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ملخص البحث: 
يعد البعد اإلنساين غاية أي نشاط اجتامعي – سيايس، يراد له أن يتصد ألي 
مشكلة اجتامعية – سياسية – إنسانية، باعتبار أن اإلنسان (الفرد – املواطن) يف أي 
دولة يف العامل هو يف مقدمة من يتلقى الصدمات اإلنسانية (اجتامعية – اقتصادية –

أمنية) عند حدوث أي من املشاكل املجتمعية التي هتدد حياته أو أمنه اإلنساين. 
من  واسعة  مساحات  عىل  اإلرهابية  داعش  تنظيم  سيطرة  تداعيات  وبعد 
حمافظات العراق يف حزيران سنة ٢٠١٤، وما متخض عنها من كارثة انسانية تعرض 
ما  كل  فقدوا  الذين  االالف  وملئات  ونزوح  وهتجري  قتل  من  العراقي  االنسان  هلا 
هتديداً  مهددا  اإلنساين  أمنهم  وأصبح  معدودة،  ايام  يف  مادية  أصول  من  يملكون 
لتلبية فتو املرجعية  الكثري من املؤسسات واللجان  حقيقياً وكبرياً، وهنا رشعت 
الدينية العليا، وعملت عىل جتسيد البعد اإلنساين عىل أرض الواقع من خالل تقديم 
املساعدات العاجلة، وإغاثة الفئات اهلشة من االيتام واألرامل واملحتاجني، وهبدف 
حتقيق التكافل االجتامعي الذي أوىص به النبي األكرم حممد، فضال عن اسناد 
النرص  حتقيق  إىل  أدت  والتي  الشعبي،  احلشد  ومتطوعي  العراقية  االمنية  القوات 
الداعشية، وكانت  العصابات اإلرهابية  العراقي من دنس  الوطني  الرتاب  بتحرير 
أو  وجلاهنا  األرشف  النجف  يف  العلمية  للحوزة  تابعة  واللجان  املؤسسات  تلك  
جهود  عن  فضال  املدنية،  املؤسسات  أو  احلسينية  املواكب  أو  املقدسة  للعتبات 

املؤسسات احلكومية التطوعية. 

المقدسة،  العتبات  االغاثية،  اللجان  العلمية،  الحوزة  المفتاحية:  الكلمات 
المؤسسات المدنية التطوعية، المؤسسات الحكومية التطوعية. 
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Abstract 
The human dimension is the end of any socio– poli�cal ac�vity to 

address a humanitarian poli�cal social problem considering that the 
human, individual, ci�zen, in any country in the world is at the fore-
front of receiving human shocks, social, economic and security, when 
any of the societal problems threaten his life or human security. 

A humanitarian disaster happened a�er the repercussions of the 
control of the terrorist organiza�on Da`ash over large areas of the 
provinces of Iraq in June 2014. There were acts of killing, displace-
ment of hundreds of thousands of Iraqi people who lost everything 
in a few days, their security became a real and great threat. 

Here come many founda�ons and ad hoc commi�ees to respond 
to the supreme marja`aeia fatwa and bring the humanitarian scope 
into effect by providing exigent aids and succouring the weakest 
classes: orphans, widows and the poor. Such aims to implement the 
social jus�ce the prophet Muhammad recommends. Besides, there 
was a support to the Iraqi security forces and the marja`aeia-backed 
warriors, such a support leads to liberate the Iraqi soil from the 
filth of the daash terrorist gangs. These founda�ons and commit-
tees pertain to the scien�fic hawza, seminary, of holy al-Najaf 
and its commi�ees or the holy shrines or Husseinist processions, 
mawakibs, or civilian founda�ons and the efforts of the volunteer 
state founda�ons as well. 

Keywords: the scien�fic Seminary, relief commi�ees, the 
holy shrines, voluntary civilian organiza�ons, voluntary state 
founda�ons
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املقدمة 

األعىل  املرجع  أطلقها  التي  الكفائي  الدفاع  يف  العليا  املرجعية   لفتو كان 
التكفريية  داع ش  بعد دخول عصابات  (دام ظله)،  السيستاين  احلسيني  السيد عيل 
جمتمعاً  للعراق  العام  األمن  وهتديدها  العراق  حمافظات  من  عدد  إىل  واإلرهابية 
أبرز  ولعل  حمققة،  انسانية  كارثة  من  العراق  حفظت  وعظيمة  كبرية  أبعاد   ، ودولةً
ارض  استعادة  يف  ا  وحيويً مؤثراً  بعداً  كان  الذي  االنساين،  البعد  هو  األبعاد  تلك 
العراقية،  املجتمعية  الفسيفساء  ملختلف  ودمائهم  أبنائه  كرامة  وحفظ  العراق، 
وتقوية مؤسسات الدولة احلكومية ومساندهتا الكبرية التي كانت تستحق اإلشادة 
واألصيل  الكريم  العراقي  املجتمع  من  متعددة  فئات  استجابة  عن  فضال  والثناء، 
الذي لبى فتو املرجعية الدينية الرشيدة، بالدعم واملساندة العظيمة والكبرية طول 
التي تعرض  العراقي  باإلنسان  فالعناية  اإلرهابية،  العصابات  تلك  القتال مع  مدة 
للعدوان والتنكيل والقتل والتهجري والنزوح، ذو أَمهية قصو وأساسية، باعتبار 
أن اإلنسان هو حجر الزاوية للنهوض التنموي املستديم ألي أمة من األمم، فالثروة 
البرشية اإلنسانية العراقية هي الثروة غري القابلة للنضوب عرب الزمن، وهو الغاية 
العمل  رضورة  العليا  املرجعية  أكدت  إذ  أعدائه،  من  أرضه  استعادة  يف  والوسيلة 
عىل حتسني الظروف املعيشية يف املناطق املحررة، وإعادة اعامرها، ومتكني أهلها يف 
العودة إىل ديارهم بكرامة، وضامن عدم االنتقاص من حقوقهم الدستورية، وجتنب 
تكرار األخطاء السابقة يف التعامل معهم، وهو عمل مهم يف حتقيق األمن ومكافحة 
االرهاب واحلد من تداعياته، فكان للبعد اإلنساين واإلغاثي الكبري للفتو املباركة 
األثر املبارش يف حتقيق النرص عىل عصابات داعش اإلرهابية، باعتباره بعدا أساسيا 
اهلشة  الفئات  وخاصة  العراقي،  املجتمع  يف  مهمة  لفئات  اإلنساين  األمن  لتحقيق 

الكثرية من األيتام واألرامل والفقراء والنازحني واملجهرين. 
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أَمهية البحث: 

تأيت أَمهية البحث من آثار البعد اإلنساين يف موسوعة فتو الدفاع الكفائي عىل 
الواقع املجتمعي العراقي، إذ كان هلا األثر الكبري يف حتقيق األمن االنساين للكثري من 
الفئات اهلشة من املجتمع العراقي، ودعم القوات االمنية العراقية واحلشد الشعبي 

العراقي ماديا ومعنويا. 

أهــــــــداف البحث:

بيان البعد اإلنساين ملوسوعة فتو الدفاع الكفائي بعد العام ٢٠١٤. -١

 حتديد جهود احلوزة العلمية يف النجف االرشف واملؤسسات التابعة هلا، وجهود ٢-
وجهود  والعسكرية،  والكاظمية  والعباسية  واحلسينية  العلوية  املقدسة  العتبات 
احلكومية  واملؤسسات  التطوعية،  املدنية  واملؤسسات  اخلدمية،  احلسينية  املواكب 
التطوعية يف تقديم الدعم اإلنساين املناسب لتحقيق األمن اإلنساين ملئات اآلالف من 
النازحني واملهجرين واجلرحى وذوي الشهداء، فضال عن تقديم الدعم اللوجستي 

اإلنساين للقوات األمنية واحلشد الشعبي مدعمة باألرقام واإلحصاءات. 

استنادا ٣- وتقييمها،  الكفائي  الدفاع   فتو ملوسوعة  اإلنسانية  املضامني  تقويم   
ألهداف التنمية املستديمة وخصائصها. 

