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ملخص البحث :  

      تعرض العراق يف عام 2014 اىل هجمة ارهابية رشسة قادهتا جماميع )داعش( 
االرهابية املدعومة من جهات اقليمية ودولية ، وكان هدفها اسقاط الدولة العراقية 
وقتل واستعباد مواطنيها بعد استباحت اعراضهم ومقدساهتم ، وقد نجحت اول 
االمر يف احتالل عدد من املدن العراقية وارتكاب املجازر الدامية فيها بحق املواطنني 
، جرى كل ذلك وسط تراجع خطري اصاب املؤسسة االمنية وجعلها عاجزة عن 
الصعبة  الظروف  تلك  االرهابية ويف ظل  اهلجمة  بدورها يف صد هذه  االضطالع 
والعسرية ارشق دور املرجعية يف الدفاع عن العراق ، وقد اختصت هذه الدراسة 
احلاسم  الدور  وإبراز  بتوضيح   2014 لعام  السياسية  اجلمعة  خطب  يف  التحليلية 
وإرشادات  ونصائح  مواقف  من  اخلطب  يف  جاء  ما  عرضنا  ان  وبعد   ، للمرجعية 
العراق  لوحدة  االمان  صامم  شكلت  املرجعية  ان  تامة  بموضوعية  القول  يمكن 
ومتاسك نسيجه االجتامعي ، لذا فإن دورها يف الدفاع عن وحدة العراق وسالمة 
جلميع  وأساسيًا  حموريًا  وثابتًا  اولوية  شكل  الدستورية  بحقوقه  واملطالبة  شعبه 

اخلطب السياسية التي القاها ممثال املرجعية يف كربالء من عىل منرب اجلمعة .   

     وتبني من خطب املرجعية ان الدفاع عن وحدة العراق وسيادته وسالمة شعبه 
املقدس  الدفاع  فتوى  اعالن  اهلدف االساس من  نسيجه االجتامعي كان  ومتاسك 
يف 13 حزيران 2014. ومل يرد يف خطب املرجعية اي دعوة ذات منطلق طائفي ، 
وان املرجعية الدينية قد برهنت يف السنوات املاضية ويف اشد الظروف قساوة اهنا 
بعيدة كل البعد عن اي ممارسة طائفية ، وهي صاحبة املقولة الشهرية عن اهل السنة 
: « ال تقولوا اخواننا بل قولوا انفسنا «، واهنا عربت يف مناسبات كثرية عن وقوفها 
ودفاعها عن املسيحيني وااليزيديني والشبك والرتكامن والصابئة وعن كل مكونات 

الشعب العراقي االخرى من دون استثناء.
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Abstract

In 2014 Iraq was under heavy ferocious a�ack led by bloody violent 
militia known later as (ISIS). Supported by regional and international 
governments and governmental bodies، ISIS aimed to sieze the Iraqi 
soil، kill and enslave its people. At the beginning ISIS managed to 
take control of several Iraqi cities and provinces utilizing the terror-
izing ways and horrible vandalizing techniques that put the iraqi se-
curity forces under high pressure and serious chaotic circumstances 
of failure and fluctuations Despite this complicated situation، The 
Grand Marjjiyah asdumed its leading protective roleUnifying and 
unity- seeking speeches have been delivered in Karbala and Najaf  .

Those political Jumaah speeches played an active part in keeping 
the Iraqi national spirit Thus، The Grand Marjjiyah proved to be 
the sword that protects the whole Iraqi land by means of unbiased 
speech that has been produced in different critical situations. 

All Marjjiyah’s Speeches confirmed the unity of Iraqi lands and sup-
ported the brotherhood of Iraqis whether they were muslim Suni or 
Shiite، Chirstians، Izidis، Shabbak، Turkmen or other religous sects 
of Iraq. They always insisted on sticking to the The Iraqi Brother-
hood. 
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مقدمة البحث : 

الدولة  وجود  كان  اذ   ، العراق  عاشها  التي  األخطر  املرحلة   2014 عام  مّثل      
مهددًا باخلطر ، بعد أن اجتاحت القوى الظالمية  التي ال تعرف اال القتل والدمار 
أراضيه ، واستولت عىل ثالث حمافظات هي نينوى وصالح الدين واالنبار وأجزاء 
من حمافظة دياىل وأسست دولتها املزعومة بـ)الدولة االسالمية يف العراق والشام( 
باستهداف  التهديد  حد  اىل  خطرها  تعاظم  التي   ، بداعش  اختصارا  واملعروفة 
 . والنجف االرشف   املقدسة  بغداد وكربالء  ، السيام  العراقية مجيعها  املحافظات 
حدث كل ذلك يف ظل تراجع خطري أصاب أداء األجهزة األمنية ، فضال عن تقاطع 
مواقف القوى السياسية وتباينها أزاء تلك األحداث اخلطرية ، االمر الذي أضعف 

ثقة املواطنني يف قدرة تلك االجهزة عىل محاية العراق وشعبه .

       ومن هذا املنطلق ونظرا حلراجة األوضاع السياسية الداخلية واإلقليمية والدولية 
وتباينها بل تقاطعها يف املوقف من االجتياح الداعيش ملدن العراق الغربية ، وما رافق 
ذلك من التظليل االعالمي العريب الذي عّده اول االمر بـ)ثوار عشائر( ، و ) انتفاضة 
أهل السنة ( ، ارشق دور املرجعية الدينية يف انقاذ الدولة العراقية من االهنيار ، وهنا 
يربز السؤال االيت : هل كانت املرجعية الدينية وقتذاك مستوعبة الظروف السياسية 
املرجعية  استطاعت  وكيف  ؟  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  املواقف  واختالف 
الدينية اجهاض املراهنات التكفريية الداعشية القائمة عىل مقوالت طائفية متمثلة بـ 
)الدفاع عن أهل السنة يف العراق ( والرامية خللق حرب اهلية طائفية وكسب التأييد 

والرشعية يف العاملني العريب واإلسالمي ألعامهلا العسكرية يف العراق ؟ .  

) موقف   : البحث من مقدمة  ومبحثني  وخامتة، محل االول عنوان          تكون 
املرجعية الدينية من االوضاع االجتامعية والسياسية واألمنية يف العراق قبل فتوى 
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التي أولتها املرجعية عناية فائقة  بّينا فيه أبرز القضايا االجتامعية  الدفاع الكفائي ( 
الثاين  املبحث  فيام جاء   ، السيايس واالمني  امللفني  املرجعية من  فضال عن مواقف 
بعنوان : ) دور املرجعية الدينية يف الدفاع عن العراق ووحدته ( ، وتضمن عرضًا 
مفصاًل ملواقف املرجعية ونصائحها ومطالب وارشادات وحتى انتقادات املرجعية 
ملختلف القضايا والتي كان اهلدف االول واألخري منها هو مصلحة العراق واحلفاظ 
عىل وحدته والدفاع عن حقوق شعبه . فيام تضمنت اخلامتة اهم النتائج التي توصل 

اليها البحث . 

     اعتمد البحث اعتامدًا اساسيًا يف مصادره عىل خطب اجلمعة للمرجعية الدينية 
 2014 عام  عددها  بلغ  التي  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  اجلمعة  منرب  عىل  من  العليا 

)52( خطبة .  
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املبحث االول : موقف املرجعية الدينية من االوضاع االجتامعية والسياسية 
واألمنية يف العراق قبل فتوى الدفاع الكفائي 

اوال : اجلانب االجتامعي : 

حيرص  التي  العبادية  الشعائر  احدى  املقدسة  كربالء  يف  اجلمعة  خطبة  متثل 
قنوات  ابرز  احدى  تعد  اخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  أدائها  عىل  املؤمنون 
عىل  العراقي  واملجتمع  االرشف  النجف  يف  العليا  الدينية  املرجعية  بني  التواصل 
وجه اخلصوص، فمن خالهلا ينقل ممثل املرجعية اىل املجتمع توصيات وإرشادات 
العام  الرأي  اىل  ينقل  انه  كام  السيستاين)1(،  عيل  السيد  االعىل  املرجع  ونصائح 
واحلكومة معاناة الفئات املحرومة يف املجتمع وما يستجد من مشاكل وحتديات عىل 
االطالع عىل خطب  من  وتبني   ، واألمنية  والسياسية  االجتامعية  االصعدة  خمتلف 
اجلمعة يف مدة البحث ان منرب اجلمعة صار أشبه ما يكون بحلقة الوصل بني املجتمع 
من جهة واحلكومة من جهة اخرى، فكثري من الناس يفدون عىل ممثيل املرجعية يف 
كربالء لغرض عرض مشاكلهم عىل أمل السعي إلجياد احللول املناسبة هلا ، ومن 
هذا املنطلق فقد حظيت خطبة اجلمعة باهتامم بالغ من اجلهات الرسمية والشعبية 
يف العراق وخارجه ، اذ ان املرجعية هتدف يف بيان موقفها من االوضاع االجتامعية 
والسياسية واألمنية يف خطب اجلمعة اىل ارساء ما يمكن تسميته بالثوابت الوطنية 
الراسخة التي ال حتيد عنها ، والتي حتاول تكرارها باستمرار خللق حالة من الوعي 
بأمهية تلك الثوابت التي يأيت يف مقدمتها حفظ كيان العراق ووحدته وسالمة ابنائه 

وتعايشهم بسالم ووئام . 

تضمنت خطب اجلمعة عرضًا ألبرز القضايا االجتامعية التي اولتها املرجعية 
عناية فائقة اال وهي ظاهرة ارتفاع)2( معدالت الفقر والبطالة ، فقد اكد ممثل املرجعية 
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ان بعض املحافظات العراقية بحسب االحصاءات الرسمية تعاين من ارتفاع نسبة 
احلرمان فيها اكثر من غريها ، اذ ال تتوفر يف هذه املحافظات خطة سياسية تنموية 
املحافظات من قدرات زراعية  يمكن من خالهلا توظيف واستثامر ما متتلكه تلك 
او جغرافية او صناعية يمكن من خالهلا توفري املشاريع التي تغطي بعض النقص 
التحذير للحكومة بني ممثل  احلاصل وما تعانيه نسبة احلرمان املرتفعة ، ومن باب 
املرجعية النتائج التي يمكن ان ترتتب عىل ارتفاع نسبة احلرمان يف تلك املحافظات 
 ، بالظلم االجتامعي  يقود اىل شعور  بالغبن والتمييز، وان ذلك قد  ابنائها  وشعور 
وهذا الشعور االجتامعي والنفيس عند مواطني هذه املحافظات له تأثري وتداعيات 
سلبية فالبد من وضع معاجلات )3( ، وهذه املعاجلات تتمثل برضورة توفر سياسة 
اقتصادية تنموية يمكن من خالهلا تشخيص ما تتميز به هذه املحافظات من قدرات 
سياسة  هناك  وتكون  اكثر،  زراعية  امكانيات  هلا  املدن  فبعض  زراعية،  وإمكانات 
أو  املحافظات  هلذه  املالية  املوارد  من  يشء  توفري  يف  القدرات  هذه  توظف  تنموية 

مشاريع جتارية بحسب موقعها اجلغرايف)4( .

   وقد اشارت املرجعية اىل أن العراق بلد غني بموارده إال ان الكثري من اهله يعيشون 
القطاعني  التعثر يف    : التناقض، وأبرزها  الفقراء ، وأوضحت أسباب هذا  معيشة 
االقتصادي والزراعي بام نصه : « الصناعات اصبحت شبه ميتة وهناك كم هائل من 
املعامل أغلقت ...واجلانب الزراعي يعاين من مشكلة ايضا ال احتدث عن موسم او 
موسمني ...» )5(  تعتقد املرجعية أن مقومات التطور االقتصادي يف العراق متوفرة 
ولكن املشكلة من وجهة نظر املرجعية تكمن يف انه « ينقصنا حالة التنمية التي ال 
نرى يف األفق حاًل حقيقيَا هلا ، واالعتامد عىل عنرص النفط فقط هذا خطأ اقتصادي 
...» )6( ولكن ما هو احلل الذي تطرحه املرجعية ملعاجلة هذه املشكلة؟ « احلل أن 
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نبني اقتصادا متعدد املداخيل، الن العراق بلد حيتوي هذه االمكانات»)7( ، وهبذه 
واملعاهد  الكليات  خرجيي  من  الشباب  وتشغيل  البطالة  امتصاص  يمكن  احلالة 

وغريهم الذين يبحثون عن فرصة عمل . 

    والحظت املرجعية يف خطبة 4 نيسان 2014 انه عىل الرغم من توافر املوارد 
تنهض  حقيقية  تنموية  خطط  توجد  ال  انه  اال  النفط  بيع  عوائد  من  الكبرية  املالية 
خط  حتت  يعيشون  ممن  املاليني  فهناك   ، كريمة  حياة  للمواطنني  وتوفر  باالقتصاد 
الفقر ، والنشاط الزراعي والصناعي يف ادنى املستويات ، ومن ناحية استرشاء الفساد 
املايل واإلداري فحدث وال حرج بحسب تعبري ممثل املرجعية حتى عد العراق من 
الدول االكثر فسادا يف العامل ، وخلص ممثل املرجعية اىل نتيجة مفادها اننا يف ظل هذه 
االوضاع نحتاج حاجة ماسة اىل التغيري نحو االفضل وهو ال يتحقق اال بأيدينا نحن 
املواطنون )8(، وعىل صعيد متصل حتدث ممثل املرجعية عام خيص السلطة التنفيذية 
داعيا اياها السعي اىل توفري اخلدمات، فهناك مشاريع خدمية حصلت لكنها فشلت 
وعىل السلطة التنفيذية ان تدقق وتبحث عن اسباب الفشل)9( ودعا اىل اهناء مشكلة 
يمتلكون  العطاء  قمة  يف  ألشخاص  حقيقية  بطالة  فهناك   ، العمل  عن  العاطلني 

املؤهالت العلمية والبدنية وجيب ان يشتغلوا لصالح البلد)10( 

    ونظرا ألمهية التعليم)11( والعملية الرتبوية ألي بلد ، ولكوهنا من املقومات 
االساسية لتطور الشعب وازدهاره ورقيه ولكوهنا من املعايري يقاس هبا مدى تقدم 
الشعب وتطوره عربت املرجعية عن احلاجة اىل وضع دراسة تربوية شاملة يشخص 
من خالهلا اخللل يف العملية الرتبوية من اجلوانب مجيعها وتوضع يف هذا التشخيص 
وشددت  العراق)12(   يف  والتعليمية  الرتبوية  بالعملية  للنهوض  اجلذرية  املعاجلات 
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املرجعية يف خطبة اجلمعة ليوم 21 شباط 2014 عىل لسان ممثلها الشيخ عبد املهدي 
العراق يمر بتحد كبري مع  العراق خاصة وان  الكربالئي)13( عىل مشكلة األمية يف 
هلا  االرهاب  مع  كاملعركة  فهي  والفقر  اجلهل  مع  كبري  بتحد  يمر  وايضا  االرهاب 
تداعيات خطرية ان امهلت ، والبد من وضع حلول ومعاجلات هلا وذلك المهيتها 

يف بناء العراق واملواطن العراقي)14( 

        ودعا ممثل املرجعية اعضاء جملس النواب ان يسعوا سعيا حثيثا من اجل 
منها  املقصود  ليس  املرجعية  ممثل  بحسب  املشاريع  وهذه  تربوية  مشاريع  احداث 
التعليم فقط وانام هي تلك املشاريع التي تعًود الناس يف املؤسسات واملجتمع عىل 

النظام واحرتام القوانني واملحافظة عىل النظافة العامة )15(       

       عربت املرجعية عن ادانتها ورفضها واستنكارها لبعض العادات السيئة 
الدخيلة عىل املجتمع العراقي التي بينها ممثلها يف كربالء السيد امحد الصايف)16( يف 
خطبة يوم 14 شباط 2014 كظاهرة االعتداء عىل االطباء)17( وعدها مشكلة خطرة 
من  بالسالح  حتى  وهيدد   » يعاجله  الذي  الشخص  توىف  اذا  فورا  الطبيب  يتهم  اذ 
الدخول اىل اي مكان وال  او يمكنه  او عنده مكانا  بعض االقزام ألن لديه منصبا 
قتلت  او  او اخي  قتلت والدي  انت  بقوله  الطبيب  يتكلم مع احد متهام  ان  يمكن 
والديت ...» )18( وقد دعا املؤسسة الصحية أن حتمي اطباءها حتى يشعر الطبيب أن 
مؤسسته حتميه ، فاذا أخطأ فاملؤسسة هي التي حتاسبه أما ترك هذه االمور لرشيعة 

الغاب فهذا أمر يف منتهى اخلطورة بحسب تعبري ممثل املرجعية)19( . 
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ثانيا : اجلانب السيايس 

