّ مواقفها وجهودها املباركة،)1) كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿يىَ
وِل إِْن  سمُ الرَّ ِه وىَ وهمُ إِلىَى اللَّ دُّ رمُ ْيٍء فىَ ْعتمُْم فِي شىَ نىَازىَ إِْن تىَ ْم فىَ أمُولِي اأْلىَْمِر ِمنْكمُ ولىَ وىَ سمُ وا الرَّ أىَطِيعمُ وىَ

(2(.﴾ ْأِويلاً نمُ تىَ أىَْحسىَ ْيٌر وىَ لِكىَ خىَ اْليىَْوِم اْلِخِر ذىَ ِه وىَ ْؤِمنمُونىَ بِاللَّ نْتمُْم تمُ كمُ

هوالء  هم  ومن  الوطن؟  عن  املدافعون  هم  من  كشفت  املوصل  أح��داث  وإن 
بالشعارات  يتسرتون  كانوا  الذين  هم  ومن  يملكون؟  ما  بأغل  اجله  من  املضحون 
بعدما  خصوصًا  ووطنهم،  أنفسهم  عن  الدفاع  يستطيعوا  مل  أولئك  وواقعًا  الزائفة؟ 
تزاحم أصحاب االدعاءات مع القادة القيقيني يف أطروحة متثيلهم )للبيت الشيعي( يف 
أيام السلم واملهادنة، وإن الفتوى املقدسة جاءت لتفرز من هو املخلص يف مرشوعه؟ 
وهو من يمتلك احقيه متثيله ألبناء املذهب كافة؟ فإن الذين أوقعوا اهلزائم باألعداء، 
اثبتوا فعاًل أهنم القيادة الرشعيون يف كل املجاالت، وهي املرجعية الدينية العليا كوهنا 

(3(.القيادة النائبة والصفوة املختارة للتمهيد لدولة اإلمام الجة بن السن املنتظر

اإبراز القيادات الوطنية امليدانية

اجلهادي  العمل  نحو  بْت  ورغَّ الشباب  اندفاع  بزيادة  املباركة،  الفتوى  سامهت 
لدهيم،  العسكرية  اخلربة  مستوى  وارتفاع  الشعبي،  الشد  تشكيالت  ضمن  املسلح، 

واثبات دورهم يف إبراز كفاءة قوات الشد الشعبي.

الفتوى  أفسدت  التكفيي، حيث  الشيعة يف مواجهة خطر املرشوع  برز وجه  مما 

)1) عامر العامري، األبعاد السياسية لفتوى الدفاع املقدس، املصدر السابق.
)2) النساء: 59.

)3) د. ممد هاشم البطاط وآخرون، يف مواجهة داعش، املصدر السابق، ص 158.
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املقدسة ما كانت ختطط له زمر داعش وماكينتهم اإلعالمية إلصاقه بالشيعة من حالة 
اخليانة واهلزيمة، فيام لو استمر ما حدث يف املوصل يوم 10 حزيران، ولكتب التاريخ 
الشود  الفتوى  نظمت  فقد  اإلرهاب،  فلول  أمام  اهلل(  سامح  )ال  الشيعة  هزيمة  عن 
اجلامهيية يف منظومة عسكرية متكاملة ملواجهة عصابات مدربة ومهزة حربيًا، ولوال 
هذا اجلهد الوطني، ملا أصبح العراقيون اليوم يفتخرون بقوات الشد الشعبي، الذي 

تأسس بفضل هذه الفتوى العظيمة.

اجلهادي  امليدان  يف  المعة  قيادية  أس��امء  عن  لنا  املقدسة  الفتوى  كشفت  وقد 
العسكري، ممن مل تكن هلا أي عنوانني يف هذا املجال، كام برزت لنا بعض الشخصيات 
ْم  نَّهمُ لىَنىَْهِديىَ فِينىَا  وا  دمُ اهىَ الَِّذينىَ جىَ ﴿وىَ الدينية واالجتامعية، حيث قال تعاىل:  العناوين  ذات 
نىَا﴾)1)، والتي كانت تقارن بشخصيات أخرى، قد اختفت متامًا من الضور امليداين  بمُلىَ سمُ
الرجال،  املباركة دورًا كبيًا يف متحيص  ضمن رسايا املجاهدين، وبذلك فإن للفتوى 
بورصة  يف  الشيعة  رصيد  من  زاد  ما  وهبتانًا،  زورًا  اجلهادي  بتارخيهم  املدعني  وفضح 