إشكالية البحث: 

الكفائي  الدفاع   لفتو اإلنساين  البعد  آثار  ما  أساسياً:  سؤاالً  البحث  يثري 
للمرجعية الرشيدة بعد العام ٢٠١٤ يف الواقع املجتمعي العراقي؟ 
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وتفرع عن ذلك أسئلة فرعية لعل أبرزها اآليت:

االغاثية ١- اجلهود  تعزيز  يف  االرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  جهود  ما   
واملساعدات املالية والعينية للفئات املستهدفة بعد العام ٢٠١٤. 

 ما جهود العتبات العلوية واحلسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية اإلغاثية ٢-
واإلنسانية لدعم الفئات املستهدفة واهلشة بعد صدور فتو الدفاع الكفائي؟

 ما جهود املواكب اخلدمية احلسينية يف تقديم الدعم االغاثي ماديا ومعنويا للكثري ٣-
من الفئات كالنازحني واملهجرين فضال عن دعم القوات االمنية واحلشد الشعبي؟

يف ٤- واملالية  العينية  واملساعدات  االغاثية  التطوعية  املدنية  املؤسسات  جهود  ما   
دعم النازحني واملهجرين ورفع معاناهتم؟ 

 ما جهود املؤسسات احلكومية التطوعية يف تعزيز البعد اإلنساين لفتو الدفاع ٥-
الكفائي؟ 

حدود البحث:
احلدود املكانية: مجهورية العراق 
احلدود الزمانية: ٢٠١٤-٢٠١٧

احلدود العلمية: البعد اإلنساين يف موسوعة فتو الدفاع الكفائي. 

منهجية البحث: 

لبيان أَمهية البحث وحتقيق أهدافه وإثبات فرضيته واإلجابة عىل أسئلة إشكالية 
البحث فقد استعنا باملنهج الوصفي التحلييل؛ ألنه األقرب إلثبات فرضية البحث، 
واستشفاف املستقبل والتنبؤ بالنتائج، وحتليل البيانات واملعلومات اخلاصة بالبحث. 
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هيكلية البحث: 
 انتظم البحث يف مقدمة وتسعة حماور، كان األول يف جهود احلوزة العلمية يف 
النجف األرشف، وأبرز مؤسساهتا مؤسسة العني للرعاية االجتامعية، وجلنة إغاثة 
العتبة  جهود  الثاين  املحور  تضمن  فيام  الشهداء،  عوائل  رعاية  وجلنة  النازحني، 
العلوية املقدسة بأبعادها اإلنسانية واإلغاثية، أما املحور الثالث فتناول جهود العتبة 
املقدسة  العباسية  العتبة  الرابع عن جهود  املحور  املقدسة اإلغاثية، وكان  احلسينية 
املقدستني  والعسكرية  الكاظمية  العتبتني  جهود  اخلامس  املحور  وتناول  اإلغاثية، 
اإلغاثية،  اخلدمية  احلسينية  املواكب  جهود  فتضمن  السادس  املحور  أما  اإلغاثية، 
للفئات  اإلنساين  األمن  لدعم  التطوعية  املدنية  املؤسسات  السابع  املحور  وتضمن 
اهلشة بعد أحداث ٢٠١٤، أما املحور الثامن فكان عن جهود املؤسسات احلكومية 
التطوعية االنسانية واالغاثية، أما املحور التاسع فقد دار حول تقييم البعد اإلنساين 

لفتو الدفاع الكفائي، وخامتة البحث واستنتاجات ومقرتحات. 
املحـــور األول: جهود احلوزة العلمية يف النجف االرشف 

ومن تلك املؤسسات التي عملت عىل توجيهات املرجعية العليا مؤسسة العني 
ويمكن  الشهداء،  عوائل  رعاية  وجلنة  النازحني،  إغاثة  وجلنة  االجتامعية،  للرعاية 

إجياز جهودها عىل النحو اآليت: 
أوال: مؤسسة العني للرعاية االجتامعية 

تعد هذه املؤسسة من املؤسسات االنسانية املستقلة ذات النفع العام، والتي تعنى 
بشؤون الشهداء من املتطوعني الذين لبوا نداء املرجعية العليا يف الدفاع عن العراق 
العراق،  يف  اإلرهابية  العمليات  ضحايا  من  الشهداء  يتامى  ورعاية  ومقدساته، 
ويتامى املتوفني وفاة طبيعية ممن هم بحاجة إىل رعاية، وتقديم املساعدات للنازحني. 
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٢٠٠٦، وهلا مقر رئيس وفرعان وستة مكاتب  أُسست املؤسسة يوم ١٣ ك ٢
مكتباً   ١٣ إىل  إضافة  املختلفة،  املحافظات  يف  مكتباً  و٢٠  فرعاً  و١٧  بغداد  يف 

خارج العراق. 

لتلك  التربعات  جلمع  واملحافظات  بغداد  يف  إعالمية  بحملة  املؤسسة  قامت 
هلم  االحتياجات  أبسط  توفر  لعدم  حقيقية  مآيس  وعاشت  عانت  التي  العوائل  

كاملسكن واملأكل واملرشب واأللبسة وغريها (١ ). 

تعتمد املؤسسة عىل مصادر ملواردها لعل أمهها: (٢)

املنح التي يقدمها مكتب سامحة املرجع األعىل السيد عيل احلسيني السيستاين، -١
وهي الدعم االسايس للمؤسسة واحلقوق الرشعية املأذونة بقبضها. 

 املؤسسات اخلريية واملحسنون. ٢-

وكان ملؤسسة العني للرعاية االجتامعية دور كبري يف التكافل االجتامعي، ورعاية 
العوائل املتعففة واأليتام وعوائل املجاهدين وشملت جهود املؤسسة جوانب مهمة، 
لعل أبرزها االعانات املالية والعينية، وإيواء العوائل من خالل بناء دور سكنية هلم 
أو ترميمها، فضال عن اجلانب الصحي ورعاية املرىض من االيتام وذوي الشهداء 

 .واجلرحى من املقاتلني املجاهدين الذين لبوا الفتو

 وأهم آليات العمل يف مؤسسة العني لتقديم جهد إنساين وإغاثي هي: (٣)

املساعدات املالية: ومتثل تقديم منح مالية لعوائل الشهداء املتطوعني الذين لبوا -١
نداء املرجعية، إذ يقدم مبلغ (١٠٠ألف دينار عراقي) لكل يتيم دون سن ١٥ سنة و 
(١٠٠) لكل أرملة شهيد، ولوالدي الشهيد األعزب وغريها من الفئات املستحقة. 
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املواد العينية: مثل املواد الغذائية والسالت الرمضانية، فضال عن كسوة العيد، -٢
فضال  واملنزلية،  الكهربائية  واالجهزة  الدراسية،  واملستلزمات  املدرسية  والكسوة 

عن ترشيح (١٠٠) عائلة لغرض منحهم سيارات مقدمة من أحد املتربعني. 

لبوا -٣ الذين  املتطوعني  الشهداء  لعوائل  وتقدم  املساكن:  وترميم  البناء  خدمات 
نداء املرجعية وأعطيت هلم االولوية يف الرتميم هلم. 

من -٤ واملتطوعني  الشهداء  لعوائل  الصحية  اخلدمات  وتقدم  الصحي:  اجلانب 
إن  العراق  خارج  إىل  للعالج  املرىض  وإرسال  الشهيد،  ووالدي  واألرامل  األيتام 
تعذر األمر عىل العالج يف العراق، وتقدر املبالغ التي رصفت يف املجال الصحي قرابة 

١) دينار عراقي، شملت رعاية (٧١٦) جرحياً.  ,٢٧٥ ,٠٠٠, ٣١٠ )

اجلانب النفيس: إذ تم ارشاك يتامى الشهداء املتطوعني الذين لبوا نداء املرجعية -٥
أقامتها  التي  واملهرجانات  واالحتفاالت  والرتفيهية  الرتبوية  الفعاليات  مجيع  يف 

املؤسسة. 