       اما عن موقف املرجعية يف الشأن السيايس فقد واكبت باهتامم بالغ تطورات 
االوضاع السياسية يف العراق وعربت باستمرار عن موقفها بالنصح واإلرشاد تارة 
وبالنقد تارة اخرى داعية األطراف السياسية اىل أن جتعل من خدمة العراق وأبنائه 
االوضاع  فيه  كانت  الذي  الوقت  ويف   ، االول  خيارها  كيانه  وحدة  عىل  واحلفاظ 
السياسية يف البلد متأزمة عرب ممثل املرجعية السيد امحد الصايف يف خطبة 31 كانون 
التي  البالد  يف  العامة)20(  االوضاع  سوء  من  الشديد  امتعاضه  عن   2014 الثاين 
العراق  اين يسري  اننا ال نعلم   ابناؤها من مهوم كثرية «ولعل اهلم االكرب هو  يعاين 
البلد وسأتكلم بشكل واضح ورصيح وليفتح يل  بنا االمور يف  اين ستنتهي  يعني 
عيني  افتح  يوميا  مواطنًا  بوصفي  أنا  اقول  مجيعها  اجلهات  ومن  اذاهنم  املسئولون 
عىل مشكلة وننام عىل مشكالت يف العراق وأصبحت حالة املشكالت ان املشكلة 
الوضع دعا ممثل  املشكالت»)21( وازاء هذا  أفق حلل  تولد مشكالت وال نرى اي 
املرجعية املسؤولني السعي للتخفيف من معاناة املواطنني وإهناء املشاكل باجللوس 
بينكم  فيام  وتكلموا  وتباحثوا  اجلسوا   » للمشاكل  حلول  وإجياد  احلوار  طاولة  اىل 

وحلوا املشكلة داخليا ، افرزوا من يريد سوءا ومن يريد خريا»)22(   

   وقد وجدت املرجعية ان االنتخابات النيابية يف 30 نيسان 2014 يمكن ان 
تكون حال ملشاكل العراق وأزماته السياسية لذا اولتها اهتامما كبريا منذ وقت مبكر 
كانون األول  بتاريخ 24  اجلمعة  املرجعية يف خطبة  اكدت  فقد  اجرائها  من موعد 
« ال   : نصه  ما  الكربالئي  املهدي  الشيخ عبد  ممثلها يف كربالء  لسان  2014 وعىل 
بد من اجراء االنتخابات يف موعدها املحدد وال يقبل اي تأجيل هلا وعىل املفوضية 
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ان تقوم بتوفري املقومات مجيعها اللوجستية والفنية من اجل ان جتري االنتخابات 
املواطنني عىل رضورة احلصول  املرجعية  املحدد واملقرر»)23( ، وحثت  يف موعدها 
عىل بطاقة الناخب االلكرتونية ودعتهم « اال يتوانوا وال يتهاونوا يف احلصول عىل 
هذه البطاقة الذكية الن هذا التهاون والتواين يؤدي اىل التضييع والتفريط من قبل 
املواطن يف ممارسة حقه الدستوري بانتخاب من يمثله يف جملس النواب ، ولذلك 
حتث املرجعية الدينية العليا املواطنني مجيعهم عىل ان يقوموا بتحصيل هذه البطاقة 
للمواطنني  وتيرس  تسهل  التي  االليات  بتوفري  املفوضية  طالبت  فيام   ، الذكية»)24(  

احلصول عىل البطاقة الذكية .  

    ويف اخلطبة نفسها تطرقت املرجعية اىل توتر االوضاع السياسية واألمنية يف 
العراق ، وقد وصف الشيخ الكربالئي االحداث التي مر هبا العراق انذاك باملؤملة 
مشددا عىل ان ال تكون « سببا وموجبا لضعف املعنويات لدى املواطنني وحصول 
عسرية  بمخاضات  مرت  الشعوب  من  الكثري  فان  البعض  لدى  اليأس  من  حالة 
السنني  تلك  انقضت  فقد  الصعبة  الظروف  هذه  ومع  ذلك  من  أصعب  وظروف 
العجاف وعاشت تلك الشعوب يف ضوء صمودها وصربها حياة مستقرة ومتطورة 
وال بد ان يكون االنسان متمسكا باألمل يف زوال هذه الظروف الصعبة وان نتحىل 
بالصرب والصمود والتضحيات للوصول اىل مستقبل جيد وامن هلذا البلد والشعب 

اجلريح ...»)25( 

التقاعد  النواب بتضمني قانون  فيه اعضاء جملس  انشغل  الذي  الوقت     ويف 
السلوك  هذا  بني  املرجعية  ربطت  الشخصية  امتيازاهتم  هلم  تضمن  فقرات  املوحد 
السيايس واالنتخابات ووجدت فيه فرصة مناسبة للناخب العراقي الن يدقق النظر 
املهدي  عبد  الشيخ  املرجعية  ممثل  انتقد  فقد   ، القادمة  االنتخابات  يف  اختياراته  يف 
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وذلك  بشدة   النواب  جملس   2014 شباط   7 بتاريخ  اجلمعة  خطبة  يف  الكربالئي 
بسبب االمتيازات التي تضمنها قانون التقاعد املوحد اذ ان جملس النواب « اخفق 
وذوي  املسئولني  ولكبار  ألعضائه  فقرر  املواطنني  مطالب  يلبي  ان  يف  اخرى  مرة 
الدرجات اخلاصة امتيازات واستثناءات بغري وجه حق)26( ، وقد كان املواطنون منذ 
سنوات يطالبون بإقرار قانون التقاعد املوحد بام حيقق العدالة االجتامعية وطالبت 
بذلك املرجعية الدينية العليا التي تعرب عن ارادة الشعب مرارا وتكرارا حيث طالبت 
بذلك ... ودعت اىل اختاذ اجراءات حاسمة بإلغاء االمتيازات غري املقبولة ولكن 
نجد ان اغلب االعضاء احلارضين يف جلسة جملس النواب أبوا ان حيرتموا اإلرادة 
االنتخابات  ابواب  املواطنني وهم عىل  نظر  يلفت  أن  ينبغي  االمر  ، وهذا  الشعبية 
ان جيددوا النظر يف من سينتخبونه ويدققوا يف اختياراهتم وينبغي هلم ان ال ينتخبوا 
اال من يتعهد هلم مسبقا بإلغاء هذه االمتيازات غري املنطقية كام يفرتض باملحكمة 

االحتادية ان ال مترر هذه املادة من القانون التي ختالف روح الدستور»)27(

     و دعت املرجعية املواطنني اىل املشاركة الفاعلة والواسعة يف االنتخابات وان 
املسار االفضل للتغيري يأيت باملشاركة الواسعة يف االنتخابات ، داعية يف الوقت نفسه 
اجراءات  باختاذ  املحافظات  يف  املحلية  واحلكومات  املركزية  واحلكومة  املفوضية 
واسعة إليصال البطاقات االنتخابية اىل اكرب عدد بل اىل مجيع املواطنني الذين حيق 

هلم التصويت )28( 

   كررت املرجعية يف خطبة اجلمعة بتاريخ 28 شباط عرب ممثلها يف كربالء السيد 
من  وفاعلة  جادة  مسامهة  االنتخابات  يف  املواطنني  مسامهة  رضورة  تأكيد  الصايف 
اجل تغيري احلال نحو االحسن، وهذا التغيري ال يتحقق باالمتعاض او االنكفاء او 
بحالة القادم مثل املايض او تسويغات اخرى يستسلم املواطن هلا ، واكد يف الوقت 
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معتربة  وثيقة  فهي   ، رسمية  وثيقة  ألهنا  االنتخابية  االلكرتونية  البطاقة  امهية  نفسه 
بوصفها حقا من حقوق املواطن العراقي، وقال يف هذا الصدد ما نصه :«فال بد ان 
اسعى هلا اوال وثانيا وال بد أن ال امهلها وال ابيعها، تستغربون من قضية البيع نعم 
ممكن هذه احلالة عندما يكون االنسان اساسا منكفئًا وليس له رغبة يف ذلك ...» )29(

   وضح ممثل املرجعية الشيخ الكربالئي يف خطبة اجلمعة بتاريخ 7 اذار 2014 
املوجه من بعض  السؤال  السيستاين عىل  السيد  التفصيل جواب مكتب  بيشء من 
الدينية  املرجعية  اكدت  لقد   (  : السؤال  ، وقد جاء يف  االنتخابات  املواطنني حول 
وقوفها عىل مسافة واحدة من اجلميع ، هل هذا يعني اهنا عىل املسافة نفسها بني من 
صوت للفقرة 38 سيئة الصيت من قانون التقاعد املوحد وبني من مل يصوت عليه 
، ومن ادى واجبه كنائب ومل يؤده ؟ وهل تقف املرجعية الدينية عىل نفس املسافة 
بني املسؤول الذي فشل يف ادارة امللفات املنوطة به من امللف االمني او االقتصادي 
او اخلدمي او السيايس وبني من مل يثبت بحقه اي تقصري ومل يقرص يف واجبه ؟ علام 
حياول  العليا  الدينية  املرجعية  تتبناه  الذي  اجلميع  من  الواحدة  املسافة  موقف  ان 

االنتهازيون والفاشلون واملقرصون خداع الناس بأهنا راضية عنهم ...( )30( 

   وكان جواب مكتب السيد السيستاين عن السؤال اعاله : ان سامحة السيد 
يدعم  وال  الكفء  الصالح  واختيار  االنتخابات  يف  املشاركة  عىل  املواطنني  حيث 
حيث  السيد  سامحة  ان  عىل  املرجعية  ممثل  وشدد   ، بخصوصه  مرشح  او  قائمة  اية 
عىل امرين : االول : هو اصل املشاركة يف االنتخابات ملجلس املحافظات وجملس 
النواب والغرض من ذلك هو احلفاظ عىل مبدأ االنتقال والتداول السلمي للسلطة 
مما  البالد  شؤون  ادارة  يف  مجيعها  العراقي  الشعب  مكونات  اشرتاك  وترسيخ   ،
االجتامعية وعدم شعورها  العدالة  اركان  من  اسايس  بتحقيق ركن  يعزز شعورها 
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السيايس  االستقرار  حتقيق  اىل  بالنتيجة  يؤدي  ذلك  وان  واالقصاء  بالتهميش 
نحو  التغيري  هو  االنتخابات  من  اجلوهرية  املطالب  أحد  ان  واكد   واالجتامعي. 
االفضل الذي يمكن ان يتحقق باملشاركة اوال ، وحسن االختيار ثانيا ومعنى ذلك 
حكومة  لتكوين  االساسية  االلية  هي  االنتخابات  ان  املرجعية  ممثل  تعبري  بحسب 
رشيدة وصاحلة وجملس نيايب يقوم بدوره كام يفرتض وفق الدستور ومصالح الناس 
ومفيدا  ومناسبا  صحيحا  شيئا  يكون  الذي  التغيري  ذلك  هو  املطلوب  التغيري  وان 

للمجتمع بصورة عامة )31(. 

السيستاين مل  السيد  ان  الكربالئي  الشيخ  املرجعية  فبنّي ممثل   : الثاين  اما االمر 
يرتك بيان معايري ُحسن االختيار جمهولة او غامضة بل اوضح االلية املوصلة لذلك 
عنرص  توافر  هو  االول  االساس   : والصحيح  احلسن  لالختيار  اساسني  فوضع 
الكفاءة – يف املرشح- لنضمن حسن االدارة وحسن االداء من النائب او املسؤول 
للمهمة املكلف هبا كل منهام ، اما االساس الثاين فهو توافر عنرص الصالح لنضمن 
نزاهة النائب واملسؤول وعدم استغالل املنصب ألغراض شخصية مادية او معنوية 
او حزبية او فئوية ضيقة .  بعد ذلك وضح الشيخ الكربالئي املعنى املراد من وقوف 
سامحة السيد السيستاين عىل مسافة واحدة من املرشحني والقوائم مجيعًا ، وهو أن 
سامحته ال يدعم اي واحد من هؤالء املرشحني او القوائم وال يتوهم أحد أن معنى 
ينخر يف  الذي  الفساد  الناس وكافح  الذي خدم  الصالح  يساوي بني  أنه  ذلك هو 
مؤسسات الدولة ، وبني الذي مل يعمل اال ملصلحة نفسه ومجاعته وحزبه وكيانه ، 
ومعنى ما ذكر يف جواب مكتب السيد من أن مسؤولية االختيار انام تقع عىل الناخب 
نفسه ، اذ ان املرجعية ترى ان الناس احرار يف اختيارهم ، واكدت املرجعية مرات 
عدة حرية املواطن يف االختيار وان حسن االختيار مسؤولية املواطنني مجيعا من دون 
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استثناء ال يقوم به بعض دون بعض اخر ، فاملسؤولية تضامنية واجلميع يتحملون 
مسؤولية بلدهم وكيف يدار بلدهم نحو االفضل ، وهذه ليست مسؤولية املرجعية 
، بل مسؤولية املواطنني فإن املرجعية متارس دورها باإلرشاد يف املسارات االساسية 

واملهمة وتبدي وجهة نظرها من هذه املسارات احلساسة واجلوهرية )32(.

ونّبه ممثل املرجعية عىل نقطة مهمة وهي ان الناس كيفام انتخبوا ومن انتخبوا 
ُيَوّل عليهم من سينتخبونه ومن خيتارونه ، فإن انتخبوا االصلح والكفوء ُوّيلَ عليهم  
من يصلح بلدهم وأحواهلم ومعاشهم ، وان انتخبوا غري هؤالء وّيلَ عليهم من هو 
خالف مصاحلهم وخريهم ، فاملواطنون هم من جيب ان يتحملوا املسؤولية يف ذلك 

وهذه ليست مسؤولية املرجعية )33(. 

  ويف السياق نفسه توقف ممثل املرجعية يف توضيح النقطة التي تضمنها جواب 
مكتب السيد السيستاين وهي )فليحسن االختيار لكي ال يندم الحقًا( فقد اكد ان 
املرجعية حينام وضعت املواطنني عىل الطريق الصحيح وبعد ان اوضح السيد معايري 
بعد  املواطن  عىل  وان   ، ذلك  يف  متحريا  املواطن  يرتك  ومل  االختيار  حسن  واليات 
ان توافرت له معايري حسن االختيار ان يكون دقيقا وحسنا يف االختيار لكي يسد 
ادارة  اىل مواقع  للوصول  النزهية  الكفوءة وغري  السيئة وغري  العنارص  الطريق عىل 
الندم  له  ثم ال حيصل  الناس ومن  رقاب  امثال هؤالء عىل  يوىل  ، ولكي ال  البالد 

الحقا حينام ييسء االختيار )34(. 

املهمة  االخرى  املسائل  بعض  عن  نفسها  اخلطبة  يف  املرجعية  ممثل  واجاب     
املتعلقة باالنتخابات ايضا  منها ان بعض املواطنني يبيعون بطاقاهتم االنتخابية اما 
حلاجة اىل املال او لعزوفهم عن االنتخابات ، فام حكم ذلك رشعا ؟ فكان جواب 
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مكتب سامحة السيد ان هذا غري جائز رشعا مهام كانت االسباب ، وبعض املرشحني 
يقوم بتوزيع اهلدايا عىل املواطنني او تقديم بعض اخلدمات ويشرتط عليهم او يقوم 
بتحليفهم للتصويت له يف االنتخابات ، والسؤال هل جيوز للمواطن رشعا ان  يقبل 

منه تلك اهلدية ؟ اجلواب : ال جيوز رشعا وهذا احللف والقسم ال قيمة له )35(.  

    ويف خطبة 14 اذار 2014 وّجه ممثل املرجعية خطابه اىل املرشحني اىل نيل 
النواب( كونه  املوقع )جملس  النواب موضحا هلم خطورة هذا  العضوية يف جملس 
الذي  االول  الترشيعي  العصب  وُتعد  الدولة  سياسة  وهُتيئ  تنشأ  التي  املؤسسة 
مسؤولية  عىل  اقدم  قد  املرشح  وان   ، الكبرية  املسؤولية  هبذه  ينهض  ان  يفرتض 
جسيمة وهي نيابته عن جمموعة من الناس وهي اشبه بالتعاقد الضمني والتخويل 
والنيابة يف احلفاظ عىل مصالح البلد بالدرجة االساس ، وتوفري اخلدمات واملحافظة 
عىل سيادة وسمعة وثروات البلد واملحافظة عىل التكوين االجتامعي للبلد ، وبعد 
اهيا  : « هل عندك قدرة  بام نصه  املرجعية  املهمة تساءل ممثل  العرض خلطورة  هذا 
املرشح ان تغري قناعات شخص او شخصني قد يتحكمون يف الكتلة ؟ وهل عندك 
قدرة عىل ان جتعل هيبة البلد هي يف جملس النواب او ال ؟ » داعيا املرشحني الذين 
ال يستطيعون االحتفاظ باألمانة ان يعتذروا ؛ الن املجلس ال حيتاج اىل من يطلب 
منه ان يرفع يده او ال يرفعها ، ثم يقول : «هم قالوا يل ارفع يدك وانا مل اعرف شيئا 
اصال !! »)36( ، فاملجلس النيايب « حيتاج اىل ملكات اخرى اقوى وحيتاج اىل وعي 
سيايس واداري ورقايب كبري ، وحيتاج اىل فهم ملا يدور حتى يكون قبول القرار او 

رفضه ناشئا عن راحة ضمري»)37(.