القيادات امليدانية املخلصة ذات األدوار املتعددة.)2)

وأثبتت دورًا للقيادات امليدانية املخرضمة، التي متتلك باعًا طوياًل عل صعيد تاريخ 
اجلهاد ومقارعة الظاملني، كام صقلت مهارات القيادات الشابة، التي أثبتت جدارهتا يف 
امليدانية، والتي يأمل أن يكون هلا دور اكرب يف حالة استمرار ساحة  القيادة العسكرية 

املواجهة العسكرية يف املستقبل.

املحافظة على ح�سارة الوطن وتراث املقد�سات

حضارة  واستمرار  حفظ  يف  العليا  الدينية  للمرجعية  املباركة  الفتوى  أسهمت 
الدين يف هذا  لذا ركز علامء  النظام،  إقامة الضارة ال يكون دون حفظ  العراق؛ ألن 

)1) سورة العنكبوت، اآلية 69.
)2) عامر يارس العامري، األبعاد السياسية، املصدر السابق، ص 58.
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)هي  بقوله:  اخلوئي  القاسم  أبو  السيد  عرفها  وقد  النظام،  حفظ  قاعدة  عل  اجلانب 
مموعة من القوانني لامية األنفس واألعراض(.

فمن هذا املنطلق وجب تفعيل وتطبيق هذه القاعدة فهي عصب الضارة، إذ ال 
تستقيم أي حضارة ما مل تتخذ من حفظ النظام ركيزة هلا، كام أن حفظ النظام واجٌب 
رشعيٌّ من الناحية العقلية أيضا؛ الن العقل والفطرة تشعر أن الظلم قبيح، لذا فهو من 
الناحية النقلية والعقلية واجب، وجيب الدفاع عنه ملا فيه من حفظ النفس واألعراض 

واألموال يف املجتمع.)1)

فكام أن قيام الضارة يتاج اىل نظام، فال يمكن تفعيل أي نظام ما مل يكن له قائد 
وقيادة؛ ليست التي تأيت باعتبار عشائري أو اجتامعي أو وراثي، فضاًل عن االنتخاب 
التي  فالقيادة  باملواقف،  يتميز  الذي  هو  والقائد  املوقف،  هي  القيادة  إنام  السيايس، 
بيته  وأهل   األكرم النبي  يف  متثلت  الصفات  وهذه  والفرد،  املجتمع  مهوم  حتمل 
الظهور  عرص  إىل  املستمرة  القيادة  إع��داد  يف   املعصوم سعى  لذا   ،األطهار
فورد  الفقهاء  وهم  كربى،  الغيبة  زمن  يف  اتباعه  الواجب  صفات  نقلوا  لذا  الرشيف، 
إىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلوادث  »وأما  الرشيف:  توقيعه  يف   الجة اإلمام  عن 
رواة حديثنا، فإهنم حجتي عليكم وأنا حجة اهلل«، وكذلك يف رواية أخرى عن اإلمام 
الصادق: »ينظروا إىل من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر ف حللنا وحرامنا، 

(2(.» ، فإين قد جعلته عليكم حاكماً وعرف أحكامنا، فارضوا فيه حكماً

فان العلامء هم أمناء اهلل عل حالله وحرامه، واجب االقتداء هبم واتباعهم، وإن 
التاريخ هلم مواقفهم  أمانة، فقد حفظ  املسية بكل  قادة  الشيعة ومراجعهم هم  فقهاء 
هلم  تشهد  العراق  فعلامء  اإلهلي،  العدل  دولة  مهد  باعتباره  العراق  يف  السيام  اجلبارة، 

)1) د. ممد هاشم البطاط وآخرون، يف مواجهة داعش، املصدر السابق، ص 162.
)2) عامر يارس العامري، األبعاد السياسية، املصدر السابق، ص 65.
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املواقف أمثال زعيم الطائفة اإلمام الكيم وفتواه عن الشيوعية، واملرجع السيد اخلوئي 
ودعمه لالنتفاضة الشعبانية، إىل أن وصلت للسيد السيستاين.