العام  يف  املستحقة  لألرس  املرصوفة  املبالغ  إىل  املؤسسة  بيانات  وأشارت 
١٥ مليار)  دينار عراقي، وبلغ عدد األرس  ,٥٤٩ ,٧٤٩ ,(٢٠١٥-  ٢٠١٨) (٠٠٠
التي زارها معتمدو مكتب السيد املرجع األعىل لغاية ٢٠١٨ قرابة (١٨٣٩) ارسة 
بغداد  ويف  ارسة،  لكل  دينار)  (مليون  البالغة  األعىل  املرجع  هدية  وتقديم  شهيد، 
مليون،   (٤٢٧ ,٠٠٠ ,٠٠٠) قار  وذي  مليون،    (٧٥٦ ,٠٠٠ وحدها(٠٠٠,
١٦٥) مليون، والبرصة  ,٠٠٠ ٢٦٠) مليون، وميسان(٠٠٠, ,٠٠٠ واملثنى(٠٠٠,

٩٠) مليون(٤ ).  ,٠٠٠,٠٠٠)
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ثانيا: جلنة اغاثة النازحيـن 

أسست هذه اللجنة سنة (٢٠١٤) حزيران بعد تعرض مناطق تلعفر واحلمدانية 
ودياىل وكركوك إىل هجمة رشسة من داعش اإلرهابية، مما أد إىل نزوح العوائل من 
مناطقهم إىل مناطق بعيدة ونائية، مما دفع املؤسسة إىل توفري املستلزمات األساسية، 
كاملسكن واملأكل واملرشب واأللبسة وغريها، إذ تم متابعة العوائل كل ثالثة اشهر 
عن  فضال  دورية،  بصورة  املساعدة  وإعادة  مالية،  مساعدة  أول  استالم  تاريخ  من 
اليها  نزحت  التي  املناطق  يف  املؤسسة  قدمتها  التي  والغذائية  العينية  املساعدات 
العوائل يف خميامت اجلدعة والقيارة وقضاء بادوش ومحام العليل وتكريت واملوصل، 
٧٨) سلة غذائية متكاملة، األمر  إذ بلغ عدد السالت الغذائية يف تلك املناطق( ١١٢,
النزوح عام (٢٠١٤)  الغذائي للمواطنني، وبمبلغ مايل، ومنذ بد  الذي وفر األمن 

١) دينار عراقي (٥ ).  ,٤٨٤ ,٧٤٢ لغاية شهر شباط (٢٠١٨) يقدر(١٠٠,

عام  اذار  لغاية   (٢٠١٤) عام  منذ  النازحني  عىل  املرصوفة  املبالغ  وبلغت 
املشمولني  االفراد  وعدد  دينار،   (١٢ ,٧٦٣ ,٣٢٥ ,١١٥) حوايل   (٢٠١٨)

باملساعدات(٢٣٠١١) فرداً  (٦). 

وبلغ العدد الكيل للعوائل النازحة التي شملتها االغاثة سنة (٢٠١٤) (٤٠٣، 
 (١٧ ٥٧) عائلة، ويف سنة (٢٠١٦) (٨٥٠, ٢٤) عائلة، ويف سنة (٢٠١٥) (٦٢٩,
١) عائلة.  ١٨) عائلة، ويف سنة (٢٠١٨) (١٤٦, عائلة، ويف سنة (٢٠١٧) (٨١٥,

– النجف  طريق  يف  النازحني  إليواء  كرفانات  أُنشئت  السكن  توفري  جمال  ويف 
االحتياجات  توفري  مع  عائلة   (٣٠٠) إسكان  وتم  كرفان   (٣٠٠) وبعدد  كربالء، 
النازح،  الناخبني حسب سكن  كافة، وقامت مؤسسة العني بدفع إجيارات لبعض 
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 (٤٧ ,٦٠٠ ٢٠١٨ حوايل (  ٠٠٠, – وبلغت املبالغ املالية منذ بدا النزوح ٢٠١٤
دينار، وجممع السكني يف منطقة املعامل يف بغداد إليواء عوائل االيتام، وجممع سكني 

يف منطقة سبع قصور يف بغداد ويتكون من (٢٨) وحدة سكنية (٧). 

وعىل مستو املساعدات العينية بلغ عدد السالت الغذائية املوزعة عىل العوائل 
٧٨)سلة غذائية، وبلغ عدد املبالغ املرصوفة عىل املوارد العينية منذ  النازحة(١١٢,

١) دينار (٨).  ,٤٨٤ ,٧٤٢ بدأ النزوح (٢٠١٤) لغاية شهر اذار (٢٠١٨) (٤٠٠,

٢٨) يتيامً من بينهم (٢٠٥٠)      وبلغ عدد اليتامى املكفولني من املؤسسة (٨٦٠,
كفالء  أعداد  يف  ملحوظ  تصاعد  وهناك   الشعبي،  احلشد  شهداء  يتامى  من  يتيامً 
١٣) كفيل حسب آخر احصاءات  اليتامى لدهيا بعد وصول اعدادهم إىل (٦٧٥,
١٩) من أصل (٣١٠, املؤسسة الرسمية والذين هلم الدور األبرز يف رعاية (٩٣٣,
٤٣) يتيم حمتضن لد املؤسسة  (٩). وكان جمموع املبالغ التي رصفتها املؤسسة يف 
شملت  عراقي  دينار    (٨ ,٠٠٦,٠٢٢ ,٣٠٠) إىل  وصلت  العراق  نازحي  إغاثة 

مستلزمات غذائية وبدل اجيار وخدمات صحية (١٠). 

ويمكن إجياز نشاط جلنة اإلغاثة بام يأيت: (١١)

 إغاثة العوائل يف مجيع املناطق التي شهدت معارك لتحرير أرايض البلد من دنس ١-
عصابات داعش. 

إىل ٢- زيارة  اإلغاثة،  زيارات جلنة  ابرز  واملالبس، ومن  والدواء  الغذاء  ايصال   
إقليم كردستان وقضاء سنجار يف اذار عام ٢٠١٥، التي يقطنها العديد من العوائل 
االيزيدية إذ تم االطالع عىل أحواهلم وتقديم املساعدات الكافية من مواد غذائية 
ومالبس وغريها، وزيارة معبد اللش، وقد كان يف استقبال الوفد عدد من رجال 
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الدين األيزيدين، وزارت جلنة اإلغاثة عدداً كبرياً من العوائل املسيحية التي نزحت 
هلم  املساعدات  وتقديم  إلغاثتهم  كاوة  عني  منطقة  وبالتحديد  اربيل  حمافظة  إىل 
ألكثر من ٢٠٠٠ عائلة، وزيارة قضاء الرشقاط وجممع الزيتون وقدمت املساعدة 
الغذائية وعدد من  السالت  أكثر من عرشة االف ومخسامئة عائلة، من حيث  إىل 
اخليم لبعض العوائل الكبرية، وزيارة جلنة االغاثة عىل حمافظة السليامنية، ووزعت 
مساعدات عينية عىل أكثر من ٢٠٠٠ عائلة من خمتلف الطوائف واالديان كاملالبس 
والغذاء، وحمافظة دهوك والقر املحيطة بمركز املحافظة يف قضاء زاخو، وزيارة 
حمافظة األنبار يف قضاء النخيب، إذ شملت الزيارة الوصول إىل أربعة خميامت تضم 
أكثر من ٦٥٠ عائلة لتبارش بتوزيع مواد غذائية ضمنت قرابة (٧٠٠) سلة غذائية 
اللجنة  وزارت  الطحني.  مادة  من  طن   ٥٠ قرابة  عن  فضال  مادة   ١٢ من  بأكثر 
ويف  الفلوجة،  عامرية  وخميامت  اخلالدية  وقضاء  احلبانية  وخميامت  حديثة  قضاء 
قضاء هيت، إذ وزعت اللجنة سالت غذائية ومواد صحية ومالبس، ويف حمافظة 
صالح الدين بجميع أقضيتها ونواحيها قدمت أغلب مواد اإلغاثة املطلوبة، ويف 
حمافظة كركوك وبغداد واملوصل وزعت املساعدات العينية واملالية آلالف العوائل 

النازحة وأرس الشهداء واجلرحى. 