   وعىل نفس املنوال تابعت املرجعية يف خطبة 21 اذار 2014 بعض القضايا 
توسل  بشدة  انتقدت  فقد  االنتخابية  احلمالت  ومنها  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة 
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الناخبني  اصوات  لكسب  اخالقا  وال  رشعا  مقبولة  غري  بوسائل  املرشحني  بعض 
بحسب تعبري ممثل املرجعية ، ومنها الوعود بتقديم خدمات معينة او تعيني يف دوائر 
الدولة  او توزيع مواد غذائية ، او االستعانة ببعض املقاولني الكبار بتمويل محالهتم 
االنتخابية مقابل وعود بمنحهم مشاريع مقاوالت يف الدولة ، وعد ممثل املرجعية 
هذه االساليب كاشفة ومؤرشة عىل كوهنم غري مؤهلني الن يؤمتنوا عىل املسؤولية 
يف البلد ، واملرشح الذي يستعمل هذه الوسائل يؤرش عىل  انه ليس نزهيا وال مؤهال 
صالحية  عدم  عىل  منبها  يكون  ان  املواطن  وعىل   ، كانت  مسؤولية  اي  يتوىل  الن 
هؤالء وال يعطي هلم صوته ويمنحهم الثقة ، وان من الرشوط واملعايري االساسية 
يف املرشح ان يكون صاحلا ونزهيا ، ومن ثم فاملرشح الذي يستخدم هذه الوسائل 

لكسب االصوات ال يستحق ان يعطى له هذا الصوت الثمني)38(  

  ولطاملا اكدت املرجعية يف خطب اجلمعة عىل لسان ممثليها يف كربالء رضورة 
احلضور الفاعل واملشاركة الكبرية يف االنتخابات النيابية لعام 2014، ألهنا بحسب 
رأي املرجعية الطريق القانوين والدستوري املهم من اجل تغيري االوضاع السيئة ، 
واالنتخابات حق للمواطن جيب ان يامرسه ، واملسوغات التي حتول دون الذهاب 
اىل االنتخابات غري مقبولة ، الن بعض احلقوق اذا ذهبت ال تعود)39( كام رد ممثل 
املرجعية يف اخلطبة نفسها عىل الدعاوى التي ادعت ان املرجعية تدعم قائمة معينة 
من  قائمة  ألية  السيستاين  السيد  بسامحة  املتمثلة  املرجعية  دعم  قاطع  بشكل  نافيا 
اعالن  ، وهذا  او كذب  او وهم  اشتباه  اما  فهو  ذلك  ، وكل يشء خالف  القوائم 
ذلك  يتكلم خالف  واي شخص   ، التأويل  يقبل  املرجعية ال  من  ورصيح  واضح 

فكالمه ال اعتبار له)40(  
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     وكلام اقرتب موعد االنتخابات النيابية لعام 2014 ازداد اهتامم املرجعية  
واتضح موقفها بشكل اكرب فهي فضال عن تأكيدها االمهية البالغة لالنتخابات يف 
رسم مستقبل البلد اال اهنا ذّكرت العراقيني يف خطبة اجلمعة بتاريخ 4 نيسان 2014 
بام تشهده العديد من مناطق البالد من اشتباكات مسلحة وتفجريات دامية واعامل 
عنف تذهب ضحيتها املئات من االبرياء ، فضال عن الصبغة الطائفية اخلطرية  للكثري 
من اعامل العنف تلك والتي هتدد النسيج الوطني للعراق ، ومن الناحية السياسية 
رأت املرجعية ان مواقف القوى السياسية متباعدة كثريا عىل خلفيات اثنية وطائفية 
وغريها ، واملهاترات بينهم متأل وسائل االعالم واالحتقان السائد يقف عائقا يمنع 

االستقرار السيايس يف البلد فالبد من تغيري تلك االوضاع نحو االفضل)41( .

      وعاد ممثل املرجعية ليوضح يف خطبة اجلمعة بتاريخ 18 نيسان 2014 كيف 
يتحقق هذا التغيري ؟ يتحقق باملشاركة الواسعة الواعية يف االنتخابات واملبنية عىل 
املعايري الصحيحة التي وجهت هبا املرجعية والتي اساسها عنرصا الكفاءة والنزاهة 
تعتقد  التي  املجتمع  فئات  من  قسم  لدى  االحباط  حالة  تبديد  املرجعية  حتاول  ثم 
االفضل ممكن  التغيري نحو  ان  فتوضح  التغيري  االنتخابات يف حتقيق  بعدم جدوى 
حتقيقه ولكن نحتاج اىل االرادة نحو التغيري ، وهذه االخرية جيب ان تبنى عىل وجود 
امل ، ومن خالل هذا االمل يتحقق التغيري وهذا االمر ممكن وليس ببعيد لوجود 
الكثري من املرشحني الصاحلني وبناًء عىل اختيارنا سيتشكل جملس النواب واحلكومة 
النواب القادم  الناخبني بقوله : صالح جملس  ، وهنا خياطب ممثل املرجعية مجهور 
تنتخبون   ، واحلكومة مبني عىل كيفية اختياركم ، فكيفام ستنتخبون سيوىل عليكم 
فال  الطاحلني  وتنتخبون   ، القادمة  السلطات  يف  الصالح  هناك  سيكون  الصاحلني 
يتحقق الصالح )42(  ويف اخلطبة االخرية قبل موعد اجراء االنتخابات يف 30 نيسان 
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واحدا  موضوعا  نيسان   25 املصادف  اجلمعة  ليوم  الثانية  اخلطبة  تضمنت   2014
فقط اال وهو موضوع االنتخابات الذي يمثل )فرصة عظيمة للتغيري نحو االفضل( 
بحسب تعبري ممثل املرجعية ، وأضاف عىل اجلميع ان يستغلوا هذه الفرصة من خالل 
الذي  التأكيد  تكرار  مع   ، البلد  إلدارة  متكاملة  رؤية  متتلك  صاحلة   قائمة  اختيار 
سبق أن أوضحته املرجعية يف خطب سابقة كام بينا ان موقفها من القوائم االنتخابية 
واملرشحني واضح ال لبس فيه فليس هلا موقف معلن وأخر يتم االحياء به لبعض 
الناس فهي « ال حتدد للناس من ينتخبون وهي تريد منهم ان يتحملوا بأنفسهم هذه 
املسؤولية ، وهي ال تقول هلم انتخبوا هذا وال تنتخبوا ذاك وهي ال تفعل ذلك .. 
ليس ألهنا تساوي بني الصالح وغريه وال تتنصل من مسؤوليتها الرشعية ، بل ألهنا 
يمثلهم يف  ان خيتاروا من  انام هي يف  العراقيني حارضا ومستقبال  ان مصلحة  ترى 

جملس النواب استنادا اىل قناعاهتم الشخصية ال اتكاال عىل قناعاهتا»)43(  

عرّبت املرجعية يف اول  خطبة مجعة جاءت بعد االنتخابات يف 2 ايار 2014 
من  الرغم  عىل  بالتصويت  شاركوا  الذين  املواطنني  جلميع  الوافر  شكرها  عن 
التحديات االمنية ، وهّبوا باندفاع ومهة عالية ألداء هذه املسؤولية الوطنية ، وثمن 
ممثل املرجعية جهود القوات االمنية التي وفرت االمن للمواطنني يف يوم االنتخاب 
بسالسة  االنتخابية  العملية  جريان   » يف  جلهودها  االنتخابات  مفوضية  وحييت 
» بحسب وصف ممثل  االداء  ارتقاًء مهنيا يف  وانسيابية وبأساليب متطورة تعكس 
املرجعية ، ومع ذلك طالب املفوضية يف « ان تراعي كامل املهنية واحلرفية واألمانة 
يف احتساب النتائج نتائج التصويت فان اصوات الناس امانة يف اعناق من يتصدى 
هلذه املسؤولية ... ونرجو واالمل معقود يف املحافظة عىل الدقة والشفافية يف عملية 
العد والفرز لألصوات واإلرساع يف اعالن نتائجها النهائية اختزاال للوقت ومنعا 
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الحتامالت اقدام البعض عىل حماولة تغيري النتائج ، ودفعا ملا يمكن ان حيصل من 
امال   – هي  كام   – النتائج  هذه  يرتقب  اجلميع  فأن   ، النتائج  هبذه  البعض  تشكيك 

بحصول التغيري نحو االفضل الذي هو حمط انظار املواطنني »)44(    

   دعت املرجعية يف خطبة يوم 9 ايار 2014 السلطتني الترشيعية والتنفيذية اىل 
البدء بمراجعة ما حصل لغرض اصالح االخفاقات وتقوية بعض االمور االجيابية ، 
واملنهج السابق الذي اعتمدته السلطتان الترشيعية والتنفيذية ال بد ان يتغري ويتبدل 
وان يبدأ بداية جديدة وهذا حيتم ان نقف وننظر اىل املايض ونقرأ التجربة بشكل جيد 
تسميته  يمكن  ما  املرجعية  قدمت  ، وهنا  التي حصلت  االشكاالت  للوقوف عىل 
املرجعية  اكد ممثل  فقد  الربملان  املطلوب من   اما   ، القادمة  للمرحلة  بربنامج عمل 
رضورة السعي احلثيث من قبل االعضاء إلصدار القوانني املهمة ،  وبني رضورة 
وجود املعارضة االجيابية يف الربملان باعتبارها شأن حسن ، ولكن البد ان تكون هذه 
املعارضة معارضة موضوعية ، بمعنى اهنا تعارض هذا القرار او االداء ألنه ال خيدم 
 ، الناس  ؛ ألنه خالف مصلحة  التعطيل  منها  اهلدف  معارضة  تكون  ان  الناس ال 
وعىل الربملان ان يقوي ويعزز الدور الرقايب ، واملقصود من الدور الرقايب من وجهة 
نظر ممثل املرجعية يتمثل بمتابعة القوانني التي اقرها املجلس السابق ومل تطبق اصال 
وبعضها طبق بشكل غري صحيح ، داعيا املرشعني اىل االبتعاد عن الصياغات غري 
املفهومة او غري الواضحة مما جيعل هناك اكثر من تفسري)45( ، وال بد للحكومة من 
مراجعة صناعة االمن بحسب وصف ممثل املرجعية الذي شدد عىل ان هذه الصناعة 
ليست مشكلة معقدة ولكنها حتتاج اىل حل « قلنا قبل سنني ونكرر معنى صناعة 
االمن ان يكون رجل االمن هو اقوى رجل يف الشارع من خالل ما حيمل من قانون 

، وجيب ان حيمي عموم املواطنني من املشاكل»)46( ، 
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الكتل   2014 ايار   16 ليوم  اجلمعة  خطبة  يف  بشدة  املرجعية  ممثل  انتقد       
واستغالهلا  العامة  املصالح  عىل  االتكاء  هنج  اعتمدت  التي  السياسية  واألحزاب 
لن   » خاطئ  هنج  املرجعية   نظر  وجهة  من  النهج  فهذا  سياسية  مكاسب  لتحقيق 
والتقدم  التغيري  حتقيق  خالهلا  من  يمكن  التي  املؤسسات  دولة  تكوين  اىل  يقود 
اخلدمة  تقديم  املؤسسات  هذه  خالل  من  نستطيع  ولن   ، االفضل  نحو  املطلوب 
املصالح  عىل  االتكاء  وهو  النهج  هذا   ، وللبلد  عامة  بصورة  للمواطنني  املطلوبة 
العامة واستغالهلا لتحقيق مكاسب سياسية هلذه الكتلة او هلذا الطرف وقد تكون 
ان  ، البد  او مناطقية وهذا هنج خاطئ  فئوية  او  املكاسب ذات طبيعة حزبية  هذه 
يتغري وهذه احدى مفردات التغيري املطلوبة لكي نصل اىل احلالة املنشودة «)47(  وبعد 
ايار 2014  بتاريخ 23  اجلمعة  املرجعية يف خطبة  االنتخابات دعت  نتائج  اعالن 
املكاسب واالمتيازات  االبتعاد عن  اىل  النواب  الفائزين بعضوية جملس  املرشحني 
املوقع  هذا  مع  يتعامل  ان  وعليه   ، العامة  املصالح  اىل  احلثيث  والسعي  الشخصية 
عىل انه موقع خدمة ومسؤولية ، وعىل النواب تفعيل دورهم يف جملس النواب من 
خالل معرفتهم الكاملة بمسؤوليتهم واحلضور املستمر يف املجلس ،  وطالب ممثل 
املرجعية النواب اجلدد بتفعيل املكاتب الشخصية لكل عضو سواء يف حمافظته التي 
ترشح عنها او يف عمله واملقصود من التفعيل بحسب ممثل املرجعية هو ان يستعني 
النائب بخرباء وكفاءات حتى يتبني له حقيقة املوقف وتكون مواقفه ناجتة عن قناعة 

حقيقية)48( 

      يف الوقت الذي انشغلت فيه القوى السياسية الفائزة يف انتخابات 2014 
باملفاوضات وإقامة التحالفات لتشكيل احلكومة اعلنت املرجعية موقفها من هذه 
اسسًا  املرجعية  ممثل  حدد  فقد   2014 ايار   30 بتاريخ  اجلمعة  خطبة  يف  القضية 
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العراقي  الشعب  : ارشاك مكونات  اوهلا  اعتامدها يف تشكيل احلكومة  ينبغي  عامة 
مجيعها يف ادارة شؤون البالد من أجل طمأنتها بأهنا غري مهمشة وال يامرس بحقها 
االقصاء ومع ذلك البد من اعتامد مبدأ الكفاءة والنزاهة والقدرة عىل تقديم اخلدمة 
الرأي ومن  املشاورة وإرشاك االخرين يف  باعتامد مبدأ  الثاين فتمثل  اما االساس   ،
ثم احلسم وسط االراء املختلفة واختاذ ما يصب يف حتقيق املصالح العامة للشعب 
العراقي ، وتضمن االساس الثالث اعتامد معايري الكفاءة واخلربة والنزاهة والقدرة 
عىل اخلدمة يف اختيار املسؤولني والوزراء ومعاونيهم من دون الرتكيز عىل الوالءات 

احلزبية والكتلوية واملناطقية)49(    

   اما عن موقف املرجعية من االوضاع االمنية يف العراق فقد اكدت باستمرار 
داعية  الظالمية  االرهابية  للقوى  مواجهتها  يف  االمنية  القوات  جانب  اىل  وقوفها 
معركتها  يف  االمنية  االجهزة  خلف  الوقوف  اىل  مكوناته  بكل  العراقي  املجتمع 
ضد االرهاب ، ويف هذا الصدد اكدت املرجعية بتاريخ 3 كانون الثاين 2014  ان 
ختتص  ال  وطنية  مهمة  والدمار  القتل  اال  تعرف  ال  التي  الظالمية  القوى  مكافحة 
نفسه  الوقت  ، ودعت يف  بفئة من دون اخرين  بطائفة من دون اخرى وال ختتص 
مكونات الشعب العراقي مجيعها اىل الوقوف خلف القوات املسلحة وأبناء العشائر 
يف مواجهة املجموعات االرهابية املنحرفة ، اما املبدأ الثابت الثاين فتمثل بتأكيدها  
رضورة ابتعاد اجلميع عن اي ممارسة طائفية او اي مساس بحقوق املواطنني التي 
مرهون  البلد  يف  السيايس  االستقرار  حتقيق  ان  املرجعية  وبينت   ، الدستور  كفلها 
عىل  التجاوز  وعدم  املرشوعة  احلقوق  االخر  للبعض  بعضهم  املواطنني  باحرتام 