والذي متيز بمزايا الكمة وبعد النظر، فعندما نقرا هذه الشخصية تتجل فيه تلك 
كبي،  تأثي  هلا  التي  الكلمة  عل  ويقترص  إطالقًا،  الكلامت  يبعثر  ال  إنه  إذ  الصفات؛ 

ويكون هلا حضوٌر واسٌع، كام انه ينظر إىل املستقبل.)1) 

فعندما بدأ اهلجوم عل مدينة املوصل من قبل املد التكفيي، أطلق فتواه بالدفاع 
املقدس، والتي تشمل كل العراقيني يف حفظهم من ذلك اخلطر، فلم تكن عل أساس 
طائفي أبدًا، لذا تعاضد الشعب العظيم مع الفتوى العظيمة يف تلبيتها، أي جتلت عظمة 

القائد بعظمة الشعب، وبذلك حفظ حضارة العراق وتراث الضاري.

ك�سفت اأزمة الوعي واملعرفة يف املجتمع

كشفت الفتوى املقدسة أن بعض ممارسات البناء الرتبوي واملعريف الايل يف العراق 
غي قادرة عل بناء شخصية الفرد بناًء علميًا ومهنيًا وأخالقيًا، وغي قادرة عل أن جتعل 
منه شخصًا صالًا ليامرس دوره يف املستقبل، بسبب عدم وجود تغيي يف البناء الثقايف 

والفكري، السيام يف حالة البقاء عل نفس املناهج الدراسية واملعرفية.

وكذلك أظهرت افتقار اغلب الرشائح الوظيفية للثقافة الوطنية، فتبني أن األغلب 
إنام من اجل  املستقبيل،  املعرفة واالسترشاف  العراق يدرس ويتعلم ليس من اجل  يف 
ما  هذا  مددة،  أغراض  لتحقيق  األساليب  شتى  يامرس  جتده  لذا  والتعيني،  الوظيفة 
مواكب  عل  قادر  غي  العراق،  يف  التغيي  بعملية  مؤمن  جيل  بناء  عل  سلبًا  انعكس 
الَِّذينىَ ل  ونىَ وىَ ْعلىَممُ ْستىَِوي الَِّذينىَ يىَ ْل يىَ ْل هىَ البناء السليم ملجتمع صالح)2)، وقال تعاىل: ﴿قمُ

)1) السيد احد الصايف، خطبة صالة اجلمعة خطبة صالة اجلمعة للمرجعية الدينية يف الصحن 
السيني، بتاريخ 21 شعبان 1435 ه� املوافق 20 حزيران 2014 م.

صحيفة  يف  منشور  مقال  العراق،  عل  السلبي  وتأثيه  الفكري  التصحر  العامري،  عامر   (2(
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﴾)1)، فضاًل عن ظواهر أخرى يف العراق، منها اجتامعية وصحية ونفسية حتتاج  ونىَ ْعلىَممُ يىَ
إىل املزيد من التطوير ألمهيتها، وتوجيه العناية ورعاية هلا، ألهنا ظواهر مهمة هلا؛ شأن 
العراقي، ورقيه وانتشاله من كثي مما هيدده تربويًا واجتامعيًا  بناء شخصية اإلنسان  يف 

وصحيًا)2).

أن هناك معركة حتٍد  فكام  األمية،  العراق هي مشكلة  املشاكل يف  أهم  وتبقى من 
مع اإلرهاب، فهناك معركة حتٍد مع اجلهل والفقر املعريف، وهناك أرقام كبية ألعداد 
األميني يف العراق، ليس فقط يف األمية اهلجائية أو األبجدية، وإنام األمية يف املجاالت 
أو  املعلوماتية  أو  الصحية  أو  البيئية  أو  الثقافية  أو  التقنية  أو  املهنية  كاألمية  األخرى، 
الدينية أو الاسوبية، وهذا أمر خطي بالنسبة لشعب كالعراق أن يعيش أزمة وعي ملا 
لذا  والعقائدية،  الفكرية  اجلوانب  يف  خاصة  حياته،  صميم  يف  يدخل  أو  حوله  يدث 
فإن فتوى املرجعية العليا جاءت لتنبيهه عل كل ما يدث، لتضع اجلميع أمام مسؤولية 
ذات  األمية  مشكلة  الن  املعارص)3)،  العراق  تاريخ  مراحل  من  مهمة  مرحلة  يف  كبية 
تبعات ليست تعليمية فقط، إنام اقتصادية واجتامعية خطية، وما يرتتب عليها من أزمة 
وعي وختلف حضاري وجهل وفقر وبطالة، وأن اإلنسان األمي أكثر تعرضًا للموت 

واملرض من اإلنسان الواعي.