الشهداء ٣- عوائل  تكريم  يف  دور  املثنى  مطار  يف  الشهداء  استقبال  للجنة  كان   
وعناوينهم،  حمافظتهم  إىل  نقلهم  وتأمني  اجلثامني  استقبال  عند  هبم  واالهتامم 
وتكفل املركز بالتنسيق مع جلنة النجف االرشف باستقبال اجلثامني ومراسيم الدفن 
املساعدات  من  الكثري  كان عددهم، فضال عن  مهام  الشهيد  كاملة، وضيافة ذوي 

والتسهيالت االساسية لذوي الشهداء (١٢). 
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ثالث: جلنـــة رعايــــة عوائـــل الشهداء 

تألفت جلنة رعاية عوائل الشهداء بتوجيه من املرجع الديني األعىل السيد عيل 
وتلبية  ملواساهتم  الشهداء  ذوي  أبواب  عىل  لتقف  ظله،  دام  السيستاين  احلسيني 
احتياجاهتم، إذ تم تشكيل هذه اللجنة برفقة معتمديه وممثليه يف حمافظات العراق، 
وشملت حمافظة بغداد وبابل وكربالء والنجف والديوانية وواسط ودياىل وكركوك 
وصالح الدين وميسان وذي قار واملثنى والبرصة، وقدمت اللجنة كافة انواع الدعم 

املعنوي واملادي لعوائل الشهداء  واجلرحى (١٣). 

املحور الثاين: جهود العتبة العلوية املقدسة اإلنسانية. 

بأولئك  املعارك حمتدمة وطاحنة، كان البد من االهتامم  الذي كانت  الوقت  يف 
السديدة  العليا  املرجعية  توجيهات  فكانت  هلم،  واإلسناد  الدعم  وتقديم  املقاتلني 
إىل العتبات املقدسة واجلهات املختصة تؤكد رضورة تشكيل هيئات وجلان مهمتها 
تقديم الدعم للمقاتلني يف ساحات القتال، ومن أبرز اللجان التي تشكلت بناء عىل 
للعتبة  التابعة  املقدسات  للدفاع عن عراق  التوصيات (جلنة االرشاد والتعبئة  تلك 
املقاتلني  إلمداد   الفتو انطالق  منذ  بقوة  حارضة  كانت  التي  املقدسة)،  العلوية 
العصابات  ضد  املعركة  زخم  إلدامة  ومعنوي  مادي  دعم  من  حيتاجونه  ما  بكل 
االجرامية من خالل زيارهتا امليدانية للمقاتلني يف خمتلف قواطع العمليات، وكان 
ما  كل  وتقديم  للمقاتلني،  اللوجستي  الدعم  يف  جتسد  قد  للهيئة  االنساين  البعد 
حيتاجونه من غذاء ومالبس وغريها، إذ مل تذخر جهدا يف الوصول إىل ابعد املناطق 
وخصوصا الساخنة منها ابتداء من جرف النرص وانتهاء بمدينة املوصل، والتكفل 
يف تفقد عوائل شهداء احلشد الشعبي وتقديم الدعم املايل هلم وبناء املنازل وتأثيثها 
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كان  التي  الكبرية  الدعم  قوافل  من  كبري  عدد  عىل  االرشاف  عن  فضال  لبعضهم، 
يقدمها أهايل بعض املحافظات إىل املقاتلني يف اجلبهات، واستمر ذلك اجلهد املبارك 

 .( ١٤)  (٢٠١٧ – للجنة عىل مد ثالثة أعوام (٢٠١٥- ٢٠١٦

وقد رشعت جلنة االرشاد والتعبئة للدفاع عن عراق املقدسات من خالل هتيئة 
اإلمامني  حرم  من  املقاتلة  للحشود  وتوزيعها  التربعات  جلمع  كبرية  خمازن  مخسة 
العسكريني، وهي خمازن ممتلئة بأنواع املواد الغذائية واأللبسة، ويقوم أعضاء جلنة 
واحدة  وجبة  من  ألكثر  يوميا  املقاتلني  عىل  بتوزيعها  دقيق  برنامج  ووفق  اإلرشاد 
قاعدة  إىل   العسكريني حرم  من  املمتدة  القطعات  إىل  مسائية   وأخر صباحية 
سبايكر مرورا بالعوجة وتكريت والدور والعلم والبوعجيل، وقامت اللجنة بزيارة 
اللجنة  قيام  عن  فضال  احتياجاهتم،  بتلبية  واالهتامم  املحررة  املناطق  يف  العوائل 
التجهيز  الرتكيز يف  كافة، وكان  العمليات  قواطع  الغذائية عىل  املساعدات  بتوزيع 

عىل املواد املعلبة اجلاهزة لكوهنا نافعة للمقاتلني يف ساحة املعركة  (١٥). 

ويف اجلانب الصحي اإلنساين ناقش جمموعة من أطباء مدينة النجف األرشف 
مع مسؤويل جلنة اإلرشاد والتعبئة دراسة أولية ملرشوع إنساين طبي وصحي داعم 
لدعم  الكفيلة  السبل  اجياد  عن  فضال  شهدائهم،  وعوائل  الشعبي  احلشد  جلرحى 
لقاء  اللجنة  االمنية، من خالل رعاية   والقو الشعبي  احلشد  الشهداء من  عوائل 
موسع ضم عددا من املالكات الطبية املرشفة عىل عمليات اإلغاثة وإسعاف جرحى 

القوات االمنية واحلشد الشعبي (١٦). 

للعتبة  التابعة  املقدسات  عراق  عن  للدفاع  والتعبئة  اإلرشاد  جلنة  وافتتحت 
العلوية املقدسة مقرا هلا يف قضاء الدجيل التابع ملحافظة صالح الدين وسط حضور 
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قضاء  واعتبار  ووجهائهم،  القضاء  ومسؤويل  العلمية  احلوزة  فضالء  من  رسمي 
الدجيل منطلقا إلرشاد املقاتلني وتعبئتهم يف املناطق الواقعة غرب قضاء الدجيل 
ومنها منطقة سيد غريب بامتداد حمافظة االنبار، وقد متت هتيئة خمازن للمواد الغذائية 
واأللبسة لكي يتم توزيعها حسب موارد احلاجة التي البد من توفرها للمقاتلني (١٧). 

كافة  األمنية  القوات  لقطعات  اللوجستي  الدعم  تقديم  يف  اللجنة  واستمرت 
واحلشد الشعبي ويف كل قواطع العمليات، إذ قدمت الدعم املايل والعيني من الغذاء 
واملالبس وكل ما حيتاجه املقاتلون، إذ كان أعضاء اللجنة يزورون القطعات باستمرار 
٢٠١٧)، ويلتقون باملقاتلني ويدعموهنم معنويا وماديا(١٨ ).  – يف السنوات (٢٠١٥

املحور الثالث: جهود العتبة احلسينية املقدسة االنسانية 

  من ضمن النشاطات التي أولتها األمانة العامة للعتبة احلسينية أَمهية بعد صدور 
الفتو املباركة هو إغاثة النازحني، ففي العام (٢٠١٤) أمرت األمانة العامة للعتبة 
احلسينية املقدسة باستقبال العوائل النازحة وتوفري مجيع متطلبات احلياة الكريمة هلا، 
إذ وصل عدد النازحني من املناطق الساخنة يف(تلعفر وامريل وطوز خرماتو) الذين 
تم ايواؤهم يف صحن العقيلة زينب إىل (١٦٠) عائلة بينام ارتفع معدل العوائل 
التي تم ايواؤها يف مدن الزائرين إىل (١٣٥٠) عائلة، ووفرت العتبة احلسينية املقدسة 
كل متطلبات العوائل، بالتنسيق مع قسم املضيف يف العتبة احلسينية املقدسة وقسم 
احتياجات  لتلبية  وبغداد  وميسان  البرصة  من  وصلت  التي  احلسينية  املواكب  من 

تلك العوائل من املواد الغذائية واملاء الصالح للرشب (١٩). 