القانون حتت اية ذريعة)50( 
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اثار  من  له  ملا  اجلمعة  االبرز خلطب  الثابت  االمني شكل  اهلاجس  ولعل       
الرشق  منطقة  عموم  يف  وإنام  حسب  العراق  يف  ليس  املواطنني  حياة  عىل  خطرية 
االوسط املتمثل بانتشار ظاهرة االرهاب والفكر املتطرف املبني عىل استعامل العنف 
وعدم القبول بالتعايش مع االخر تعايشا سلميا ، وما تبع ذلك من ترصفات شوهت 
سمعة االسالم وسببت اراقة الكثري من دماء املسلمني وعدم االستقرار يف املنطقة 
، وقدمت املرجعية رؤية استرشافية ملستقبل ظاهرة االرهاب يف  خطبة يوم اجلمعة 
املوافق 10 كانون الثاين 2014 عربت فيها عن اسفها التساع هذه الظاهرة اكثر يف 
املستقبل لتشمل دوال وشعوبا اخرى ، ودعت يف الوقت نفسه اىل رضورة تكاتف 
اجلميع يف سبيل مكافحة هذه االفكار ، واعتامد الفكر الوسطي املعتدل ، الذي بني 
اي  مكونات  بني  السلمي  التعايش  يف  كأساس  الساموية  والديانات  االسالم  عليه 
جمتمع ، ومن دون ذلك فإن املرجعية تعتقد بأن ظاهرة االرهاب ال يمكن احلد من 
الدول  من  املزيد  لتشمل  ستتسع  بل   ، املنطقة  ودول  االسالم  عىل  السيئة  تأثرياهتا 

االسالمية ودول املنطقة )51(  

ان  الثاين 2014  ليوم 17 كانون  ليؤكد يف خطبة اجلمعة  املرجعية  وعاد ممثل 
مشكلة االرهاب اصبحت عاملية اذ بدأ املجتمع الدويل يعاين من خطورهتا ، موضحا 
خطرا  بمجموعها  تشكل  التي  االرهايب  الفكر  عليها  يقوم  التي  االساسية  الركائز 
املتطرف  االرهايب  الفكر  هذا  يعتنق  الذي  فاإلنسان   ، بأمجعها  االنسانية  يستهدف 
طريقة  اي  استعامل  عن  يتورع  وال   ، خطأ  واألخر  فقط  الصحيح  هو  انه  يعتقد 
إلصالح خطأ االخر املختلف معه ، بام فيها العنف وهنا تكمن املشكلة يف الفكر 
اجل  من  مجيعها  املمكنة  الوسائل  ويستعمل  عنيف  ملفهوم  يؤسس  الذي  االرهايب 
غري  الوسائل  طريق  ومن  واإلرهاب  القتل  طريق  من  تلك  او  الفكرة  هذه  اثبات 
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املرشوعة وهنا تكمن املصيبة بحسب تعبري ممثل املرجعية ، وأضاف ان العراق عانى 
كتفجري   ، اخلانة  هذه  يف  اال  ال تصنف  عمليات  هناك  زالت  وما  املشكلة  هذه  من 
االبرياء  واستهداف  ذلك  اشبه  وما   ، والعبوات   ، والقتل   ، املفخخة  السيارات 
ليس  االرهابيني  ان هؤالء  ، وأكد  اخلاصة  العزاء  ، وجمالس  احلسينية  ، واملجالس 
من  وجزًءا   ، العنف  مسألة  هي  افكارهم  من  جزًءا  أن  يعتقدون  ألهنم  وازع؛  هلم 
االرهاب  املرجعية من مشكلة  لذلك حذرت   ، اآلخرين  يقتلوا  أن  معتقداهتم هو 
واهنا ال تنحرص يف العراق الذي دفع ثمنا كبريا ، وقد ال تنحرص يف املحيط االقليمي 
، لذلك فالبد من  املرجعية  القضية اصبحت دولية بحسب تشخيص  ، وانام  فقط 
احللول ال تقف عند حدود دولة وأخرى  ))حلول جذرية ملسألة االرهاب وهذه 
الن اجلميع سيعاين ان مل حتل هذه املشكلة ولذلك ال بد من وجود قناعات حقيقية 
هبذه  يتعلق  ما  كل  ملكافحة  حقيقية  قناعات  وجود  من  والبد   ، االرهاب  ملعاجلة 
حالة  هناك  يكون  ان  البد   ، توجهات  او  دعم  او  بحواضن  سواء  املسمومة  االفة 
حقيقية جادة ملكافحة هذا النهج ...فإذا مل جيد املجتمع الدويل حال حقيقيا وجذريا 
ستكون النتائج وخيمة ال تستهدف جهة ، او كيانا ، او دولة وإنام سينترش كثريا كام 
هو فعال االن موجود يف رشق االرض جتد هناك عمليات ويف العراق جتد عمليات 
العراق وجتد ان الطريقة هي واحدة واملتبنى هو واحد . اعتقد ان مسالة  ويف غري 
وتتدخل  امكانيات  هلا  ويبذل  كثرية  بامور  الدويل هيتم  املجتمع  ان  كام   ، االرهاب 
اهتامما خاصا يف هذه  ان هيتم  ، والبد  بيئية مثال  دول كثرية من اجل حل مشكلة 
املسالة ويبذل قصارى اجلهود من اجل مكافحة االرهاب واال ستكون النتائج سيئة 
ال حيمد عقباها ليس يف العراق فحسب نحن نعيش حاالت كثرية ونعيش حاالت 
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استهداف لألبرياء ، ال شك ان هناك من حيتضن ذلك ومن يمول ومن يشجع وهذه 
املسالة حتتاج اىل جهد كبري من املجتمع الدويل  (( )52( 

     يتضح مما تقدم ان املرجعية كانت واعية ومدركة ومستوعبة الظروف السياسية 
تشكله  الذي  فاخلطر  والدولية  واإلقليمية  الداخلية  املواقف  واختالف  واألمنية 
ظاهرة االرهاب ال ينحرص عىل العراق فحسب وإنام يتجاوزه اىل العامل امجع ، لذلك 
دعت اىل تشكيل حتالف عاملي ملواجهة خطر االرهاب فضال عن ذلك  استطاعت 
القائمة عىل مقوالت طائفية  القوى االرهابية  الدينية  اجهاض مراهنات  املرجعية 
العريب  العاملني  يف  والرشعية  التأييد  وكسب  طائفية  اهلية  حرب  خللق  والرامية 

واإلسالمي إلعامهلا العسكرية يف العراق . 
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املبحث الثاين :  دور املرجعية الدينية يف الدفاع عن العراق ووحدته

عندما   2014 عام  حزيران  من  العارش  يوم  يف  ذروته  االرهايب  التهديد  بلغ 
استطاعت املجاميع االرهابية السيطرة عىل مدينة املوصل ، ومتددت يف أوقات الحقة 
اىل باقي مدن حمافظة نينوى وقصباهتا ، وقد شكل هذا احلدث صدمة كبرية للعراقيني 
وعاش بسببه العراق أياما عصيبة ، اذ كان وجود الدولة مهددًا باخلطر ، السيام بعد 
أن متددت  القوى الظالمية  التي ال تعرف اال القتل والدمار واستولت بعد حمافظة 
نينوى عىل حمافظتي صالح الدين واالنبار وأجزاء من حمافظة دياىل وأسست دولتها 
 ، بداعش  اختصارًا  واملعروفة   ) والشام  العراق  يف  االسالمية  الدولة  بـ)  املزعومة 
فضال عن ذلك فقد كانت االوضاع السياسية الداخلية واإلقليمية والدولية حرجة 
ومعقدة وذلك لتباينها بل وتقاطعها يف املوقف من االجتياح الداعيش ملدن العراق 
الغربية ، يف ظل تلك االوضاع اخلطرية واملعقدة ارشق دور املرجعية الدينية يف انقاذ 

الدولة العراقية من االهنيار  . 

مل تتأخر املرجعية يف اعالن موقفها احلاسم من األوضاع التي مر هبا العراق اذ 
وصفتها يف خطبة اجلمعة بتاريخ 13 حزيران 2014 اي بعد ثالثة ايام من سقوط 
عاتق  عىل  امللقاة  املسؤولية  بعمق  الوعي  من  والبد   ،  ) جدا  )اخلطرية  بـ  املوصل  
اجلميع ، ألهنا مسؤولية رشعية ووطنية كبرية ، ثم بنيٌ ممثل املرجعية يف هذه اخلطبة 
النقاط  وهذه   ، الكفائي  الدفاع  فتوى  إلعالن  مهدت  نقاط  عدة  املهمة  التارخيية 
التي سنبينها فيام ييل تدل داللة واضحة عىل ان املرجعية كانت مستوعبة للظروف 
السياسية الداخلية واخلارجية ومدركة متام االدراك حجم اخلطر اإلرهايب وأهدافه ، 
وقد بينت ذلك يف النقطة االوىل من اخلطبة ، والتي جاء فيها تأكيد ان العراق وشعبه 
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يواجه حتديا كبريا وخطرا عظيام وان االرهابيني ال يستهدفون السيطرة عىل بعض 
املحافظات وإنام يستهدفون املحافظات مجيعها ، فهم يستهدفون كل العراقيني ويف 
ومقاتلتهم  هلم  التصدي  مسؤولية  ان  املرجعية  أكدت  هنا  ومن   ، مجيعها  مناطقهم 
ويف   )53( اخر  دون  بطرف  او  اخرى  دون  بطائفة  ختتص  وال  اجلميع  مسؤولية  هي 
هذه النقطة حتديدا حسمت املرجعية العليا موقفها من اجلدل الدائر وقتذاك اعالميا 
وسياسيا حول وصف املجاميع التي اسقطت مدينة املوصل وأهدافها فهي جماميع 
العراقيني  وعىل  مجيعها   العراق  حمافظات  عىل  السيطرة  تستهدف  اجرامية  ارهابية 

مجيعا تقع مسؤولية التصدي هلم )54(.  

      ويف النقطة الثانية استنهضت املرجعية اهلمم وبثت يف النفوس روح التحدي 
واإلرصار والشجاعة  ملواجهة االرهاب ، فبينت أن التحدي وان كان كبريا اال ان 
الوطنية  املسؤولية  وحتمل  واإلقدام  الشجاعة  عنه  عرف  الذي  العراقي  الشعب 
التحديات واملخاطر ، وان املسؤولية  الظروف الصعبة أكرب من هذه  والرشعية يف 
هي حفظ العراق ومقدساته من هذه املخاطر ، وخاطبت املرجعية الشعب العراقي 
بأنه ال جيوز للمواطنني الذين عهدنا منهم الصرب والشجاعة والثبات يف مثل هذه 
ان يكون  ، بل البد  الظروف أن يدب اخلوف واإلحباط يف نفس أي واحد منهم 
تقدم  ومما   )55( ومقدساتنا   بلدنا  حفظ  سبيل  يف  العطاء  من  ملزيد  لنا  حافزا  ذلك 
االرهاب  مواجهة  يف  االنتصار  عىل  العراقيني  قدرة  استرشفت  املرجعية  ان  يتضح 
يف وقت كانت فيه مشاعر اهلزيمة واالنكسار تسيطر عىل االجواء ، وبذلك سامهت 
اسهامًا فاعاًل يف تعزيز الروح املعنوية التي تعد من املقدمات الرضورية جدا لتحقيق 

الصمود واالنتصار. 
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بتحمل  العراق  السياسية يف  القيادات  الثالثة  النقطة  املرجعية يف       وطالبت 
موقفها  وتوحيد  العصيبة  احلقبة  هذه  يف  والتناحر  اخلالفات  وترك  مسؤولياهتا 
وكلمتها ودعمها وإسنادها للقوات املسلحة ليكون ذلك قوة اضافية ألبناء اجليش 
اىل  بخطاهبا  املرجعية  توجهت  الرابعة  النقطة  ويف   ، والثبات  الصمود  يف  العراقي 
افراد القوات األمنية بينت فيه مجلة أمور بالغة االمهية تصبٌ يف تعزيز الروح املعنوية 
لدى املقاتلني وتغرس فيهم روح املقاومة والصمود  مؤكدة ان دفاع ابناء القوات 
ان  يتضح  حينام  ذلك  ويتأكد  مقدس  دفاع   » هو  االمنية  االجهزة  وسائر  املسلحة 
منهج هؤالء االرهابيني املعتدين هو منهج ظالمي بعيد عن روح االسالم ويرفض 
التعايش مع االخر بسالم ويعتمد العنف وسفك الدماء وإثارة االحرتاب الطائفي 
وسيلة لبسط نفوذه وهيمنته عىل مناطق العراق املختلفة والدول االخرى ، يا ابناءنا 
تارخيية ووطنية ورشعية واجعلوا قصدكم  امام مسؤولية  انتم  املسلحة  القوات  يف 
ونيتكم ودافعكم هي الدفاع عن حرمات العراق ووحدته وحفظ االمن للمواطنني 
 ، اجلريح  وشعبه  املظلوم  البلد  هذا  عن  الرش  ودفع  اهلتك  من  املقدسات  وصيانة 
ويف الوقت الذي تؤكد فيه املرجعية الدينية العليا دعمها وإسنادها لكم حتثكم عىل 
التحيل بالشجاعة والبسالة والثبات والصرب ، وان من يضحي منكم يف سبيل الدفاع 
عن بلده وأهله وأعراضهم فأنه يكون شهيدا – ان شاء اهلل تعاىل – « )56(  ويف السياق 
نفسه طلبت املرجعية من ذوي املقاتلني دعم ابنائهم وتشجيعهم عىل القتال بام نصه 
: « واملطلوب أن حيث االب ابنه واألم ابنها والزوج زوجها عىل الصمود والثبات 

دفاعا عن حرمات هذا البلد ومواطنيه «  )57(  

اهنا شكلت   التارخيية  املرجعية يف خطبتها  اكدهتا  نقاط  تقدم من       يظهر مما 
االساس الراسخ للصمود بوجه اهلجمة االرهابية واهنا كانت متهيدا منطقيا وأسبابا 
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بالغة االمهية إلعالن فتوى الدفاع املقدس التي جاءت يف النقطة اخلامسة من اخلطبة 
ونصت عىل « ان طبيعة املخاطر املحدقة بالعراق وشعبه يف الوقت احلارض تقتيض 
الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه وهذا الدفاع واجب عىل املواطنني 
بالوجوب الكفائي ... ومن هنا فإن عىل املواطنني الذين يتمكنون من محل السالح 
ومقاتلة االرهابيني دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساهتم عليهم التطوع لالنخراط 

يف القوات االمنية لتحقيق هذا الغرض املقدس» )58(  

يتبني مما تقدم ومن النقاط الواردة أعاله ان صورة االحداث كانت واضحة أمام 
املرجعية وحجم اخلطر الداهم واملستهدف لوحدة العراق وشعبه مشخص لدهيا ، 
لذا فاهنا وعىل الرغم من التضليل االعالمي الكبري الذي صاحب عمليات اجتياح 
عىل  كبرية  ضبابية  وأضفى  به  قامت  الذي  االرهابية  املجاميع  من  املوصل  مدينة 
حقيقة الواقع اال ان ذلك مل يؤثر بيشء يف تشخيص املرجعية ورؤيتها االسترشافية 
العام  التي دعتها لتؤسس يف خطبة 13 حزيران 2014 االطار  خلطورة االوضاع 
حلركة الدفاع يف العراق بعد ان بينت االسباب املوجبة هلذا التأسيس ، ونظرا لسوء 
موقفها  يفرس  ان  من  وخشيتها  بالعراق  املرتبصني  األعداء  وكثرة  العامة  االوضاع 
 2014 حزيران   20 خطبة  يف  املرجعية  عادت  طائفيا  تفسريا  االحداث  من  هذا 
هو   : وامهها   الكفائي  الدفاع  فتوى  إلعالن  دعتها  التي  االسباب  توضيح  لتكرر 
احلفاظ عىل العراق وشعبه بكل اطيافه ومكوناته لتقطع الطريق عىل الطائفيني ممن 
مل يرق هلم اعالن املرجعية فتوى الدفاع الكفائي واعتربوا صدروها نتيجة لدوافع 
طائفية ، فكان جواب املرجعية عىل تلك االهتامات ان دعوهتا للعراقيني لالنخراط 
العراقيني مجيعا من غري  اىل  العراق « كانت موجهة  للدفاع عن  القوات االمنية  يف 
اختصاص بطائفة دون اخرى ، اذ كان اهلدف منها هو االستعداد والتهيؤ ملواجهة 
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اجلامعة التكفريية املسامة بـ )داعش( ، التي اصبح هلا اليد العليا واحلضور االقوى 
فيام جيري يف حمافظات عدة ، وقد اعلنت بكل رصاحة ووضوح اهنا تستهدف بقية 
املحافظات العراقية حتى النجف وكربالء املقدسة ، كام اهنا اعلنت بكل رصاحة اهنا 
تستهدف كل ما تصل اليه يدها من مراقد االنبياء واألئمة والصحابة والصاحلني ، 
فضال عن معابد غري املسلمني من الكنائس وغريها»)59(  وهبذا فإن داعش تستهدف 
تستهدف  واهنا   ، ومذاهبهم  أدياهنم  بني  متييز  دون  من  مجيعا  العراقيني  مقدسات 
بالقتل والتنكيل كل من ال يوافقها يف الرأي وال خيضع لسلطتها ، حتى من يشرتك 
التطوع كانت  التي اطلقتها املرجعية اىل  الدين واملذهب)60(   لذا فالدعوة  معها يف 
هبدف حث الشعب العراقي ومكوناته وطوائفه مجيعا عىل مقابلة هذه اجلامعة « التي 
ان مل تتم اليوم مواجهتها وطردها من العراق فسيندم اجلميع عىل ترك ذلك غدا وال 
ينفع الندم عندئذ ، ومل تكن الدعوة اىل التطوع اي منطلق طائفي وال يمكن ان تكون 
كذلك فان املرجعية الدينية قد برهنت يف السنوات املاضية ويف اشد الظروف قساوة 
اهنا بعيدة كل البعد عن اي ممارسة طائفية ، وهي صاحبة املقولة الشهرية عن اهل 