تاأكيد دور الع�سائر يف دعم فتاوى املرجعية

تعد العشائر العراقية، ركيزة أساسية يف حفظ النسيج االجتامعي والدفاع عنه عرب 

املثقف العراقي، العدد/1795، بتاريخ 21 /2011/6.
)1) سورة الزمر، اآلية 9.

)2) السيد احد الصايف، خطبة صالة اجلمعة خطبة صالة اجلمعة للمرجعية الدينية يف الصحن 
السيني، بتاريخ 29 ربيع األول 1435ه� املوافق 31 كانون األول 2014 م.

)3) الشيخ عبد املهدي الكربالئي، خطبة صالة اجلمعة للمرجعية الدينية يف الصحن السيني، 
بتاريخ 21 ربيع الثاين 1435 ه� املوافق 21 شباط 2014 م.
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التاريخ املعارص، حيث كان هلا مواقف وطنية مرشفة، والعشائر العراقية، ختتلف عن 
أطباع  متجانس، جيمع  اجتامعي  نسيج  تتكون من  البلدان األخرى، كوهنا  مثيالهتا يف 
البداوة ونكهة الريف، مع حضارة املدن، ما جيعلها ال متيل للتعصب القبيل، البعيد عن 

روح اإلسالم.

أبنائها قرابني للوطن واملقدسات،  وإن متسكها بفتاوى املرجعية الدينية، وتقديم 
قال  حيث  والوطن،  والعشية  املرجعية  بني  اآلرصة  وقوة  العالقة،  عمق  عن  دليل 
وا إِنَّ  فمُ ارىَ بىَائِلىَ لِتىَعىَ قىَ ا وىَ وباً عمُ ْم شمُ ْلنىَاكمُ عىَ جىَ أمُنثىَى وىَ ٍر وىَ كىَ ن ذىَ م مِّ ْقنىَاكمُ لىَ ا خىَ ا النَّاسمُ إِنَّ ىَ ا أىَيُّ تعاىل: ﴿يىَ
برٌِي﴾)1)، إذ القى صدور الفتاوى ترحيبًا واسعًا  لِيٌم خىَ ْم إِنَّ اهلل عىَ اكمُ ْم ِعندىَ اهلل أىَْتقىَ كمُ مىَ أىَْكرىَ
الربيطاين،  لالحتالل  التصدي  فمنذ  واملقدسات،  البالد  عن  للدفاع  العشائر،  لدى 
العشائر لألنظمة الاكمة، فضاًل عن  بمواجهة  املايض، مرورًا  القرن  أثناء عرشينيات 
أما  املصيي،  التالحم  لذلك  بارزًا  عنوانًا  كانت  التي  املباركة،  الشعبانية  االنتفاضة 
فتوى الدفاع املقدس واالستجابة هلا فقد سطر أبناء العشائر أروع املواقف الوطنية، ومل 
يقترص دورهم عل الدفاع عن الوطن، إنام تعداه للمحافظة عل البناء االجتامعي وحاية 

املمتلكات العامة، ونبذ اخلالفات سعيًا للقضاء عليها.)2) 

مع  أوطاهنم،  إىل  النازحني  لعودة  أمنة،  بيئة  بخلق  العشائر،  بعض  أسهمت  كام 
تقديم الدعم للجهات األمنية، وعدم استخدام السالح بشكل عشوائي، وتبني املنهج 
بالتقاء  واإلسهام  الوطنية،  املصالة  مبادرات  إقامة  خالل  من  والوطني،  اإلسالمي 
دينية  تعتربها مسؤولية  إذ  العليا،  املرجعية  فتوى  املنتصف، متاشيًا مع  نقطة  اجلميع يف 
وتارخيية منطلقة من أخالق وسلوكيات أبنائها، إلشاعة روح املحبة واألخوة والتالحم 

)1) سورة الجرات، اآلية 13.
)2) عامر العامري، دور العشائر يف حفظ النسيج االجتامعي، مقال منشور عل الشبكة العنكبوتية 

موقع صوت العراق، بتاريخ 2015/2/27.
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والتضافر)1).