يف  الغربية  املحافظات  من  النازحة  العوائل  املقدسة  احلسينية  العتبة  واستقبلت 
مجيع الفنادق ومدن الزائرين التابعة هلا، فضال عن البعد اإلنساين الذي متثل بإيصال 
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مساعدات إنسانية إىل منطقة سنجار لتوزيعها عىل العوائل النازحة من منطقة تلعفر، 
إذ وزعت مساعدات بلغت (٢٧٠) طناً من املواد الغذائية لتشمل (٨٠٠٠) عائلة، 
واستقبلت العتبة احلسينية املقدسة أكثر من (٣٠٠٠) نازح من الرتكامن، فضال عن 
إذ قامت  السنية والشيعية،  الطائفتني  نازحني من خمتلف مناطق أطراف بغداد من 
العتبة املقدسة بتشكيل جلنة لتوزيعهم عىل احلسينيات املنترشة بني كربالء والنجف 
بعد استجابة أصحاب احلسينيات واملواكب احلسينية لدعوة املتويل الرشعي للعتبة 
احلسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي حول هذا املوضوع، إذ فتحت مجيع 
النازحني  القديمة الستيعاب  املدينة  املوجودة يف مدينة كربالء وداخل  احلسينيات 
وآمريل  ودياىل  الدين  وصالح  وتلعفر  (املوصل  يف  الساخنة  املناطق  من  القادمني 

وطوزخورماتو) فضال عن بعض األقضية والنواحي (٢٠ ). 

   ومل تكتفِ العتبة احلسينية املقدسة بذلك بل اتفقت مع املنسق إلقليم كردستان 
عىل نقل بعض النازحني الذين مل جيدوا مأو هلم يف سنجار بعد أن امتألت بيوت 
معسكر  إىل  واحلدائق  والشوارع  البنايات  وهياكل  واجلوامع  واحلسينيات  األهايل 
عائلة   (٤٥٠) ونقلت  احتياجاته،  تأمني  العتبة  وتولت  دهوك  حمافظة  يف  نظامي 

بشكل منظم إىل مدينة كربالء املقدسة من طريق مطار النجف االرشف(٢١). 
وعىل املستو الصحي االنساين قامت الكوادر الطبية يف العتبة احلسينية املقدسة 
كربالء  إىل  الالجئني  االرهاب  ضحايا  خلدمة  وجهودها  طاقاهتا  كل  باستنفار 
التي  األماكن  يف  ونرشها  طبية  ومفارز  وفرق  جلان  تشكيل  خالل  من  املقدسة، 
التابع للعتبة بتقديم  النازحة واملهجرة، وقيام قسم الشؤون الطبية  تقطنها العوائل 
الزائرين، وداخل  الطبية يف مدن  املفارز  للمرىض من خالل نرش  الطبية  اخلدمات 
احلائر احلسيني، فضال عن املفارز املتنقلة عىل احلسينيات واملخيامت التي استقر فيها 
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النازحون وتوفري األدوية ملعاجلتهم ومتابعتهم بصورة مستمرة، وقام قسم الشؤون 
الطبية بالتعاون مع مستشفى السفري اجلراحي بتوفري العالجات الصعبة لكثري من 

 .(٢٢) املرىض املصابني باإلمراض املزمنة، وإجراء العمليات اجلراحية الكرب
واملهجرة  النازحة  العوائل  خدمة  املقدسة  احلسينية  العتبة  نشاطات  ضمن  ومن 
وتقديم املساعدة هلم، وتزويدهم بكل وسائل الراحة من خالل جتهيزهم بمولدات 
يف  وخاصة  العالية  احلرارة  درجات  ارتفاع  نتيجة  املناسبة  االجواء  لتوفري  كهربائية 
شهر رمضان، وجهزهتم باملواد الغذائية للعوائل النازحة من املوصل التي بلغ عددها 
العوائل  العيد ألطفال  العتبة كسوة  فرد، ووزعت  (٢٠٨) عائلة، وبواقع (١١٠٠) 
النازحة واملهجرة عىل ما يقارب (٣٥) الف نازح وبمالبس متنوعة، فضال عن قيام 
مضيف اإلمام احلسني بشكل يومي بتقديم اكثر من (٦٠٠٠) وجبة طعام للعوائل 
النازحة، وتقديم املواد اجلافة وبشكل متواصل ملدة مخسة عرش يوما لتشمل (الطحني 
والرز والسكر والشاي والزيت)، وتوفري االجهزة الكهربائية هلم مثل املربدات اهلوائية 
واملجمدات، و قامت العتبة بجهود كبرية عىل مستو اجلهد اآليل، إذ قامت اكثر من 
(٣٠٠) عجلة خمصصة لنقل األفراد ووضعها بخدمة النازحني، وختصيص سيارات 
مستمر،  بشكل  الغذائية  املواد  لنقل  كبري  نقل  ومركبات  الرشب،  ماء  لنقل  حوضية 

وهتيئة سيارات االسعاف ألصحاب االمراض املزمنة وحاالت الطوارئ (٢٣). 
املساعدات  قوافل  من  العديد  بتسيري  احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  وقامت 
والوسط  والرشق  الغرب  واىل  الشامل  أقىص  من  املحافظات  خمتلف  يف  للنازحني 
واجلنوب وحيثام كان هناك نازحون ومهجرون، وشملت املساعدات املواد الغذائية 
والطبية واألغطية واألفرشة واملالبس، ففي صالح الدين الرشقاط سريت قافلة  يف 
العام ٢٠١٦ تضم (١٠٠) طن من الرز، و(٢٠) طنا من احلليب، و (٥٠) طنا من 
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املواد الغذائية االخر ومياه الرشب، ويف العام ٢٠١٧ كانت هناك قافلة إىل املوصل 
خالل  من  لوصوهلا،  االول  اليوم  يف  نازح   (١٠٠٠٠) من  ألكثر  النازحني  إلغاثة 
العتبة  وخصصت  واملالبس،  واالغطية  والطبية  الغذائية  باملواد  حمملة  شاحنة   ٣٥
كربالء،   – النجف  طريق  عىل  ويقع  النازحني  إليواء  سكنياً  حياً  املقدسة  احلسينية 
ويضم املجمع (٢٠٠) وحدة سكنية مكيفة خمصصة للنازحني، ويضم املجمع مقراً 

ا، وحمطة ملياه الرشب (RO)، ومولدة كهرباء  (٢٤).  لإلدارة وأسواقً
خاصة  شاحنات  توفر  عن  املقدسة  احلسينية  العتبة  أعلنت   ٢٠١٧ عام  ويف 
اإلرهاب،  دنس  من  املحررة  مدهنم  إىل  بالعودة  الراغبني  النازحني  ممتلكات  لنقل 
وفق مبادرة إنسانية تبنتها لتسهيل عمليات العودة لتلك العوائل من حمافظة كربالء 
املقدسة إىل أماكن إقامتهم، إذ إن هناك مخسة آالف عائلة أعلنت عزمها العودة إىل 

املدن املحررة وخاصة تلعفر (٢٥). 
يف  للمقاتلني  اللوجستي  الدعم  بتقديم  املقدسة  احلسينية  العتبة  وقامت 
الصاحلة  املياه  وفر  للعتبة  اآليل  واجلهد  اجلافة،  الغذائية  كاملواد  القتال  جبهات 
للرشب إىل املناطق الصحراوية واحلدودية، فضال عن املساعدات الطبية والفنية 

للقواطع العسكرية (٢٦). 

املحور الرابع: جهود العتبة العباسية املقدسة االنسانية 
كان البعد اإلنساين واإلغاثي جلهود العتبة العباسية املقدسة واضحاً وكبرياً، إذ 
قدمت العتبة املقدسة الدعم الالزم للعوائل النازحة من مناطق القتال وهي بأعداد 
كبرية، وسامهت يف احتضان تلك العوائل بعد أن استنفرت مجيع طاقاهتا وكوادرها 
خالل  من  هلم   األخر واملتطلبات  املستلزمات  كافة  وتوفري  النازحني  الستقبال 
آلالف  الرضورية  املساعدات  وتقديم  بتوفري  لتتكفل  النازحني  إغاثة  جلنة  تشكيل 
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واملأكل  املالئم  السكن  توفري  خالل  من  لإلرهاب  تعرضت  التي  النازحة  العوائل 
واملالبس وكل ما حيتاجون اليه بعد أن تركوا خلفهم كل ما يملكون (٢٧). 