السنة : ال تقولوا اخواننا بل قولوا انفسنا»)61(

مرارا  اكدت  التي  وهي  بالطائفية  العليا  املرجعية  اهتام  الظلم  فمن  ثم  ومن 
وتكرارا عىل السياسيني مجيعا ومن بيدهم االمر رضورة ان تراعي حقوق العراقيني 
املتقدمة  الدالئل  ومن   ، املساواة  قدم  عىل  مجيعها  واملكونات  الطوائف  ومن  كافة 
الذكر تؤكد املرجعية اهنا ال يمكن يف حال من االحوال ان حترض عىل االحرتاب 
بني ابناء الشعب الواحد ، بل هي حتث اجلميع عىل العمل لشد اوارص االلفة واملحبة 

بينهم وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفرييني الغرباء)62( 
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       ويف سبيل الدفاع عن وحدة العراق وقفت املرجعية بقوة بوجه التداعيات 
اخلطرية التي اعقبت سقوط املوصل التي كانت تستهدف وحدة العراق فقد حذرت 
يف خطبة اجلمعة بتاريخ 27 حزيران من املخططات املبيتة لتفتيت العراق وتفكيكه 
وتقسيمه « ونسمع اليوم ان رئيس الكيان االرسائييل)63(  جياهر بتأييـده لذلك»)64( 
وبينت ان االزمة التي يمر هبا العراق وان كانت كبرية اال ان الشعب العراقي اكرب 
منها وقادر عىل جتاوزها  لذا «ال ينبغي ان يفكر البعض بالتقسيم حال لالزمة الراهنة 
الدستور موجود  العراق وحقوق مكوناته مجيعا وفق  الذي حيفظ وحدة  بل احلل 

ويمكن التوافق عليه اذا خلصت النوايا من االطراف مجيعها»)65(  . 

املرسومة  باملخططات  الوعي  املرجعية رضورة  اكدت  نفسها  اخلطبة       ويف 
العراق  يدخل  ارهايب  تنظيم  مسألة  ليست  فاملسألة  االن  تنفيذها  وجيري  للعراق 
وهيدد ويتمدد ويتوسع يف االرايض العراقية وانام املخطط هيدف ابعد من ذلك اذ 
هيدف اىل تفكيك البلد وتقسيمه ، لذلك جيب ان يكون لدينا احلذر والوعي ونفوت 
احلساسة  الظروف  ظل  ويف  هدفهم)66(   اىل  للوصول  العراق  اعداء  عىل  الفرصة 
التقسيمي  خمططهم  حتقيق  من  االعداء  متكني  عدم  سبيل  ويف  العراق  هبا  مر  التي 
للعراق دعت املرجعية مرارا وتكرارا االطراف السياسية مجيعها «والسيام القيادات 
السياسية االبتعاد عن اي خطاب متشدد يؤدي اىل مزيد من التأزم والتشنج»)67( ، 
ولتعلم كل االطراف السياسية ان التنازع والتناحر واالختالف بينها الذي ال اساس 
له يف كثري من االحيان اال بعض املصالح الشخصية او الطائفية او القومية قد تسبب 
وشعبه)68(  العراق  يف  يطمعوا  الن  لإلرهابيني  املجال  وفسح  اجلميع  اضعاف  يف 
لذا  ؛  واالختالف  الفرقة  ونبذ  الصف  وحدة  هو  مجيعًا  العراقيني  من  فاملطلوب   ،
طالبت املرجعية السياسيني الذين يظهرون يف وسائل االعالم الكف عن املواقف 
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اخلطابية املتشددة واملهاترات االعالمية التي ال تزيد الوضع اال تعقيدا وإرباكا)69( 
ومن هنا فإن التحديات واملخاطر التي حتدق بالعراق وهتدد السلم االهيل ووحدة 
املستقبل  لعراق  ومتناحر  مقسم  بواقع  وتنذر  العراقي  للشعب  االجتامعي  النسيج 
تتطلب من وجهة نظر املرجعية وقفة شجاعة وجريئة ووطنية من الكتل السياسية 
والفئوية  الشخصية  الضيقة  املصالح  عن  البحث  فيها  تتجاوز  السياسيني  والقادة 

والطائفية والقومية وتغليب مصلحة العراق اوال)70( 

        اما فيام خيص طبيعة انخراط املتطوعني يف التشكيالت العسكرية املختلفة 
فكان موقف املرجعية مبدئيا وواضحا ويظهر من توجيهاهتا هبذا الشأن اهنا كانت 
رافضة منذ البداية استغالل دعوهتا للتطوع وإخراجها خارج االطار القانوين الذي 
 : نصه  ما  الفتوى   اعالن  من  واحد  أسبوع  بعد  تؤكد  املرجعية  نجد  لذا  ؛  ارادته 
القوات االمنية الرسمية وليس  انام كانت لالنخراط يف  الدينية  «ان دعوة املرجعية 
لتشكيل مليشيات مسلحة خارج اطار القانون»)71( لذا فإن موقف املرجعية املبدئي 
والواضح يتمثل برضورة حرص السالح بيد الدولة ومنذ سقوط النظام الصدامي 
يف العام 2003 فال يتوهم أحد اهنا تؤيد أي تنظيم مسلح غري مرخص به بموجب 
اجلهات  عىل  انه  وأضاف  الكربالئي،  الشيخ  املرجعية  ممثل  تعبري  بحسب  القانون 
ذات العالقة ان متنع املظاهر املسلحة وان تبادر اىل تنظيم عملية التطوع وتعلن عن 
حتى  االخرى  االمنية  واألجهزة  املسلحة  القوات  اليهم  حتتاج  ملن  حمددة  ضوابط 
تتضح الصورة للمواطنني الراغبني يف التطوع)72( ويف خطبة الحقة أكدت املرجعية 
مرة اخرى رضورة تنظيم عملية التطوع وإدراج املتطوعني ضمن تشكيالت اجليش 

والقوات الرسمية وعدم السامح بحمل السالح بصورة غري قانونية)73( 
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   وطالبت املقاتلني مجيعهم يف القوات املسلحة ومن التحق هبم من املتطوعني 
«رضورة االلتزام التام والصارم برعاية حقوق املواطنني مجيعا وعدم التجاوز عىل 
اي مواطن بريء مهام كان انتامؤه املذهبي او العرقي ، وايا كان موقفه السيايس )74( 
فقد  داعش  ضد  القتال  جبهات  يف  االوضاع  تطور  بالغ  باهتامم  املرجعية  وتابعت 
من  هبم  التحق  ومن  املسلحة  القوات  ألبناء  البالغ  وتقديرها  شكرها  عن  عربت 
املتطوعني وباركت جهودهم يف منازلة االرهابيني يف اجلبهات املختلفة  ، وأكدت 
باملواطنني  االذى  احلاق  عن  بالتجنب  الصارم  االلتزام  رضورة   » نفسه  الوقت  يف 
االبرياء مهام كانت توجهاهتم السياسية وانتامءاهتم الدينية واملذهبية ، ونؤكد رضورة 
ان يكون العلم العراقي هو الرأية التي يرفعوهنا يف قطعاهتم ووحداهتم ، وليتجنبوا 
باحلفاظ عىل  للمقاتلني  املرجعية توصيتها  اخرى»)75( وجددت  او رموز  اية صور 
املذهبية  انتامءاهتم  كانت  مهام  وممتلكاهتم  امواهلم  وحفظ  االبرياء  املواطنني  ارواح 
« فاهنا أمانة يف أ.عناقكم فأشعروهم باألمن واالطمئنان وأنكم تقاتلون من اجل 
او  اىل يشء من ممتلكاهتم  يد  ان متد  ، وحذار حذار  العصابات  ختليصهم من هذه 
هذا  ومع  اهلل»»)76(  يرمحكم  اهلل  فاتقوا  حرام  حرام  فانه  بسوء  منهم  أحدًا  تصيب 
التحذير للمقاتلني يف القوات املسلحة ومن التحق هبم من املتطوعني اال ان املرجعية 
ال ترتدد يف انتقاد واستنكار املامرسات اخلاطئة التي يقوم هبا عدد قليل ممن حيملون 
ممثل  قال  اذ  وكرامتهم  حرمتهم  وهتك  املواطنني  اموال  عىل  ويعتدون  السالح 
املرجعية هبذا الشأن ما نصه : « وإننا اذ نكرر ادانتنا الشديدة ألية ممارسات من هذا 
النوع ونؤكد ان الدفاع عن الوطن ومقدساته ال ينسجم مع االعتداء عىل اي مواطن 
مهام كان انتامؤه القومي او املذهبي او السيايس ، ونطالب االجهزة احلكومية املعنية 
ان ترضب بيد من حديد عىل اي متجاوز عىل اموال املواطنني وحقوقهم ، والسيام 
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يف  واملساهلة  التسامح  وان  واملقدسات،  الوطن  عن  الدفاع  بلباس  يظهر  كان  اذا 
التجاوزات حتى وان كانت حمدودة تستتبع عواقب غري حممودة  القضاء عىل هذه 

بل بالغة اخلطورة»)77(  

  وطالبت املرجعية اجلهات احلكومية بتحمل مسؤوليتها جتاه املتطوعني الذين 
القنوات  خالل  من  حيتاجونه  ما  هلم  توفر  وأن   ، اشهر  منذ  البلد  عن  للدفاع  هبوا 
القانونية الرسمية وعدم بخس حق كل من قاتل ويقاتل يف سبيل الدفاع عن البلد 
وأضاف ممثل املرجعية هبذا الشأن ما نصه : « اننا نعلم ان اعدادا كبرية من االخوة 
املتطوعني مل تنظم امورهم اىل االن من اجلهات املعنية بشكل حيفظ حقوقهم وحقوق 
عوائلهم ، فضال عن تاخر املساعدات العسكرية واملادية هلم ، وهذا التأخر ال نجد 
له مربرًا اصال فهؤالء االخوة اعطوا كل ما عندهم وبذلوا الغايل والنفيس وتركوا 
عوائلهم وهبوا للدفاع عن حياض العراق ...لذا كان واجبا عىل الدولة ان تنهض 

برعاية امورهم ...» )78( 

اكدت املرجعية مرات عديدة امهية ادامة الزخم الشعبي للمواطنني املتطوعني 
واحلفاظ عىل ما أبدوه من روح معنوية عالية واندفاع خالص للدفاع واملشاركة يف 
تنظيم  املرجعية عىل رضورة  الصدد شددت  العراق، ويف هذا  أعداء  لدحر  القتال 
عملية التطوع وتطبيق اليات صارمة يف اختيار من يسمح هلم بااللتحاق يف القوات 
غري  العنارص  من  القليل  الستبعاد  وذلك   ، القتال  جبهات  يف  واحلضور  املسلحة 
املنضبطة التي تيسء بترصفاهتا غري املسؤولة اىل سمعة املتطوعني ، وتقديم الدعم 
املايل للمتطوعني الذين ال يملك اكثرهم مصدرا ثابتا ملعاشه وتوفري ما حيتاجون اليه 
من السالح والعتاد)79( ومن جانب اخر اكدت املرجعية التزام القوات االمنية احليطة 
واحلذر وعدم االطمئنان التام ، « فإن آفة النرص الغرور» )80( وان الغفلة قد تسبب 
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مشاكل كثرية ؛ الن العدو يستغل اي فرصة إلعادة الكرة وعىل اجليش العراقي أن 
يمسك مجيع االرايض املتحررة)81( وطالبت اجلهات احلكومية املعنية بوضع خطط 
مدروسة الستعادة املناطق التي حتت سيطرة داعش ودفع اخلطر عن املناطق التي 
هتددها عصابات داعش بأسلوب حيقق االستقرار جلميع املناطق واألمن والطمأنينة 
ابطال  املرجعية  وخاطبت  وقومياهتم)82(   مذاهبهم  اختالف  عىل  العراقيني  جلميع 
اية  اعطاء  عدم  منكم  املؤمول  ان   : بقوهلا  املتطوعني  من  هبم  التحق  ومن  اجليش 
فرصة للعصابات االرهابية لتعود مرة اخرى للمناطق املحررة من اجرامها فانكم 
بقية  نحو  والتقدم  وادامته  النرص  عىل  احلفاظ  عىل  قادرون  وبسالتكم  بشجاعتكم 

املناطق لتحريرها من العصابات االرهابية)83(

   وشددت املرجعية عىل امهية الدعم املادي واملعنوي يف شد عزيمة املقاتلني 
قوافل  وتسيري  اشكاله  بكل  الدعم  مواصلة  اىل  امليسورين  املواطنني  دعت  لذلك 
التي  العظيمة  التضحيات  ان  وبينت  املقاتلني)84(   لدعم  القتال  جبهات  اىل  الدعم 
يقدمها مقاتلو القوات املسلحة واملتطوعون بصورة عامة يف ميادين القتال جيب ان 
حياكيها كبار املسؤولني واصحاب الدرجات اخلاصة وغريهم يف التضحية ببعض 
امتيازاهتم املالية وغريها ، وتقتيض من موظفي الدولة من اطباء ومهندسني وفنيني 
واساتذة جامعات وغريهم ومن عموم املواطنني بذل تضحيات وجهود يف ميادين 
العمل والبناء واستثامر الطاقات والوقت لتوفري املال وتقديم اخلدمات بام يعني البلد 

عىل جتاوز الظروف املالية الصعبة)85(  

العراقية  املسلحة  القوات  حتققها  التي  الكبرية  االنتصارات  املرجعية  ثمنت 
بكل صنوفها ومن يساندهم من املتطوعني الغيارى من ابناء العراق كافة واكدت 
قدرهتا بدرجة اساسية عىل ختليص العراق وشعبه من العصابات االرهابية متى ما 
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ارادة وطنية خالصة  النجاح من خطط عسكرية رصينة ووجود  توفرت مقومات 
ومعنويات عالية ووجود قيادات ميدانية حتمل همٌ احلفاظ عىل العراق ومقدساته 
الدول  التخيل عن دعم  وشعبه وال تبحث عن مكاسب شخصية ، وهذا ال يعني 
للقوات  والداعم  املساند  دور  دورها  يكون  بل  ومساندهتا  والصديقة  الشقيقة 

املسلحة واملتطوعني)86(  

ديارهم  من  واملهجرين  النازحني  املواطنني  جانب  اىل  املرجعية  وقفت  وطاملا 
يعيشوهنا  التي  الظروف  لقسوة  ونظرا  مناطقهم  عىل  االرهابيني  سيطرة  بسبب 
دعت  بمسؤوليتها  النهوض  عىل  قدرهتا  وعدم  الرسمية  املؤسسات  ولتقصري 
هيبوا  ان  العراقي  الشعب  ابناء  من  واخلريين  واملحلية  الدولية  املنظامت  املرجعية 
لنجدة اخواهنم وبذل ما امكن من ملبس ومأكل ومسكن لتوفري احلد االدنى من 
احتياجاهتم والتخفيف من معاناهتم)87( واستنكرت املرجعية وأدانت بشدة جرائم 
ترك  بإجبارهم عىل  نينوى وذلك  املسيحيني يف حمافظة  املواطنني  االرهابيني بحق  
الذهبية  مصوغاهتن  النساء  من  اخذوا  حتى   » مجيعها  ممتلكاهتم  ومصادرة  منازهلم 
وهن بصدد اخلروج من مدينة املوصل» وذكر ممثل املرجعية تعليقا عىل هذه اجلريمة 
بحق املسيحيني حديثا لإلمام عيل عليه السالم هذا نصه : « لو ان مسلام مات من بعد 
هذا اسفا ما كان به ملوما بل كان عندي جديرا « وأضاف ممثل املرجعية ان هذا هو 
حقيقة االسالم ال ما يدعيه ويامرسه املتطرفون والتكفرييون ، مطالبا املجتمع الدويل 

بمساعدة احلكومة العراقية )88( .