العراقية، هي الساعد املتني للمرجعية الرشيدة للدفاع عن  لنا أن العشائر  يتضح 
العراق، والذود عن مقدساته، وأخذ زمام املبادرة، للعبور إىل بر األمان، بالقضاء عل 

ماوالت النيل من الشعب العراقي.

تعزيز مكانة ال�سهيد يف بيئته االجتماعية

شهدت مرحلة ما بعد صدور فتوى الدفاع املقدس، تقباًل واضحًا داخل األرسة 
العراقية والبيئة االجتامعية لتقديم أعداد من أبنائها شهداء من اجل العقيدة والوطن. 

الشهيد  عائلة  عل  مهيمنة  والوجوم  والنكد  الزن  مظاهر  كانت  بعدما  هذا  برز 
األعامل  اثر  االستشهاد  املجتمعات مع حاالت  اغلب  تعاطي  وبيئته، فضاًل عن عدم 
بالشكل  املاضية،  العرش  السنوات  خالل  العراقي  الشارع  اكتسحت  التي  اإلجرامية، 

الذي يتناسب وما للشهيد من مكانة يف القرآن الكريم والرشيعة اإلسالمية.

ينال وسام الشهادة  الكاملة ألي شخص  املباركة أعطت الرشعية  الفتوى  ولكن 
وأن اي شخص يقتل يف مواجهة زمر داعش االرهابية يعد شهيدًا بدون أي استفهامات، 
 ،(2(﴾ قمُونىَ ْرزىَ ِْم يمُ بِّ ْل أىَْحيىَاٌء ِعندىَ رىَ ا بىَ اتاً بِيِل اهلل أىَْموىَ تِلمُوا ِف سىَ بىَنَّ الَِّذينىَ قمُ سىَ ْ لىَ تىَ وقال تعاىل: ﴿وىَ
وأخذت ُأرَس الشهداء وعشائرهم ومدهنم، تتباهى بتقديمها شهيدًا أو جريًا دفاعًا عن 
الوطن واملقدسات، وتعده وسام رشف وعز وكرامة، ال ينال ذلك املقام املحمود إال 

ذو حظ عظيم.

وقد شوهدت الكثي من حاالت التعبي عن الفرح واالبتهاج، والتحميد هلل والثناء 
عليه، خاصة يف تشييع جثامني الشهداء أو يف مالس العزاء عل ما متنح األرس من رفيع 
املنزلة، وهذا يؤكد ارتفاع الوعي اجلامهيي واملجتمعي، مما جعل ذلك عاماًل إضافيًا 

)1) عامر يارس العامري، األبعاد السياسية، املصدر السابق، ص 71.
)2) سورة آل عمران، اآلية 169.
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لتدافع إخوانه وأبنائه وأبناء بيئته أو من يسمع بذلك نحو املشاركة لنيل هذا الوسام أو 
حتقيق النرص.

فباتت مظاهر الرسور والتفاخر ملموسة لدى ارس الشهداء، وخاصة الشباب مما 
يعكس انطباعًا اجيابيًا لتشجيع اآلخرين، من قبل األمهات والزوجات فضاًل عن اآلباء 

وأولياء األمور، باالستمرار يف هذه املسية املباركة. 
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اخلامتة