ومن ابرز مشاريع العتبة العباسية ذات البعد االنساين املتميزة مرشوع صناديق 
احلشد الشعبي، وهي فكرة انسانية حققت نتائج مثمرة يف مد يد العون واملساعدة إىل 
املقاتلني وعوائل الشهداء واجلرحى، وهو مرشوع هيدف يف إرشاك اجلميع يف الدفاع 
الكبري  النقص  لسد  وذلك  الشعبي،  احلشد  ودعم  التربع  خالل  من  العراق،  عن 
احلاصل يف املوارد العينية واملادية، وتم تقسيم العمل عىل جلان لتغطية عدة جوانب 
واللوجستي  املايل  والدعم  الشعبي،  احلشد  وجرحى  الشهداء،  عوائل  أمهها  من 
للمقاتلني يف جبهات القتال، وقد شهد املرشوع تفاعال كبريا من خالل العثور عىل 
نامذج من العمالت العربية واألجنبية داخل الصناديق حتى بلغ عدد النامذج (٣٠) 
نموذجا، وكان للعراقيني القدح املعىل يف دعم هذا املرشوع، وقد شوهد بالعيان أن 

 .(٢٨)  الصناديق ما إن توضع يف مكاهنا املخصص حتى متأل مرة بعد اخر
وقدمت العتبة العباسية املقدسة إحصائيات بالتواريخ واالرقام توضح فيهام 
حجم ونسبة ما رصف من صناديق التربعات عىل احلشد الشعبي، إذ بينت أن 
املبلغ الكيل املرصوف من تاريخ ٢/ ٣ / ٢٠١٥، ولغاية ٣١ / ١٢ /٢٠١٧ هو 
٧) دينار عراقي، علام أن ما رصف من أموال عىل متطوعي  ,٠٤١ ,٧٢٦,٥٠٠)
 ،٢٠١٥  /٣/٢ تاريخ  قبل  ما  إىل  املباركة   الفتو صدور  بعد  الشعبي  احلشد 
احلشد،  ملتطوعي  كبرية  ومبالغ  أمواالً  رصفت  فقد  التسعة  األشهر  هذه  يف  أي 
وجرحى املعارك، وعوائل الشهداء، وجماالت أخر للقوات املقاتلة، لكنها مل 
عدم  منها،  خمتلفة  ألسباب  وذلك  الدينية  الشؤون  قسم   لد تسجل  ومل  توثق 

وجود مالك متخصص لذلك (٢٩). 
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كافة  الدعم  انواع  املقدسة  العباسية  العتبة  قدمت  اللوجستي  الدعم  جمال  ويف 
أو  املالبس  أو  اجلافة  الغذائية  باملواد  الدعم  ومتثل  القتال،  جبهات  يف  للمقاتلني 
وسامراء  محرين  وجبال  النرص،  وجرف  (امريل  من  املناطق  مجيع  ويف  املالية  اهلدايا 
واملوصل،  والفلوجة،  والصقالوية،  والكرمة  واالسحاقي،  وتكريت،  وبيجي، 
وسنجار، وسهل نينو، واحلوجية، وغريها)، إذ كانت هناك مراكز دعم لوجستي 
كبرية للعتبة املقدسة يف أماكن متعددة، وابرزها مركز الدعم اللوجستي املوجود يف 

سامراء واملوصل وبيجي(٣٠ ). 
ويف جمال إغاثة النازحني اإلنساين، وجهت األمانة العامة للعتبة املقدسة بتشكيل 
هذه اللجنة التي أطلق عليها (جلنة اغاثة النازحني) وذلك بتاريخ ١١ /٢٠١٧/٧

من أجل تذليل الصعوبات كافة أمام العوائل النازحة، وتوفري املواد الغذائية اجلافة، 
إذ  واملراوح،  اهلواء  ومربدات  االبيض  النفط  ومادة  منزلية،  وأجهزة  عينية  ومواد 
قدرت االمم املتحدة عدد النازحني يف العراق بثالثة ماليني نازح، واكثر من ثامنية 
اإلغاثي  املقدسة  العتبة  دور  فكان  انسانية،  مساعدات  إىل  بحاجة  شخص  ماليني 
واإلنساين كبريا للتخفيف من معاناة النازحني ومن مجيع املحافظات التي تعرضت 

لعدوان عصابات داعش اإلرهابية (٣١). 
 وكانت العتبة العباسية املقدسة قد استقبلت أكثر من (٨٣٠٠) مهجر من نينو
وكركوك، والذين هجروا عىل أساس طائفي وعرقي، إذ تعرضوا ألبشع أساليب 
القتل والسلب، وهدم وجرف منازهلم واالستيالء عىل ممتلكاهتم، إذ قامت العتبة 
التوقع  مع  املتاحة  اإلمكانيات  ضمن  العوائل  تلك  حتتاجه  ما  كل  بتوفري  املقدسة 
لاللتحاق  النازحني  املوظفني  املقدسة  العتبة  ودعت  النزوح،  معدالت  بارتفاع 
بالدوائر احلكومية، وافتتحت جلنة اغاثة النازحني خمزنا مركزيا الستقبال تربعات 

املواطنني من املواد العينية املخصصة للمهجرين  (٣٢). 
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وتبنت العتبة العباسية املقدسة مرشوع تكريم عوائل شهداء احلشد الشعبي منذ 
صدور فتو الدفاع الكفائي املباركة التي اطلقتها املرجعية الدينية العليا، وشمل 
الربنامج توزيع منح مالية تبلغ مليون دينار لكل عوائل الشهداء، فضال عن املواد 
عىل  دينار  ملياري  من  أكثر  إنفاق  تم  إذ  الكهربائية،  واألجهزة  والغذائية  العينية 
فيها،  الراقدين  املستشفيات  يف  الشعبي  احلشد  يف  اجلرحى  وزيارة  املرشوع،  هذا 
املحنة، وبلغ عدد اجلرحى  لتعينهم عىل جتاوز هذه  مالية هلم  وتقديم مساعدات 
عليهم  توزيعه  تم  ما  وبلغ  جرحيا،   (٧٤٢  ) هلم  مالية  مساعدات  قدمت  الذين 
مالية  منح  وتقديم  جريح،  كل  حالة  حسب  عراقي  دينار    (٣٢٥ ,٢٠٠,٠٠٠)
لبعض مقاتيل ألوية احلشد الشعبي ممن مل يستلموا رواتب أو غريها من احلاالت 
اإلنسانية، فضال عن دعم هذه القوات بمواد غذائية ولوجستية هلم، وقد قدرت 

٢)  دينار عراقي  (٣٣).  ,٥٢٦، ٠٨٩ املبالغ املالية (٥٠٠,

املحور اخلامس: جهود العتبتني الكاظمية والعسكرية املقدستني االنسانية 

اوال: جهود العتبة الكاظمية املقدسة االنسانية 

قامت العتبة الكاظمية املقدسة وعىل مدار ثالث سنوات بجهد إنساين وإغاثي 
والتواصل  الشهداء  عوائل  تكريم  ابرزها  من  كان  نشاطات  عدة  تضمن  كبري، 
املادية  احتياجاهتم  من  جانب  سد  يف  والسعي  معاناهتم  من  للتخفيف  أرسهم  مع 

واملعنوية، وتوفري الرعاية الصحية األساسية واحلد من معاناهتم (٣٤). 

متدهور  انساين  وضع  من  عانت  التي  النازحة  االرس  املقدسة  العتبة  ودعمت 
بسبب النزوح، إذ قامت العتبة الكاظمية املقدسة بجوالت عىل خميامت النازحني، 
وتعاونت مع املؤسسات واملنظامت املدنية لتقوم بتوزيع مستلزمات احلياة الكريمة، 
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وتشكيل غرفة عمليات مع دوائر الصحة يف املحافظات املستقلة للعوائل النازحة 
وارسال االدوية إلغاثة املرىض، إذ ارسلت العتبة املقدسة ١٢ طنا من االدوية إلغاثة 

النازحني يف حمافظة النجف االرشف  (٣٥). 