سكاهنا  غالبية  التي  املناطق  عىل  وسيطر  االرهايب  داعش  تنظيم  متدد  وعندما 
من املواطنني االيزيديني واملسيحيني والشبك وارتكب بحقهم جرائم منكرة  فسبوا 
عددًا من نسائهم وتسببوا يف نزوح عرشات االالف من العوائل يف مشاهد مروعة 
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تقرح القلوب وجتري الدموع ، وازاء ذلك ادانت وشجبت املرجعية بأشد العبارات 
كل ما ارتكبته عصابة داعش من اعامل ارهابية من قتل وسبي وهتجري وترويع بحق 
املرجعية  محلت  وقد   ، والقومية  الدينية  االقليات  من  والسيام  العراقيني  املواطنني 
احلكومة مسؤولية وضع حلول جدية هلذه املشكلة االنسانية ، وهبذه املناسبة كررت 
املرجعية حتذيرها وتأكيدها من ان هذه العصابة االرهابية تستهدف حمافظات العراق 
ومدنه مجيعها وقومياته وأديانه ومذاهبه مجيعها ، وال يقف خطرها وإجرامها عند 
طائفة او قومية معينة ، فال يتوهم بعضٌ انه سيكون بمنأى من اعتداءاهتا وجتاوزاهتا 
مراحل)89(  ورأت  اجلميع ولكن عىل  تقضم  ان  تريد  فأهنا  اليوم  له  تتعرض  مل  اذا 
داعش  عصابات  اقدمت  ان  بعد   2014 اب   1 بتاريخ  اجلمعة  خطبة  يف  املرجعية 
هبدم العديد من املساجد واملقامات واملراقد الدينية ومنها مسجد النبي يونس عليه 
واإلسالمية  االنسانية  املعايري  عن  البعد  كل  بعيدة  العصابات  هذه  ان   )90( السالم 
الدويل  املجتمع  لتعاون  الرضورية  احلاجة  تؤكد  املستنكرة  املامرسات  هذه  وان   ،
التي تشكل خطرا ليس عىل العراق  العراقية ملواجهة هذه العصابات  مع احلكومة 

فحسب واملنطقة فقط بل العامل امجع )91( .

وجهت املرجعية ارشاداهتا وتوصياهتا اىل اجلهات املعنية يف اعقاب االخفاقات 
القوات  افراد  من  العرشات  وجرح  باستشهاد  تسببت  التي  والعسكرية  االمنية 
االمنية الذين يقاتلون العصابات االرهابية ، وجاء هبذا الصدد أن خطر االرهاب 
التهاون جتاهه وال بد من رص الصفوف وتكاتف القوى  واإلرهابيني مما ال جيوز 
وتذليل  املتاحة  االمكانيات  كل  وتوفري  ودفعه  اخلطر  هذا  صد  لغرض  اخلرية 
العقبات من اجل حتقيق هذا اهلدف ، واكد ممثل املرجعية ان املعركة تتطلب رباطة 
جأش وثبات قدم من افراد اجليش والقوات االمنية واحلشد الشعبي والتحيل بروح 
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الشجاعة والصرب عىل مقاتلة املجرمني وعدم ترك املواقع مهام كانت الظروف بل 
القتال بقوة وبسالة يف الدفاع عن العراق العزيز وعن العراقيني مجيعا بال فرق بني 
بشكل  الضباط  نفسها  اخلطبة  يف  املرجعية  ممثل  وطالب    )92( وطوائفهم  قومياهتم 
خاص ومن االصناف والرتب مجيعا ان يكونوا ميدانيني يعيشون مع اخوهتم اجلنود 
واملراتب معاناهتم وحيملون مهومهم ويدافعون معهم ويعززون معنوياهتم موضحا 
ان القائد كلام كان ميدانيا كان اقدر عىل اختاذ القرار املناسب)93( ، واكد ممثل املرجعية 
عىل  مشددا  كبرية  مآس  اىل  امهاهلا  يؤدي  قد  اذ  الدقيقة  املعلومة  مع  التفاعل  امهية 
اذا كان  يثبت تقصريه مهام كان موقعه وبخاصة  التهاون مع كل من  رضورة عدم 
هذا التقصري سببا يف شهادة بعض املقاتلني او جرحهم او غري ذلك من قبيل االمهال 
فإن بعض   » القتال من مأكل ومرشب وسالح  الالزمة الستدامة  املؤن  ايصال  يف 
املعلومات التي تصل الينا يوميا تؤكد وجود بعض – وان كان قليال – من الذين مل 
يتحملوا املسؤولية بشكل يتناسب مع جسامة ما نعيشه من واقع خطر وهذا بنفسه 

يشء خطري البد من معاجلته»)94(  

    ويف الوقت الذي كانت فيه القوات العراقية بمختلف صنوفها وتشكيالت 
 ، الداعشية  االجرامية  العصابات  مواجهة  يف  الغالية  التضحيات  تقدم  املتطوعني 
القيادات  كانت  السياسية،  القيادات  من  واإلسناد  الدعم  اىل  احلاجة  بأمس  وهي 
السياسية  منشغلة يف  بغداد بمناقشات حامية فيام بينها لتشكيل احلكومة ، يف ظل 
ملا هلا من  املهمة  القضية  املرجعية عن موقفها احلازم من هذه  هذه االجواء عربت 
اثر حاسم وتأثري فاعل يف امللف االمني لذا فقد اكدت رضورة ان حتظى احلكومة 
رئاسة  لتويل  املرشحني  ناشدت  نفسه  الوقت  ويف   ، واسع  وطني  بقبول  اجلديدة 
ان  املرشحني  كل  نناشد   »  : نصه  بام  متثلت  معهودة  غري  شديدة  بلهجة  احلكومة 
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العراقي املظلوم ، ويفسحوا املجال  يراقبوا اهلل تعاىل وينظروا اىل مصلحة الشعب 
ملن يكون منهم هو االكفأ واألقدر عىل مجع الكلمة ، والعمل مع القيادات السياسية 
لبقية املكونات يف حل ازمات البلد املستعصية ، ان االرصار عىل التشبث باملوقع)95( 
مهام ترتب عىل ذلك من اثار سلبية عىل البلد خطأ فظيع جيب ان يتجنبه اي سيايس 

، يشعر ولو بقدر ضئيل من املسؤولية امام شعبه» )96( 

عدت املرجعية اتفاق الكتل السياسية بتكليف السيد حيدر العبادي)97( بتشكيل 
احلكومة والرتحيب االقليمي والدويل الذي حظي به ، فرصة اجيابية نادرة للعراق 
كي يستثمرها لفتح افاق جديدة تكون باكورة خري حلل مشاكله كافة السيام السياسية 
واألمنية ، وبينت املرجعية للعهد اجلديد أن االحداث اخلطرية التي شهدها العراق 
بعد انتخابات 30 نيسان 2014 وأطاحت بمحافظات عراقية عزيزة بيد االرهاب 
 ، وشعبه  العراق  بأمن  تعنى  التي  املؤسسات  اهم  ادارة  يف  كبري  خلل  عن  كشفت 
الواحد من  الوطن  ابناء  بني  العراقية  السياسية  احلياة  الكبري يف  التدهور  زيادة عىل 
االمور  فهذه  لذا   ، اخرى  جهة  من  واإلسالمي  العريب  وحميطه  العراق  وبني  جهة 
وغريها التي حدثت يف عهد احلكومة السابقة جعلت احلاجة ماسة اىل تغيري املواقع 
َالية التعاطي مع ازمات  واملناصب من وجهة نظر املرجعية ، واهنا دعت اىل تغيري 
العراق املستعصية واعتامد رؤية خمتلفة عام جرى العمل به إلنقاذ البالد من خماطر 
السياسية  الكتل  ايضا  املرجعية  وطالبت   ، والتقسيم  الطائفية  واحلرب  االرهاب 
بالتعاون مع رئيس الوزراء املكلف يف تشكيل حكومة قوية وكفوءة متتلك برناجما 
واضحا ملعاجلة االخطاء السابقة وإحقاق احلقوق للشعب العراقي بجميع طوائفه 
يكون  ان  انه جيب  املرجعية  فرأت  واإلداري  املايل  الفساد  اما مكافحة   ، ومكوناته 
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احدى اولويات احلكومة ألنه يعيق اي تقدم حقيقي يف ملفات االمن واخلدمات 
والتنمية االقتصادية )98( . 

     وشددت املرجعية عىل رضورة ان يتضمن الربنامج احلكومي عىل تغذية 
الدولة  وامتدادات  مفاصل  يف  عميل  بشكل  وتعزيزها  املسؤول  يف  الوطنية  الروح 
افراد  بني  اجلامع  هو  وجتعله  الوطني  احلس  حتمل  ناشئة  بتهيئة  واالهتامم  املختلفة 
الشعب مع غض النظر عن اي جهة انتامء اخرى طائفية او فئوية او عرقية وتعتقد 
يف  املسترشي  واإلداري  املايل  الفساد  عىل  للقضاء  يمهد  االمر  هذا  ان  املرجعية 
مؤسسات الدولة اذ ان تقديم مصلحة البلد عىل املصلحة الشخصية حتتاج اىل جهود 

تربوية من جهة واىل تطبيقات عملية من جهة اخرى)99(     

     رحبت املرجعية يف خطبة اجلمعة بتاريخ 12 ايلول 2014 بتشكيل احلكومة 
مع ما عليها من مالحظات بحسب تعبري ممثل املرجعية وأضاف مطالبا احلكومة بأن 
تكون وفية لاللتزامات التي قطعتها عىل نفسها يف خدمة هذا الشعب الذي سيدرك 
التغيري من عدمه ، وملا كانت تشكيلة احلكومة ينقصها وزيرا الدفاع والداخلية لعدم 
اتفاق الكتل السياسية عىل اختيارمها فقد اكد ممثل املرجعية  رضورة ارساع احلكومة 
الدفاع  موقعي  والسيام  االمنية  املواقع  إلشغال  الكفوئني  االشخاص  اختيار  يف 
والداخلية وان تكون مبنية عىل اسس علمية ومهنية وتعزيز اجلوانب االستخباراتية 
بام يوفر حياة امنة جلميع املواطنني ، هذا من جهة ومن جهة اخرى دعا ممثل املرجعية 
احلكومة لرتميم التصدعات مجيعها التي حصلت يف السنوات املاضية بني االطراف 
املختلفة وإحقاق حقوق املكونات مجيعها ،  وان ممثل املرجعية دعا حكومة اقليم 
العالقة معها يف عراق  كردستان اىل تعضيد احلكومة االحتادية وتاليف االشكاالت 
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من  وتستدعي  العراق  تواجه  التي  الكربى  باملخاطر  اجلميع  مذكرا  قوي  متامسك 
اجلميع الوقوف بوجهها)100( .

االمني  امللف  يف  الفشل  اسباب  اجلديدة  احلكومة  امام  املرجعية  وعرضت 
وعلمية  مهنية  بطريقة  ُتبن  مل  واألمنية  العسكرية  املفاصل  بعض  ان  هو  وأبرزها 
التقصري من  او  السياسية من جهة والقصور  السابقة بسبب اخلالفات  املدة  خالل 
جهة اخرى فضال عن تفيش الفساد االداري واملايل يف بعض مفاصل هذه املؤسسة 
االهم التي أنفقت عليها موارد مالية هائلة بحسب تعبري ممثل املرجعية )101( الذي 
للمرحلة  اخلاطئة  السياسات  لتدارك  العاجل  التحرك  اىل  املعنيني  املسؤولني  دعا 
املنرصمة وهذا ما ال يمكن حتقيقه اال اذا تعاون القادة من خمتلف الكتل السياسية يف 
حماربة الفساد بصورة حقيقية بعيدا عن املحسوبيات وبشكل صارم وجريء ومن 
الرفيعة  القيادات واملواقع  يبدأ ذلك عىل مستوى  ان  بد  دون وجل من احد ، وال 
لدى الكتل السياسية ومن يمثلهم يف املواقع الترشيعية والتنفيذية ، وينبغي للقيادات 
العليا جلميع الكتل الذين بيدهم زمام االمور ان يشخصوا مواطن الفساد يف كتلهم 
االمنية  الدولة  مؤسسات  تطهري  امهية  املرجعية  وأكدت  عليهم)102(،  واملحسوبني 
وعىل  املؤسسات  هذه  يف  مهمة  مواقع  يف  كانوا  وان  حتى  الفاسدين  من  واملدنية 
املسؤولني املعنيني ان ال تأخذهم يف احلق لومة الئم خصوصا بعدما اتضح للجميع 
ان اغلب املآيس التي يمر هبا العراق انام تعود يف سببها اىل استرشاء الفساد بصورة 

كبرية)103( .

املواقع  يتسنم  بان  تقتيض  املوضوعية  بان  اعتقادها  عن  املرجعية  وعرّبت 
واجبه  اداء  يف  يتأثر  ال  شجاعا  خملصا  وطنيا  مهنيا  يكون  من  املختلفة  العسكرية 
املؤسسات  يف  حيصل  قد  الذي  التغيري  وان   ، املادية)104(  او  الشخصية  باملؤثرات 
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بالواقع  والنهوض  وتطويره  االداء  حتسني  اجل  من  املختلفة  واألمنية  العسكرية 
وحرصه  فيه  الدقة  مراعاة  وينبغي  الصحيحة  االمور  من  هلو  والعسكري  االمني 
او  استبداهلم  يراد  الذين  االشخاص  يف  سواء  والوطنية  واملهنية  العلمية  باملعايري 

االشخاص الذين يراد هلم ان يشغلوا مواقع مهمة)105(  .                                    

املتطرف  الفكر االرهايب  كانت املرجعية قد دعت اىل موقف دويل موحد من 
منذ مدة مبكرة من عام 2014 وبالتحديد يف خطبة 17 كانون الثاين من ذلك العام 
اذ حذرت من خطورة املجاميع االرهابية التي تعتمد الفكر املتطرف منهجا هلا عىل 
االمريكية  املتحدة  الواليات  قيام  فيه  جرى  الذي  الوقت  ففي  لذا  امجع)106(  العامل 
ايلول   19 خطبة  يف  املرجعية  اكدت  داعش)107(  ملحاربة  الدولية  اجلهود  بحشد 
2014 مجلة امور مهمة يف هذا املوضوع ابرزها قضية سيادة القرار العراقي لذا فقد 
واحلذر  اليقظة  من  يكونوا عىل مستوى  ان  البلد عىل  السياسية يف  القيادات  نبهت 
والوعي «لئال جُتعل املساعدة اخلارجية ملحاربة داعش مدخال للمساس باستقاللية 
التنسيق والتعاون مع  العراقيني ، وان ال يتخذ  للقادة  السيايس والعسكري  القرار 
اجلهد الدويل يف هذا املجال ذريعة هليمنة القرار االجنبي عىل جمريات االحداث يف 
اىل  بحاجة  كان  وان  العراق  فان   ، امليدانية  العسكرية  املجريات  والسيام   ، العراق 
مساعدة االشقاء واألصدقاء يف حماربة ما يواجهه من االرهاب االسود ،فان احلفاظ 
كل  يف  ذلك  رعاية  من  فالبد   ، بالغة  بأمهية  حيظيان  قراره  واستقاللية  سيادته  عىل 
االحوال « )108(  ويف املوضوع نفسه عربت املرجعية عن خشيتها من مصادرة اجلهود 
الدويل  التعاون  اىل  ان احلاجة  اىل  العراقية يف حماربة داعش وأشارت  والتضحيات 
ملحاربة داعش ال تعني عدم قدرة ابناء الشعب العراقي وقواته املسلحة عىل املقابلة 
مع التنظيم االرهايب ، فقد اثبتت الشهور املاضية بعد صدور نداء املرجعية الدينية 
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الواسعة  االستجابة  من  اعقبه  وما  ومقدساته  العراق  عن  الدفاع  بوجوب  العليا 
عىل  العراقيني  قدرة  اثبتت  االرض  عىل  ميداين  تقدم  من  حصل  وما  للمواطنني 
ان  املرجعية  ممثل  اكد  املنطلق  هذا  ومن   ، ودحره  االرهايب  التنظيم  بوجه  الوقوف 
ابناء القوات املسلحة العراقية ومن التحق هبم من املتطوعني هم االساس يف محاية 
البلد من رش االرهابيني وان اي جهد اخر ال يكون اال عامال مساعدا هلم يعجل يف 