إن فتوى الدفاع املقدس التي أصدرها املرجع الديني األعل اإلمام عيل السيستاين، 
الصحن السيني  الكربالئي يف  املهدي  الشيخ عبد  ألقاها  والتي  خالل صالة اجلمعة 
بعد  داعش،  لعصابات  التكفيي  التمدد  ملواجهة   ،2014/6/13 بتاريخ  الرشيف 
متكنها من السيطرة عل مدينة املوصل، مركز مافظة نينوى شاميل العراق، يف العارش من 
حزيران عام 2014، ليست ذات مغزى عسكري وأمني فقط، لصد متدد العصابات 
طائفة  حقوق  عن  الدفاع  بذريعة  بغداد،  حكومة  إسقاط  تنوي  كانت  التي  اإلرهابية، 
من  تعد  ألهنا  متعددة؛  واجتامعية  سياسية  مضامني  املقدسة  للفتوى  كانت  إنام  معينة، 
نوادر الفقه الشيعي، فطوال قرن من الزمن، ورغم صدور العديد من الفتاوى اجلهادية 
الدفاعية املامثلة، مل نجد هناك فتوى أوضح إبعادًا واشمل مدلوالت بالشكل واملضمون، 
تربز خالل فرتة زمنية مل تتعد السنة، فكل تلك الفتاوى املباركة، التي سبقتها مل تشخص 
أبعادها إال بعد ما ال يقل عن عقد من الزمن، أو أهنا تقترص عل ُبعد معني رغم أمهيته، 
والفكرية  العقائدية  التداعيات  وبسبب  السيستاين،  لإلمام  املقدس  الدفاع  فتوى  إال 
والسياسية واالجتامعية، التي تسببت بصدورها، فضاًل عن حالة الغليان نتيجة اجتياح 
بلد كالعراق، يمتلك إرثًا دينيًا وحضاريًا وتارخييًا، ويعترب عاصمة دولة التمهيد للظهور 
الرشيف ملقام الجة املهدي املنتظر، من قبل عصابات إجرامية حتمل أفكارًا تكفيية 
مدعومة إقليميًا ودوليًا، وتسعى لتدمي الثقافات والضارات املتعاقبة يف العراق منذ 

أكثر من )6000( سنة.

حيث ثبت من خالل الفتوى املقدسة إمخادها بوادر الفتن الطائفية والرب األهلية 
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املخطط إلشعاهلا، والتي كادت جتر املنطقة إىل تقسيمها اجليو سيايس، رسمت حدوده 
يف دوائر املخابرات اإلقليمية والدولية، كام أن الفتوى املقدسة شخصت أخطاء مرحلة 
ما قبل صدورها، ليكون العراق والعامل بعد ذلك أمام حقيقة والدة »الشد الشعبي« 
الوليد الرشعي لفتوى الدفاع املقدس، والركيزة األساسية إلنقاذ الوطن واملقدسات، 
الذي استطاع بالتوكل عل اهلل وإرادته العقائدية مسك زمام املبادرة األمنية والعسكرية 

عل األرض، وإال ما كان هناك موطن اسمه العراق.

إن فتوى الدفاع املقدس للسيد السيستاين شكلت منعطفًا مهاًم يف حياة العراقيني 
هي  من  مسألة  حول  املبارش  غي  واجلدل  السجال  أهنت  وإهنا  خاصة،  والشيعة  عامة 
املرجعية  بأن  اجلسام،  والتضحيات  املواقف  أثبتت  فقد  للمذهب؟  الرشعية  الزعامة 
أغلقت  وأيضا  للشيعة،  والتارخيي  الضاري  لإلرث  القيقية  الزعامة  هي  الدينية 
والقيادات  املجاهدين  اندفاع  بفضل  املقدسات،  املتوقع لرمة  االنتهاك  أمام  األبواب 
للزمر  للتصدي  وتوجهاهتم  ومشارهبم  منابعهم  خمتلف  عل  استجابتهم  بعد  امليدانية 
األصيلة  العشائر  ألبناء  أن  كام  الرافدين،  بالد  حضارة  تدمي  أرادت  التي  التكفيية 
ودنس  متادى  الذي  اإلره��اب،  خمططات  كل  إلفشال  بحزم  بالوقوف  الكبي  الدور 
ارض األنبياء، ألسباب منها: انخفاض املستوى املعريف للنخب املتصدية يف املجاالت 
عن  فضاًل  والسيايس  املجتمعي  الوعي  يف  أزمة  خلف  والذي  والتعليمية،  االجتامعية 

الفكري.