مع  وبالتنسيق  الشعبي،  احلشد  ايتام  من  عدد  بتكفل  املقدسة  العتبة  وتكفلت 
املتطلبات، فضال عن  مؤسسة العني للرعاية االجتامعية، واملشاركة يف هتيئة بعض 
التربعات  بتقديم  املقدسة  العتبة  وقيام  الدرايس،  العام  قبيل  األيتام  لكسوة  التربع 
استقبال  منها يف  املعوقني) لالستفادة  (البطانيات وعربات  الكاظمية  إىل مستشفى 
من  واملصابني  واجلرحى  املرىض  حاجة  لسد  بالدم  التربع  ومحالت  اجلرحى، 

املجاهدين االبطال الراقدين يف املستشفيات (٣٦). 

الشعبي  احلشد  يف  املجاهدين  لدعم  املقدسة  الكاظمية  العتبة  مشاريع  ومن 
مرشوع تصفية وتعبئة مياه الرشب، الذي يساهم يف توفري أكثر من (٣٠٠٠) قنينة 
عطاشى  ساقي  (مرشوع   املرشوع  هذا  وسمي  للمجاهدين،  الواحد  اليوم  يف  ماء 

 .(٣٧)  كربالء) تيمنا بأيب الفضل العباس

بأنواعه كافة  اللوجستي  الدعم  بتنظيم محالت  املقدسة  الكاظمية  العتبة  وقامت 
وزيارة جبهات القتال، وتفقد قطعات احلشد الشعبي وتلبية احتياجات املقاتلني ويف 
كافة القواطع واملحافظات التي انترشت فيها قطعات احلشد الشعبي والقوات األمنية 
أبناء احلشد الشعبي  التي سطرها  من أجل إدامة زخم املعركة، وعرفانا للبطوالت 
الكاظمية  للعتبة  العامة  األمانة  أطلقت  الغايل،  وترابه  العراق  عن  يدافعون  وهم 
املقدسة مرشوع إهداء صالة زيارة االمامني اهلاممني موسى بن جعفر الكاظم وحممد 
ا عن  بن عيل اجلواد إىل املجاهدين األبطال املرابطني عىل سواتر الرشف واملجد دفاعً
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التدريبية للمقاتلني وكيفية حماربة اإلرهاب واجلريمة  العراق، فضال عن الدورات 
االسعافات  ودورات  الصحراوية،  واملناطق  االبنية  يف  اخلاصة  والقتاالت  املنظمة 
املعارك مع عصابات داعش اإلرهابية مثل دورة  الدماء يف  تقليل  االولية من اجل 
االوىل   بغداد أسدي  ودورة  املقدسة،  االماكن  حلامية  االوىل    اجلوادين  درع 

والثانية ودورة املسعف احلريب، للتدريب عىل السالح (٣٨). 

ثانيا: جهود العتبة العسكرية املقدسة االنسانية 

تستقبل  كانت  ألهنا  واستثنائيا؛  فرديا  جمهودا  املقدسة  العسكرية  العتبة  بذلت 
القوات امللتحقة بساحات املعارك ومتثل هلم نقطة اسرتاحة عىل الطريق، فضال عن 
اهنا تستقبل القطعات العائدة يف اجازة من ساحة القتال، فكانت بحق املحور االهم 
للجهود اإلغاثية واللوجستية والعسكرية، إذ قامت بإغاثة العوائل القادمة من املدن 
املحتلة، وشكلت جلاناً لذلك، فعملت عىل نقل العوائل النازحة إىل مدن وسط العراق 
وجنوبه، وال ختفى اجلهود الصحية التي قامت هبا العتبة املقدسة من استقبال اجلرحى 
من العسكريني واملدنيني ومعاجلتهم حلني نقلهم إىل املستشفيات، وما تم تدوينه من 
٣٦٧)  دينارا  ,١٦٠ مبالغ رصفت يف تلك احلقبة (٢٠١٤- ٢٠١٨) بلغت (٧٥٠,

عراقيا، اال ان املبالغ احلقيقية كانت اكثر بكثري من الرقم املسجل (٣٩ ). 

اإلغاثي  اجلهد  يف  الفاعلة  املسامهة  عىل  املقدسة  العسكرية  العتبة  دأبت  لقد 
للعوائل  املادية  واملساعدات  الطبية  واملساعدات  اللوجستي  والدعم  واالنساين 
النازحة واملتطوعني يف صفوف القطعات العسكرية، وتكريم العوائل وزيارة ذوي 
الشهداء وإقامة جمالس العزاء للشهداء، فضال عن اللقاءات واالجتامعات بالقادة 
والغاز  واخلضار  الغذائية  باملواد  العسكرية  القطعات  دعم  ومواصلة  اآلمنيني، 
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السائل، ومتثل الدعم املقدم بالدعم املايل للقطعات العسكرية املشاركة منذ صدور 
مبالغ  ورصف  متفاوتة،  وبقيم   املجازين  للجنود  نقدية  مبالغ  ورصف   ،الفتو

للحاالت الطارئة التي تكون ضمن احلشد الشعبي (٤٠). 

املحور السادس: جهود املواكب اخلدمية احلسينية اإلنسانية 

املواكب  مئات  رابطت  إذ  النرص،  فاعل يف حتقيق  دور  احلسينية  للمواكب  كان 
احلسينية يف ساحات القتال ومن املحافظات العراقية كافة وقدمت الدعم اللوجستي 
الوغى،  ما حيتاجونه يف ساحات  النازحة، وتوفري كل  والعوائل  العراقية،  للقوات 
سواء تعلق األمر باملواد الغذائية اجلافة واخلضار أم الوقود من النفط األبيض وغاز 
القتال،  سنوات  وطوال  متواصلة  محالت  وعرب  املواكب  تلك  واستمرت  الطعام، 
الشهداء  من  الكثري  وقدموا  االرهابني،  االعداء  مع  متاس  نقطة  أبعد  إىل  لتصل 
الظروف، ويف كل  أقسى  املقاتلني ويف  الدعم إلخوهتم  تقديم  واجلرحى يف سبيل 

املحافظات التي شهدت قتاالً مع عصابات داعش اإلرهابية (٤١). 

إذ كان دعم تلك املواكب من كفالء املوكب وداعمني حمليني ألهايل املواكب 
من امليسورين واملوظفني والتجار بحسب استطاعتهم، وال توجد احصائية مؤكدة 
بعدد املواكب احلسينية املشاركة يف اجلهد اإلغاثي واإلنساين املقدم يف املدة (٢٠١٤

٢٠١٨)، وال باملبالغ التي أنفقت يف سبيل تأمني متطلبات قوافل الدعم املتواصلة  –
طول أيام التصدي لإلرهاب الداعيش البغيض، إال اهنا تقدر بمئات او اآلالف من 
العراقي  الشعب  فئات  أغلب  هبا  تربع  التي  املليارات  جتاوزت  وبمبالغ  املواكب، 
ومن  اإلرهابيني  مع  املعركة  تطلبته  الذي  واإلغاثي  اإلنساين  للمجهود  الداعمني 

يدعمهم دوليا وإقليميا (٤٢). 
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املحور السابع: جهود املؤسسات املدنية االنسانية  

السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  األعىل  للمرجع  املباركة   الفتو صدور  بعد 
من  الكبرية  األعداد  لتلك  واللوجستي  االنساين  للدعم  احلاجة  برزت  ظله،  دام 
النازحني واملقاتلني ماديا ومعنويا، فكانت هناك هيئات ومؤسسات جمتمعية كبرية، 
قامت بأعامل جبارة يف الدعم والتمويل واإلسناد، وعىل الرغم من أن أغلب تلك 
املؤسسات واملنظامت واهليئات مل تقم بتوثيق ما قامت به من دعم وإسناد، ومل تدون 
القائمني  االشخاص  أن  باعتبار  للمقاتلني،  الدعم  تقديم  يف  أموال  من  أنفقته  ما 
باألمر أرادوا أن تكون أعامهلم خالصة لوجه اهللا تعاىل، فاجتهدوا عىل أن ال يعلم 

أحد بام أعطوه يف سبيل اهللا والوطن (٤٣). 