حتقيق النرص)109( 

الكفيلة ملعاجلة ظاهرة  السبل  افظل  املرجعية  بنّي ممثل      وعىل صعيد متصل 
ظاهرة  من  احلد  يف  العسكرية  اجلهود  امهية  من  فبالرغم  جذورها  من  االرهاب 
اجلذور  معاجلة  من  البد  بل  عليها  القضاء  يف  وحده  كافيا  ليس  انه  اال  االرهاب 
االساسية لنشوء هذه الظاهرة واستفحاهلا يف عدة دول مع امكانية امتدادها اىل دول 
اخرى  حتى املتقدمة يف امكانياهتا العسكرية واألمنية ، لذا فقد دعا ممثل املرجعية 
الدول املهتمة بمحاربة االرهاب فعال اىل االهتامم بمعاجلة املنايشء الفكرية والثقافية 
هلذه الظاهرة اخلطرية ، فضال عن رضورة قرص يد املتطرفني عام يمتلكونه من وسائل 
اعالمية عاملية وجتفيف منابع االموال الطائلة التي تدعم االنشطة االرهابية ، فهذه 
االمور متثل من وجهة نظر املرجعية اسبابا مهمة جيب معاجلتها حتى يمكن ايقاف 

هذه الظاهرة وتأثرياهتا اخلطرية عىل دول العامل)110(   
     يتضح مما تقدم موقف املرجعية الواضح واملبدئي من اجلهود الدولية يف مكافحة 
ظاهرة  ملكافحة  الدولية  اجلهود  تضافر  اىل  احلاجة  تأكيدها  مع  فهي  االرهاب 
العراق اىل مساعدة اشقائه واصدقائه  العامل امجع وحاجة  التي تستهدف  االرهاب 
الدور االساس يف مواجهة االرهاب  ان يكون  املجال اال اهنا شددت عىل  يف هذا 
ولذلك  وسيادته  العراق  استقالل  امهية  وأكدت   ، العراقية  القوات  بيد  العراق  يف 
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حذرت من ان جُتعل املساعدة اخلارجية ملحاربة داعش مدخال للمساس باستقاللية 
التنسيق والتعاون مع  العراقيني ، وان ال يتخذ  للقادة  السيايس والعسكري  القرار 
اجلهد الدويل يف هذا املجال ذريعة هليمنة القرار االجنبي عىل جمريات االحداث يف 
العراق ، واهنا نبهت الدول املعنية بمحاربة االرهاب اىل خطر املنابع الفكرية هلذه 

التنظيامت االرهابية وامهية جتفيف مصادر االموال الطائلة التي حتصل عليها . 
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اخلامتة

    بعد هذه الدراسة التحليلية يف خطب اجلمعة السياسية يمكن القول بموضوعية 
نسيجه االجتامعي  العراق ومتاسك  لوحدة  االمان  املرجعية شكلت صامم  ان  تامة 
بحقوقه  واملطالبة  شعبه  وسالمة  العراق  وحدة  عن  الدفاع  يف  دورها  فان  لذا   ،
الدستورية شكل اولوية وثابتًا حموريًا وأساسيًا جلميع اخلطب السياسية التي القاها 
ممثال املرجعية يف كربالء من عىل منرب اجلمعة ، وقد اتضح من البحث يف ثنايا خطب 

اجلمعة مجلة امور اساسية اكدهتا املرجعية يمكن امجاهلا عىل النحو االيت :  

اوال : الدفاع عن وحدة العراق وسيادته وسالمة شعبه ومتاسك نسيجه االجتامعي 
كان اهلدف االساس من اعالن فتوى الدفاع املقدس يف 13 حزيران 2014.

ثانيا : مل يرد يف خطب املرجعية اي دعوة ذات منطلق طائفي ، وان املرجعية الدينية 
قد برهنت يف السنوات املاضية ويف اشد الظروف قساوة اهنا بعيدة كل البعد عن اي 
ممارسة طائفية ، وهي صاحبة املقولة الشهرية عن اهل السنة : « ال تقولوا اخواننا بل 
قولوا انفسنا «، واهنا عربت يف مناسبات كثرية عن وقوفها ودفاعها عن املسيحيني 
العراقي  الشعب  مكونات  كل  وعن  والصابئة  والرتكامن  والشبك  وااليزيديني 

االخرى من دون استثناء .

االمنية  القوات  يف  لالنخراط  كانت  انام  للتطوع  الدينية  املرجعية  دعوة  ان   : ثالثا 
موقف  فان  لذا   ، القانون  اطار  خارج  مسلحة  مليشيات  لتشكيل  وليس  الرسمية 

املرجعية املبدئي والواضح يتمثل برضورة حرص السالح بيد الدولة .

رابعا : طالبت املرجعية اجلهات احلكومية بتحمل مسؤوليتها جتاه املتطوعني الذين 
القانونية  القنوات  خالل  من  حيتاجونه  ما  هلم  توفر  وأن   ، البلد  عن  للدفاع  هبوا 
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الرسمية وعدم بخس حق كل من قاتل ويقاتل يف سبيل الدفاع عن البلد .

خامسا : اكدت املرجعية رضورة الزام املقاتلني يف القوات املسلحة ومن التحق هبم 
من املتطوعني برعاية حقوق املواطنني مجيعا وعدم التجاوز عىل اي مواطن بريء 

مهام كان انتامؤه املذهبي او العرقي ، وايا كان موقفه السيايس .

ديارهم  من  واملهجرين  النازحني  املواطنني  جانب  اىل  املرجعية  وقفت   : سادسا 
بسبب سيطرة االرهابيني عىل مناطقهم ودعت احلكومة واملنظامت الدولية واملحلية 
واخلريين من ابناء الشعب العراقي ان هيبوا لنجدة اخواهنم من النازحني واملهجرين 
احتياجاهتم  من  االدنى  احلد  لتوفري  ومسكن  ومأكل  ملبس  من  امكن  ما  وبذل 

والتخفيف من معاناهتم.

الفكر  تعتمد  التي  املتطرفة  االرهابية  املجاميع  خطر  املرجعية  استرشفت   : سابعا 
املتطرف منذ مدة مبكرة من عام 2014  ودعت اىل موقف دويل موحد  االرهايب 
منها وحذرت من خطرها الذي ال ينحرص يف العراق فحسب بل هيدد العامل امجع. 

القيادات  السياسية مجيعها والسيام  املرجعية مرارا وتكرارا االطراف  ثامنا : دعت 
السياسية االبتعاد عن اي خطاب متشدد يؤدي اىل مزيد من التأزم والتشنج ويساهم 

يف دعم املخططات التقسيمية يف العراق . 

بطريقة مهنية  املدنية واالمنية  الدولة  بناء مؤسسات  امهية  املرجعية  اكدت   : تاسعا 
تلك  يف  سلبا  اثرت  التي  السياسية  والتوافقات  املحاصصة  عن  بعيدا  وعلمية 

املؤسسات وتسببت بالكارثة التي مر هبا العراق . 

عارشا : شددت املرجعية عىل حماربة ظاهرة تفيش الفساد االداري واملايل يف بعض 
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مفاصل الدولة التي تسببت هبدر موارد مالية هائلة .

احدى عرش :  دعت املرجعية اىل تغيري آلية التعاطي مع ازمات العراق املستعصية 
واستخدام اسلوب احلوار اهلادئ والبنّاء من اجل الوصول اىل حلول منطقية مقبولة 

حتظى بإمجاع وطني . 

اثنا عرش : دعت املرجعية اىل اصالح عالقات العراق مع حميطه العريب واإلسالمي 
واعتامد رؤية خمتلفة عام جرى العمل به يف السابق إلنقاذ البالد من خماطر االرهاب 

واحلرب الطائفية والتقسيم . 
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هوامش البحث :

1 - السيد عيل احلسيني السيستاين : )1349 هـ /1930 -       ( فقيه متضلع ، اصويل بارع ، رجايل 
، ولد ونشأ يف مدينة مشهد يف ارسة علمية معروفة كان هلا دور  الثقافات  ، متعدد  ماهر 

مؤثر يف بناء شخصيته فضال عن سامت اخرى جبل عليها منذ صغره شكلت عوامل نبوغه 

وتفوقه يف جمال الزعامة والعلم والعرفان : منها رغبته الشديدة يف مطالعة الكتب وميله اىل 

املساملة فهو يكره العنف واالختالف كراهية شديدة ، استكمل مستلزمات نبوغه العلمي 

بالتوجه اىل احلوارض العلمية الكبرية فقصد مدينة قم سنة 1368 الكامل دراسته يف حوزهتا 

النجف  العلمية فقد تتلمذ عىل كبار علامئها ، ثم شد الرحال يف عام 1371هـ اىل مدينة 

االرشف  وحصل فيها وهو يف احلادية والثالثني من عمره عىل شهادة االجتهاد املطلق من 

النظر والقدرة عىل قراءة  استاذيه السيد اخلوئي والشيخ احليل ، عرف عنه البصرية وبعد 

الواقع واسترشاف احداث املستقبل ودراستها بروية وتأمل وتشهد له بذلك مواقفه املهمة 

ينظر   . اليوم  وحتى   2003 من  املدة  طيلة  العراق  التي شهدها  االحداث  من  واحلاسمة 

؛  املنري ،2013،ص78-55  الرشيدة ،ط1،  شبكة  املرجعية  ، معامل  اخلباز  السيد منري   :

شبكة االنرتنت : موقع مكتب سامحة املرجع الديني االعىل السيد عىل احلسيني السيستاين، 

  h�ps://www.sistani.org/arabic/data : السرية الذاتية

-تشري احصائيات وزارة التخطيط ارتفاع نسبة الفقر يف العراق الــى %22.5 فــي النصــف   2

الثانـي مـن عام 2014 بسـبب موجـة االرهاب التـي تعرضـت لـه حمافظـات )نينـوى ، 

صـالح الديــن ، االنبــار ومناطــق مــن كركــوك وديالــى وبابـل( ويعاين العراق بطالة 

كبرية سواء بني فئة الشباب القادرين عن العمل وبني اخلرجيني اجلامعيني، ويعتقد العديد 

من اخلرباء االقتصاديني أن التقديرات اإلحصائية هلؤالء الشباب ال تعرب بالرضورة عن 

الواقع املوجود فعاًل، كام تعاين البالد، أزمة خانقة يف السكن نظرًا لتزايد عدد سكانه، 

قياسًا بعدد املجمعات السكنية . ينظر: وزارة التخطيط، اسرتاتيجية التخفيف من الفقر 
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يف العراق 2018-2022 ، بغداد ، اجلهاز املركزي لالحصاء ،2018 ، ص3.

العباسية  العتبة   ( لسنة 2014،  االول  اجلزء  العارش  املجلد   ، توثيق وحتقيق  اجلمعة  3 -خطب 

الثاين  كانون   10 خطبة   ،)2016  ، والدراسات  للبحوث  الدويل  العميد  مركز   : املقدسة 

2014،ص29.

4 - املصدر نفسه ، خطبة 10 كانون الثاين 2014، ص ،29.

5 - املصدر نفسه ، خطبة 17 كانون الثاين 2014،ص44.

6 - املصدر نفسه ، ص45 .

7 - املصدر نفسه ، ص46-45 .

 11 خطبة   ، نفسه  املصدر  ص183-184؛   ،  2014 4نيسان  خطبة   ، نفسه  املصدر   -  8

نيسان2014، ص197-195.

9 - املصدر نفسه ، خطبة  9 ايار 2014 ، ص251. 

10 - املصدر نفسه ، ص252.  

-  التعليم هو اللبنة االساسية لبناء املجتمعات وهو حق اسايس من حقوق االنسان وليس   11

امتيازا مقصورا عىل حفنة من الناس ، وهو بوابة اكتساب املهارات والقيم الرضورية 

لتحقيق تلك التطلعات ، وقد حثت الرشيعة االسالمية عىل التعليم ويظهر ذلك من 

خالل القران الكريم واالحاديث النبوية الرشيفة وسرية ائمة اهل البيت عليهم السالم 

. ملزيد من التفاصيل حول امهية التعليم ينظر : مرتىض مطهري ، التعليم والرتبية يف 

االسالم ، ترمجة : امحد القبانجي ، قم : قلم مكنون ، 1385 هـ ش .
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12 - خطب اجلمعة .. ، خطبة 24 كانون الثاين 2014 ، ص55.

السالمي  جدوع  األمري  عبد  املهدي  عبد  الشيخ  هو  الكربالئي:  املهدي  عبد  الشيخ   -  13

املوافق  املقدسة من 2003/4/9م  العليا يف كربالء  الدينية  املرجعية  ممثل  الكربالئي 

25مجادى  يف  العليا  اللجنة  تشكيل  لغاية  كذلك  احلال  واستمر  صفر1424هـ   7

فتاوى  األول 1424هـ  ربيع  الفرتة يف 12  تلك  قبل  األوىل 1424هـ حيث صدرت 

من املرجعيات الدينية يف النجف األرشف ترجع الوالية الرشعية للعتبات املقدسة إىل 

احلاكم الرشعي، فكان الشيخ الكربالئي يرشف عىل العتبتني املقدستني وتنفذ تعليامته 

مقال   : االنرتنت  شبكة   : ينظر   . منهام  كلٍ  يف  شكلها  إدارية  جلنة  خالل  من  اإلدارية 

تراث  ملركز  االلكرتوين  املوقع  عىل  املقدسة   العباسية  العتبة  سدنة    : بعنوان  منشور 

h�p://mk.iq/view.php ، كربالء التابع للعتبة العباسية املقدسة

14 - خطب اجلمعة ... ، خطبة يوم 21 شباط 2014 ، ص106-105.

15 - املصدر نفسه ، خطبة  2 ايار 2014 ، ص238-237. 

اهلندية  بقضاء   1963 يف  ولد  املوسوي  نور  بن  جواد  بن  امحد  هو   : الصايف  امحد  السيد   -  16

شهادة  عىل  حصل  واحلوزوية،  الرسمية  الدراستني  درس  كربالء،  يف   ) )طويريج 

النجف  الدراسة احلوزوية يف  البكالوريوس يف االقتصاد من جامعة بغداد ، وواصل 

االرشف اىل جانب ارشافه عىل سدانة العتبة العباسية املرشفة يف كربالء . ينظر : حممد 

صادق الكربايس ، دائرة املعارف احلسينية معجم املقاالت احلسينية ، ج4، لندن ، املركز 

احلسيني للدراسات ،2015،ص222. 

النتشار  نظرا  املاضية  السنوات  يف  التهديد  من  خمتلفة  مستويات  العراق  يف  االطباء  واجه   -  17

الفساد وضعف االستقرار االمني بسبب وجود املجاميع املسلحة  اخلارجة عن القانون 

واجلامعات االرهابية والدعاوى واملطالبات العشائرية التي حتمل الطبيب املعالج احيانا 
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االطباء  اعداد كبرية من  مغادرة  نتج عنها  والتي   ، افرادها  احد  تويف  ما  اذا  املسؤولية 

بروكينغز) 20000( من  تقديرات معهد  بلغ عددهم بحسب  فقد  العراق  اىل خارج 

اصل )34000( طبيب عراقي غادروا العراق مما ادى اىل ضعف نظام الرعاية الصحية 

وبسبب ذلك اعلنت وزارة الصحة العراقية يف عام 2014 حاجة العراق اىل )65000( 

من العاملني يف جمال الصحة بام يف ذلك االطباء والصيادلة واملمرضني . ينظر  : االطباء 

يف الشدة انتهاكات منهجية للحيادة الطبية  ، بريوت : املركز االوريب حلقوق االنسان 

، 2016 ، ص10.  

18 - خطب اجلمعة ... ، خطبة يوم 14 شباط 2014 ، ص92-91.

19 - املصدر نفسه ، ص 93.

20 - هامش عن سوء االوضاع العامة يف البالد قبل سقوط املوصل

21 - املصدر نفسه ، خطبة 24 كانون الثاين 2014 ، ص67.

22 - املصدر نفسه .

23 - خطبة ، 17 كانون الثاين 2014، ص ،54 .

24 - املصدر نفسه .

25 - املصدر نفسه .

التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014 وما تضمنته بعض مواده  - لالطالع عىل نص قانون   26

من امتيازات واستثناءات خاصة ألعضاء جملس النواب وكبار املسئولني ينظر: الوقائع 

العراقية )جريدة( ، السنة اخلامسة واخلمسون ، العدد )4314( ، 10/اذار 2014.
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27 - خطب اجلمعة ، املصدر السابق ، خطبة يوم 7 شباط 2014 ، ص80-79.

28 - املصدر نفسه ، ص81.

29 - املصدر نفسه ،خطبة 28 شباط 2014، ص118.

30 - املصدر نفسه ، خطبة 7 اذار 2014 ، ص131. 

31 - املصدر نفسه ،ص132.

32 - املصدر نفسه ، ص133-132. 

33 - املصدر نفسه ، ، ص133. 

34 - املصدر نفسه ، خطبة 7 اذار 2014 ، ص133-132. 

35 - املصدر نفسه ، خطبة 7 اذار 2014 ، ص134. 

36 - املصدر نفسه ، خطبة 14 اذار 2014 ، ص146-145. 

37 - املصدر نفسه ،ص 146. 