ومل تقترص املرجعية الدينية عل إصدار الفتوى املقدسة، وإنام قدمت بعدها الئحة 
التي أصدرها السيد السيستاين، لتكون  التوصيات  املثايل(، وهي مموعة من  )املقاتل 
يف  األمنية  والقوات  الشعبي  الشد  ملجاهدي  فقط  ليس  وإرشادات  مسارات  بمثابة 
العسكري والرب  اجلانب  اإلنسان( يف  تكون )الئحة لقوق  أن  إنام تصلح  العراق، 

لكل جيوش العامل.
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ويتبني مما سبق أن حكمة املرجع الديني االعل السيد عيل السيستاين وُبعد نظره، 
واطالعه التفصييل عل اإلحداث السياسية واالجتامعية، جعلته يتخذ القرار املناسب 
بالوقت املناسب، ليبقى صوت املرجعية الدينية عاليًا شاخمًا عل مجيع األصوات، فكان 
إصداره للفتوى عالجًا مناسبًا ورضوريًا، لتصحيح املامرسات اخلاطئة التي ارتكبت، 
الدفاع  إذ إن فتوى  القيادية وقيادته الكيمة والريصة عل األمة؛  ودلياًل عل عقليته 

املقدس مثلت قوة وجود املرجعية الدينية العليا، وقراءهتا االسترشافية للمستقبل.

وأخيًا وليس آخرًا ال أدعي الكامل فيام قدمته، إذ إنه جهد إنساين، يتحمل الصواب 
واخلطأ، ويبقى الكامل هلل وحده، وهو ويل التوفيق والسداد.

الباحث
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ملخ�س بحث / قراءة يف فتوى الدفاع املقد�س للإمام ال�سي�ستاين 

تعد زعامة املؤسسة الدينية الشيعية )املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف( 
األقوى قرارًا بني الزعامات الدينية يف العامل اإلسالمي والديانات األخرى، وأصوهبا 
رأيًا، وأكثرها استقالالً، طيلة مئات السنني املاضية، منذ أن وطأ الشيخ الطويس ارض 
النجف االرشف عام 448#/ 1027م حتى تقلد سامحة املرجع الديني األعل اإلمام 
م/   1993 عام  االرشف  النجف  يف  العلمية  الوزة  زعامة  السيستاين  السيني  عيل 

1413 ه�.

وقد مرت مرجعية اإلمام السيستاين بعدة مراحل مهمة متعددة، األوىل مسؤوليته 
التغييات  مواكبة  الثانية:  واملرحلة  االرشف،  بالنجف  العلمية  الوزة  عل  باملحافظة 
أبناء  اجتاه  اخلطية  للتحديات  ومعاجلته  2003م،  عام  بعد  حدثت  التي  السياسية 
باالستفتاء  للمشاركة  كافة  للعراقيني  دعوته  األول:  التحدي  وكان  العراقي،  الشعب 
عل الدستور الدائم عام 2005م، والتحدي الثاين: يكمن يف إمخاده لنار الطائفية بعد 
تعرض مرقد اإلمامني العسكريني عام 2006م للتفجي من قبل الزمر التكفيية، 
أما املرحلة الثالثة: عندما تعرض العراق الجتياح العصابات اإلرهابية ملدينة املوصل 
يف10 حزيران 2014، فبادر سامحته إلصدار فتواه )بالدفاع املقدس( والتي مل تصدر 

مثيلتها يف العامل اإلسالمي منذ مئة عام خلت.

مل تكن الفتوى املقدسة  ذات مغزى عسكري وأمني فقط، لصد متدد العصابات 
طائفة  حقوق  عن  الدفاع  بذريعة  بغداد،  حكومة  إسقاط  تنوي  كانت  التي  اإلرهابية، 
من  تعد  ألهنا  متعددة؛  واجتامعية  سياسية  مضامني  املقدسة  للفتوى  كانت  إنام  معينة، 
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نوادر الفقه الشيعي، فطوال قرن من الزمن، ورغم صدور العديد من الفتاوى اجلهادية 
الدفاعية املامثلة، مل نجد هناك فتوى أوضح إبعادًا واشمل مدلوالت بالشكل واملضمون، 
تربز خالل فرتة زمنية مل تتعد السنة، فكل تلك الفتاوى املباركة، التي سبقتها مل تشخص 
أبعادها أال بعد ما ال يقل عن عقد من الزمن، أو أهنا تقترص عل ُبعد معني رغم أمهيته، 
والفكرية  العقائدية  التداعيات  وبسبب  السيستاين،  لإلمام  املقدس  الدفاع  فتوى  إال 
والسياسية واالجتامعية، التي تسببت بصدورها، فضاًل عن حالة الغليان نتيجة اجتياح 
بلد كالعراق، يمتلك إرثًا دينيًا وحضاريًا وتارخييًا، ويعترب عاصمة دولة التمهيد للظهور 
الرشيف ملقام الجة املهدي املنتظر، من قبل عصابات إجرامية حتمل أفكارًا تكفيية 
مدعومة إقليميًا ودوليًا، وتسعى لتدمي الثقافات والضارات املتعاقبة يف العراق منذ 

أكثر من )6000( سنة.