38 - املصدر نفسه ، خطبة 21 اذار 2014 ، ص159. 

39 - املصدر نفسه ، خطبة 28 اذار 2014 ، ص169. 

40 - املصدر نفسه ، ص170-169.

41 - املصدر نفسه ، خطبة 4نيسان 2014، ص184.

42 - املصدر نفسه ، خطبة 18 نيسان 2014 ، ص210-209. 



أ.م.د. مجيد حميد عباس الحدراوي

٧4

43 - املصدر نفسه ، خطبة  25 نيسان 2014 ، ص224-223. 

44 - املصدر نفسه ، خطبة  2 ايار 2014 ، ص238-237. 

45 - املصدر نفسه ، خطبة  9 ايار 2014 ، ص252-250. 

46 - املصدر نفسه ، خطبة  9 ايار 2014 ، ص252-250. 

47 - املصدر نفسه ، خطبة  16 ايار 2014 ، ص264. 

48 - املصدر نفسه ، خطبة  6 حزيران 2014 ، ص308. 

49 - املصدر نفسه ، خطبة  30 ايار 2014 ، ص289. 

50 -املصدر نفسه ، خطبة 3 كانون الثاين 2014، ص17.

51 - املصدر نفسه ، خطبة 10 كانون الثاين ، ص 30 .

52 - املصدر نفسه ، 17 كانون الثاين 2014، ص ،44 .

53 - املصدر نفسه ، خطبة 13 حزيران 2014، ص319.

54 - املصدر نفسه ،ص320 .

55 - املصدر نفسه ، ص320-319 .

56 - املصدر نفسه ، ص321-320 .

57 - املصدر نفسه ، ص321. 

58 - املصدر نفسه .
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59 - املصدر نفسه ، خطبة 20 حزيران 2014،ص329.

60 - املصدر نفسه ، ص329 ؛ ، ما اشبه املامرسات االجرامية للتنظيم االرهايب املعروف بداعش 

العدوانية االجرامية باألمس ، وكلها  ايامنا هذه بمامرسات الوهابية  بحق االبرياء يف 

االخر  جتاه  العدواين  السلوك  هذا  انتج  الذي   الفكر  وحدة  عىل  واضحة  داللة  تدل 

املختلف معهم ، وخلف جرائم يندى هلا جبني االنسانية فام قامت به داعش من جرائم 

التي تسلطوا عليها بعد  املناطق  الوهابية بحق املسلمني يف كثري من  يشبه كثريا فظائع 

املثال ال احلرص، قصة  منها عىل سبيل  ، ونذكر  الثامن عرش  القرن  الثاين من  النصف 

، وكان حصول  أعظم غصة  املسلمني  كانت عىل  التي  الطائف  الوهابية عىل  استيالء 

هذا الرش بحسب تعبري الشيخ امحد زيني دحالن يف ذي القعدة سنة 1217ه /1802م 

الطائف  دخلوا  وملا   ((  : نصه  بام  املسلمني  بحق  الوهايب  العنف  مشاهد  صور  فقد   ،

قتلوا الناس قتال عاما واستوعبوا الكبري والصغري واملأمور واالمري والرشيف والوضيع 

وصاروا يذبحون عىل صدر االم الطفل الرضيع وصاروا يصعدون البيوت خيرجون 

من توارى فيها فيقتلوهنم ووجدوا مجاعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم حتى 

أبادوا من يف البيوت مجيعا ثم خرجوا اىل احلوانيت واملساجد وقتلوا من فيها ويقتلون 

الرجل يف املسجد وهو راكع أو ساجد حتى أفنوا هؤالء املخلوقات...((. ينظر:الشيخ 

مكتبة   : استانبول   (  ، احلرام  البلد  امراء  بيان  الكالم يف  ، خالصة  زيني دحالن  امحد 

احلقيقة ،2002(،ص67. 

61 - خطب اجلمعة ...،  خطبة 20 حزيران 2014،ص329.

62 - املصدر نفسه .

دولة  لقيام  دعمه  عن  عرب  الذي  نتنياهو  بنيامني  اإلرسائييل  الكيان  وزراء  رئيس  املقصود   -  63

إن هناك  أبيب  تل  التابع جلامعة  البحثي  ”أياناساس“  نتنياهو يف معهد  ، وقال  كردية 
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بني  رصاعات  حتت  ترزح  التي  األوسط  الرشق  مناطق  من  وغريه  العراق  يف  اهنيارا 

أجل  من  الكردية  التطلعات  لدعم  الدولية  اجلهود  نؤيد  أن  وعلينا  والشيعة  السنة 

h�p://www.aljazeera.net/news/  : االنرتنت  ينظر:شبكة  أالستقالل. 

29/6/2014/international

64 - خطب اجلمعة ...، خطبة 27 حزيران 2014 ، ص341.

65 - املصدر نفسه . 

66 - املصدر نفسه .

67 - املصدر نفسه ،املجلد العارش ، اجلزء الثاين ، خطبة اجلمعة 4 متوز 2014 ، ص18.

68 - املصدر نفسه ،املجلد العارش ، اجلزء الثاين ، خطبة اجلمعة 8 اب 2014 ، ص74؛ كررت 

املصدر   : ينظر   .2014 الثاين  ترشين   7 خطبة  يف  املوضوع  هذا  اىل  االشارة  املرجعية 

نفسه ،ص223. 

، خطبة اجلمعة 11 متوز 2014 ، ص29؛  الثاين  ، اجلزء  العارش  املجلد   ، - خطب اجلمعة   69

واكدت املرجعية عىل هذا املوضوع يف خطبة اخرى . ينظر : املصدر نفسه ، خطبة 10 

ترشين االول 2014 ،ص170.

70 - املصدر نفسه  ، خطبة اجلمعة 4 متوز 2014 ، ص30

71 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 20 حزيران 2014 ،  ص330.

72 - املصدر نفسه ،ص330.

73 -املصدر نفسه ،املجلد العارش ، اجلزء الثاين ، خطبة اجلمعة 4 متوز 2014 ، ص18.
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74 - املصدر نفسه ، ، خطبة اجلمعة 11 متوز 2014 ، ص30.

 ، اب 2014  اجلمعة 15  خطبة  ، ج2،  العارش  املجلد   ، السابق  املصدر   ، اجلمعة  - خطب   75

ص84-83.

76 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 31 ترشين االول 2014، ص206.

- املصدر نفسه ،خطبة اجلمعة 1 اب 2014 ، ص64؛ عادت املرجعية لتؤكد عىل املقاتلني   77

بتجنب اي ترصف  مناف الداء مهمة الدفاع املقدس كاالعتداء عىل اي مواطن مسامل . 

ينظر: املصدر نفسه ، خطبة 3 ترشين االول 2014،ص160.

ايلول 2014 ، ص146 ؛ واكدت املرجعية يف خطبة 3 ترشين االول  - خطبة اجلمعة 26   78

 . للمتطوعني  املقررة  الرواتب  ورصف  التطوع  عملية  بتنظيم  نفسه  املوضوع   2014

ينظر : املصدر نفسه ،ص159.  

79 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 17 ترشين االول 2014، ص183.

80 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 12 كانون االول 2014، ص293.

81 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 5 كانون االول  2014، ص279.

82 - املصدر نفسه ، ص225-224.

83 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 26 كانون االول 2014، ص317.

84 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 24 ترشين االول 2014، ص196.

85 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 24 كانون االول 2014، ص319.
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86 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 31 ترشين االول 2014، ص206.

87 - املصدر نفسه ،املجلد العارش ، اجلزء االول ، خطبة اجلمعة 27 حزيران 2014 ، ص342؛ 

خطبة   ، نفسه  املصدر  2014،ص18؛  متوز   4 اجلمعة  خطبة   ، ج2   ، نفسه  املصدر 

االول  ترشين   17 خطبة   ، نفسه  املصدر  ؛  2014،ص40-39.  متوز   18 اجلمعة 

2014،ص184.

88 - املصدر نفسه ،املجلد العارش ، اجلزء الثاين ، خطبة اجلمعة 25 متوز 2014 ، ص50.

89 - املصدر نفسه ،ص71.؛ املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 29 اب 2014 ، ص103.

90 - هامش تعريفي عن هتديم مسجد النبي يونس.

91 - املصدر نفسه ،خطبة اجلمعة 1 اب 2014 ، ص64

92 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 26 ايلول 2014 ، ص145 .

93 - اكدت املرجعية هذا االمر مرة اخرى يف خطبة 10ترشين االول 2014. ينظر : املصدر نفسه 

،ص169.

94 - خطبة اجلمعة ، 26 ايلول 2014 ، ص146 .

لرئاسة  املالكي كان قد متسك برتشحه  نوري  السابق  الوزراء  أن رئيس  بالذكر  -من اجلدير   95

 ، القانون(  دولة  )ائتالف  االكرب  الربملانية  الكتلة  باعتباره مرشح  ثالثة  لوالية  الوزراء 

السياسية رفضت  الكتل  اغلب  ان  اال  الربملان 95 مقعدا،  بلغ عدد مقاعده داخل  اذ 

القانون عىل مرشحه  باستبداله بشخصية اخرى مقابل ارصار دولة  ترشحه وطالبت 

املالكي االمر الذي كاد يدخل البالد يف ازمة سياسية خانقة ، ومل حيسم هذا اجلدل اال 

يف يوم 11 اب 2014 اذ كلف رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم بشكل رسمي مرشح 
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يف  وجاء  املقبلة.  احلكومة  بتشكيل  العبادي  حيدر  الوزراء  لرئاسة  الوطني  التحالف 

املرسوم املوقع بتاريخ 11/ 8/ 2014 ومحل الرقم )152( استنادا اىل احكام املادتني 

)أوال وثانيا( من املادة )76( والبند )سابعا( من املادة )73( من الدستور، اذ يكلف 

حيدر العبادي مرشح التحالف الوطني العراقي ”من ائتالف دولة القانون“ بتشكيل 

جملس الوزراء ويتوىل تسمية أعضاء وزارته خالل مدة اقصاها ثالثون يومًا من تاريخ 

صدور هذا املرسوم . ينظر : الصباح )جريدة( ، بغداد ، العدد )75749( ، 12 اب 

 2014

96 - خطب اجلمعة ...،خطبة اجلمعة 8 اب 2014 ، ص74. 

واملتوسطة  اإلبتدائية  بالدراسة  تدرج  وفيها  بغداد  يف   1952 عام  ولد   : العبادي  حيدر   -  97

اهلندسة  قسم  التكنولوجية  اجلامعة  من  البكالوريوس  شهادة  نال  حتى  واإلعدادية 

بريطانيا،  يف  دراسته  إلكامل  العراق  من  هاجر  ثم   ،  1975 عام   ببغداد  الكهربائية 

جامعة  من   ،1980 عام  الدكتوراه  ثم   ،1977 عام  املاجستري  شهادة  عىل  وحصل 

احلني،  ذلك  منذ  لندن  وبقي يف  الكهربائية،  اهلندسة  الربيطانية، يف ختصص  مانشسرت 

حتى عام 2003، الذي عاد فيه إىل العراق ، وهو من اعضاء حزب الدعوة البارزين 

، تقلد مناصب وزارية ونيابية توجها برئاسة وزراء العراق منذ عام  2014 حتى االن 

. ينظر : شبكة االنرتنت ، مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين هليئة االذاعة الربيطانية 

h�p://www. ،بعنوان : من هو حيدر العبادي املكلف برئاسة الوزراء يف العراق؟

  bbc.com/arabic/middleeast

98 - خطب اجلمعة ... ،خطبة اجلمعة 22 اب 2014 ، ص94-93. 

99 - املصدر نفسه ،خطبة اجلمعة 5 ايلول 2014 ، ص116.

وزيري  تعيني  خيص  فيام  ص126؛   ،  2014 ايلول   12 اجلمعة  ،خطبة  نفسه  املصدر   -  100
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الداخلية والدفاع ينظر ايضا : املصدر نفسه ، خطبة 3 ترشين االول 2014،ص162.

101 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 7 ترشين الثاين 2014، ص224.

102 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 14 ترشين الثاين 2014، ص238.

103 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 2817 ترشين الثاين 2014، ص265.

104 - املصدر نفسه ، ص225-224.

105 - املصدر نفسه ، خطبة اجلمعة 5 كانون االول 2014،ص280.

106 - ارشنا اىل هذا املوضوع يف ص14 من هذا البحث .

أكثر من عرشين دولة،  ، يضم  بقيادهتا  املتحدة االمريكية حتالفًا دوليًا  الواليات  - شكلت   107

وهيدف ملحاربة تنظيم داعش ، ووقف تقدمه يف العراق وسوريا بعدما سيطر التنظيم 

عىل مساحات شاسعة يف البلدين. صافرة انطالق الغارات األمريكية جاءت يوم 7 آب 

2014، بعد كلمة الرئيس األمريكي باراك أوباما لشعبه، قال فيها إن األوضاع السيئة يف 

العراق، واالعتداءات العنيفة املوجهة ضد اإليزيديني، أقنعتا اإلدارة األمريكية برضورة 

جانب  إىل  اإليزيدية،  واألقلية  املنطقة  يف  األمريكيني  املواطنني  ”حلامية  قواهتا  تدخل 

وقف تقدم املسلحني إىل أربيل“ عاصمة إقليم كردستان العراق. والدول التي تشكل 

منها هذا التحالف هي : أمريكا، بريطانيا، املغرب  أسرتاليا، بلجيكا، كندا الدانامرك ، 

فرنسا ، أملانيا ، إيطاليا )تدريب قوات(، هولندا ونيوزيلندا )استطالع، دعم لوجستي، 

تدريب القوات(، النرويج )استطالع(، إسبانيا تركيا والربتغال )تدريب قوات( قطر 

h�p://www.aljazeera.net/ اإلمارات.ينظر:  ألسعودية  البحرين  األردن 

news/reportsandinterviews
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108 - خطب اجلمعة ...، املصدر السابق ، خطبة اجلمعة 19 ايلول 2014 ، ص135 .

109 - املصدر نفسه ، ص136 .

110 - املصدر نفسه.



أ.م.د. مجيد حميد عباس الحدراوي

٨2

مصادر البحث : 

لعام 2014 وجمموعها  اوال : خطب اجلمعة   

)52( خطبة منشورة يف: 

1- خطب اجلمعة توثيق وحتقيق ، املجلد 

العارش اجلزء االول لسنة 2014، )العتبة 

الدويل  العميد  مركز   : املقدسة  العباسية 

للبحوث والدراسات ، 2016(.

2- خطب اجلمعة توثيق وحتقيق ، املجلد 

العارش اجلزء الثاين لسنة 2014، )العتبة 

الدويل  العميد  مركز   : املقدسة  العباسية 

للبحوث والدراسات ، 2016( . 

ثانيا : الكتب االخرى :

 ، دحالن  زيني  امحد  الشيخ   -1

البلد  امراء  بيان  يف  الكالم  خالصة 

احلقيقة  مكتبة   : استانبول   (  ، احلرام 

،2002(،ص67.

2- االطباء يف الشدة : انتهاكات منهجية 

للحيادة الطبية  ، بريوت : املركز االوريب 

حلقوق االنسان ، 2016.

دائرة   ، الكربايس  صادق  حممد   -3

املقاالت  معجم  احلسينية  املعارف 

احلسيني  املركز   ، لندن  ج4،   ، احلسينية 

للدراسات ،2015.

4- مرتىض مطهري ، التعليم والرتبية يف 

 : قم   ، القبانجي  امحد   : ترمجة   ، االسالم 

قلم مكنون ، 1385 هـ ش.

املرجعية  معامل   ، اخلباز  منري  السيد   -5

الرشيدة ،ط1، د.م ، شبكة املنري ،2013.

6-وزارة التخطيط، اسرتاتيجية التخفيف 

 2022-2018 العراق  يف  الفقر  من 

لإلحصاء  املركزي  اجلهاز   ، بغداد   ،

.2018،

ثالثا : الصحف : 

1 - ، بغداد   ، العراقية  الوقائع  جريدة 

العدد   ، واخلمسون  اخلامسة  السنة 

)4314( ، 10/اذار 2014.

2 - ، بغداد   ، العراقية   الصباح  جريدة 

العدد )75749( ، 12 اب 2014 .



٨٣

رابعا : مواقع االنرتنت : 

1 -www. نت:  اجلزيرة  موقع 

aljazeera.net/news/re-

portsandinterviews

2 -h�p:// موقع مركز تراث كربالء

mk.iq/view.php

الربيطانية - 3 االذاعة  هيئة  موقع 

h�p://www.bbc.com/

  arabic/middleeast

املرجع - 4 سامحة  مكتب  موقع 

احلسيني  عىل  السيد  االعىل  الديني 

 ، الذاتية  السرية   ، السيستاين 

h�ps://www.sistani .

  org/arabic/data