حيث ثبت من خالل الفتوى املقدسة إمخادها بوادر الفتن الطائفية والرب األهلية 
املخطط إلشعاهلا، والتي كادت جتر املنطقة إىل تقسيمها اجليو سيايس، رسمت حدوده 
يف دوائر املخابرات اإلقليمية والدولية، كام أن الفتوى املقدسة شخصت أخطاء مرحلة 
ما قبل صدورها، ليكون العراق والعامل بعد ذلك أمام حقيقة والدة »الشد الشعبي« 
الوليد الرشعي لفتوى الدفاع املقدس، والركيزة األساسية إلنقاذ الوطن واملقدسات، 
الذي استطاع بالتوكل عل اهلل وإرادته العقائدية مسك زمام املبادرة األمنية والعسكرية 

عل األرض، وإال ما كان هناك موطن اسمه العراق.

إن فتوى الدفاع املقدس للسيد السيستاين شكلت منعطفًا مهاًم يف حياة العراقيني 
هي  من  مسألة  حول  املبارش  غي  واجلدل  السجال  أهنت  وإهنا  خاصة،  والشيعة  عامة 
الزعامة الرشعية للمذهب عامة؟ فقد أثبتت املواقف والتضحيات اجلسام، أن املرجعية 
أغلقت  وأيضا  للشيعة،  والتارخيي  الضاري  لإلرث  القيقية  القيادة  هي  الدينية 
والقيادات  املجاهدين  اندفاع  بفضل  املقدسات،  املتوقع لرمة  االنتهاك  أمام  األبواب 
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خمتلف  عل  استجابتهم  بعد  املقدسة،  للفتوى  الوطني  البُعد  برزوا  والذين  امليدانية، 
حضارة  تدمي  أرادت  التي  التكفيية  للزمر  للتصدي  وتوجهاهتم  ومشارهبم  منابعهم 
إلفشال  بحزم  بالوقوف  الكبي  الدور  األصيلة  العشائر  ألبناء  أن  كام  الرافدين،  بالد 
انخفاض  منها:  ألسباب  األنبياء،  ارض  ودنس  متادى  الذي  اإلرهاب،  خمططات  كل 
خلف  والذي  والتعليمية،  االجتامعية  املجاالت  يف  املتصدية  للنخب  املعريف  املستوى 

أزمة يف الوعي املجتمعي والسيايس فضاًل عن الفكري.

ومل تقترص املرجعية الدينية عل إصدار الفتوى املقدسة، وإنام قدمت بعدها الئحة 
التي أصدرها السيد السيستاين، لتكون  التوصيات  املثايل(، وهي مموعة من  )املقاتل 
يف  األمنية  والقوات  الشعبي  الشد  ملجاهدي  فقط  ليس  وإرشادات  مسارات  بمثابة 
العسكري والرب  اجلانب  اإلنسان( يف  تكون )الئحة لقوق  أن  إنام تصلح  العراق، 

لكل جيوش العامل.

واطالعه  نظره،  وُبعد  السيستاين  السيد  االع��ل  الديني  املرجع  حكمة  وإن 
ليبقى صوت  املناسب،  بالوقت  املناسب  القرار  يتخذ  اإلحداث جعلته  التفصييل عل 
املرجعية الدينية عاليًا شاخمًا عل مجيع األصوات، فكان اصدارِه للفتوى عالجًا مناسبًا 
القيادية  عقليته  عل  ودلياًل  ارتكبت،  التي  اخلاطئة  املامرسات  لتصحيح  ورضوري��ًا، 
وقيادته الكيمة والريصة عل األمة، حيث مثلت قوة وجود املرجعية الدينية العليا، 

وقراءهتا االسترشافية للمستقبل.