ومن أبرز املؤسسات واهليئات التي قدمت الدعم من حمافظة بغداد، جتمع أهايل 
مجيلة، الذي قام بنشاطات كثرية لعل أبرزها مرشوع أبطال الفتو لتدريب املقاتلني 
قبل االلتحاق للجبهات، وإنشاء معمل مياه صحية لتجهيز املقاتلني يف اجلبهات، 
دعم  وقوافل  املقاتلني،  من  اجلرحى  حاجة  لتغطية  بالدم  للتربع  محالت  وإطالق 
أفران  وإنشاء  بغداد،  خارج  النازحني  إليواء  جممع  وإنشاء  للمقاتلني،  لوجستي 
واملعنوي  املادي  والدعم  النازحني،  إيواء  آمريل،  أهايل  إغاثة  ومتنقلة،  ثابتة  وخمابز 
بتجهيز  إنساين وإغاثي متثل  العسكريني دور  الشهداء، وكان هليئة اإلمامني  لذوي 
ليلية،  ونواظري  وخزانات،  عسكرية،  ومالبس  بأنواعها،  غذائية  بمواد  املتطوعني، 

وبرنامج متابعة اجلرحى يف املستشفيات بواسطة جلان خمتصة (٤٤). 

العوائل  بادرت ملساعدة  الشيوخ قد  قار كانت هيأة أهايل سوق  ويف حمافظة ذي 
وتقديم  الكريم،  العيش  هلا  تضمن  التي  الرضورية  باحتياجاهتا  وتزويدها  النازحة 
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الشعبي  املقاتلني من احلشد  العينية واملالية والطبية هلم، فضال عن دعم  املساعدات 
البطلة ماديا ومعنويا وتوفري احتياجاهتم، ورعاية عوائل الشهداء،  والقوات االمنية 
االغاثي  اجلهد  يف  بدور  العكيكة  ناحية  ألهايل  الشعبي  احلشد  دعم  جلنة  وقامت 
واإلنساين، إذ فتحت مركزا لتدريب املتطوعني، ورشاء األسلحة والعتاد للمقاتلني، 
ومجع التربعات من األهايل امليسورين، وقوافل الدعم اللوجستي للمقاتلني، واملسامهة 

يف بناء دور للشهداء واجلرحى من احلشد الشعبي، ومساعدهتم املعنوية واملادية ( ٤٥). 

اما يف حمافظة البرصة فكانت هيأة دعم املتطوعني ألهايل أيب اخلصيب التي قامت 
وقامت  وطبية،  وعسكرية  غذائية  مؤن  من  املتنوعة  باملواد  املقاتلة  األلوية  بتجهيز 
بالدور نفسه هيأة اهلفهاف للدعم اللوجستي وقافلة فدك للدعم اللوجستي، ومركز 
الرسول األعظم للدعم اللوجستي، وهيأة دعم املتطوعني – مجعية املعني اخلريية، 
وهيأة سفري احلسني للدعم اللوجستي، وهيأة جماهدي الدعم اللوجستي، ومجعية 
املصطفى (صىل اهللا عليه واله وسلم) للدعم اللوجستي، ومجعية نبي الرمحة (صىل اهللا 

 .(٤٦)عليه واله وسلم)، ورابطة السيدة خدجية

العليا  املرجعية  نداء  لبت  ومؤسسات  هيئات  فيها  برزت  واسط  حمافظة  ويف 
محالت  سريت  التي   ،الصادق اإلمام  هيأة  أبرزها  ومن  املجاهدين،  لدعم 
تدريب  دورات  وفتح  املعركة،  زخم  وإلدامة  املقاتلني  لدعم  اللوجستي  للدعم 
للمتطوعني للدفاع عن الوطن، وتقديم املساعدات لذوي الشهداء، واملساعدات 
النقدية للمتطوعني، ومحالت أخر للغرض نفسه منها محلة أهايل ناحية األحرار، 

ومؤسسة أنوار السجاد الثقافية (٤٧). 
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تقديم  يف  بارز  دور  املدنية  واهليئات  للمؤسسات  كان  فقد  النجف  حمافظة  اما 
والنازحني،  االمنية  والقوات  الشعبي  احلشد  لقوات  واللوجستي  االنساين  الدعم 
ومن أبرزها محلة أهايل املزارع، ويف كربالء املقدسة مؤسسة اإلمام احلجة عجل اهللا 
فرجه الرشيف اخلريية، ويف حمافظة بابل متثلت بمركز متوين املسيب، ومحلة العابد، 
ومؤسسة املجتبى، أما يف حمافظة القادسية فكانت قافلة اجلود، ويف صالح الدين 

قافلة أهايل بلد للدعم اللوجستي (٤٨). 

املحور الثامن: جهود املؤسسات احلكومية التطوعية االنسانية 

واللوجستي  االنساين  الدعم  تقديم  التطوعية يف  احلكومية  املؤسسات  سامهت 
إلدامة زخم املعركة، وتقديم ما حيتاجه املقاتلون من دعم معنوي ومادي وغذائي 

تلبية لنداء املرجعية العليا يف فتو الدفاع الكفائي املباركة ولعل أبرزها  (٤٩): 

امانة -١ والرياضة،  الشباب  وزارة  النقل،  وزارة  النفط،  وزارة  الصناعة،  وزارة 
إذ  اهلندية،  سدة  ري  مرشوع  والعمرة،  احلج  هيئة  الشيعي،  الوقف  ديوان  بغداد 

قدمت أنواع الدعم املادي واملعنوي كافة طوال أيام احلرب ضد االرهاب. 

ومستشفى -٢ اهليثم،  ابن  ومستشفى  دياىل،  صحة  ودائرة  كربالء،  صحة  دائرة 
الشوميل العام، من خالل تقديم إرسال مواد طبية وغذائية وادوية برفقة مالكات 

صحية متخصصة، وتقديم االسعافات االولية للمقاتلني. 

البيت، -٣ أهل  وجامعة  املستنرصية،  واجلامعة  التقنية،  االوسط  الفرات  جامعة 
واللوجستي  الفني  الدعم  محالت  قدمت  الكوفة،  وجامعة  كربالء،  وجامعة 
العربات  وتصليح  الطبية،  الرعاية  وخدمات  بالدم،  التربع  ومحالت  للمقاتلني، 
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للمقاتلني  جراحية  عمليات  بإجراء  والتكفل  الشعبي،  احلشد  ملعوقي  الكهربائية 
الشعبي.  احلشد  الوية  للمقاتلني يف  العتاد  للمياه، ورشاء  معامل  وإنشاء  اجلرحى، 
سبيل  يف  بجهد  تبخل  مل  التي   االخر احلكومية  املؤسسات  من  الكثري  عن  فضال 

إدامة زخم املعركة التي تكللت بالنرص عىل العصابات الداعشية اإلرهابية. 

املحور التاسع: تقييم البعد االنساين ملوسوعة فتو الدفاع  

الكفائي

الدفاع   فتو ملوسوعة  واإلغاثي  االنساين  البعد  فقد جتىل  تقدم  ما  ومن خالل 
الذي  الكبري  التوثيقي  للقائمني عىل هذا اجلهد  الكبرية  الكفائي من خالل اجلهود 
وحركة  املعارص،  العراق  تاريخ  يف  مهمة  تارخيية  مرحلة  نور  من  باحرف  سجل 
االرهاب،   قو ضد  اجلهادية  العرص   فتو لتلبية  هب  الذي  املجاهد  الشعب 
بالبيانات  مدعمة  وسيادة،  وأرضا  شعبا  العراق  حفظت  التي  املباركة   والفتو
واملعلومات والصور التي أرخت تضحيات أمة ومواقفها املرشفة يف امللامت، ورغم 
تلك اجلهود اجلبارة للقائمني عىل توثيق ذلك احلدث التارخيي الكبري، إال إننا ارشنا 
حيفظ  الذي  بالشكل  التوثيقي  العمل  تقويم  إىل  هتدف  التي  املالحظات  بعض  إىل 
االنساين  البعد  لتعضيد  التوصيات  بعض  مع  تفاصيلها،  وبكل  املرحلة  تاريخ  كل 

ملعطيات فتو الدفاع الكفائي ولعل أبرزها اآليت: 

واجلوانب ١- املوسوعة  تضمنته  الذي  التوثيق  يف  الكبرية  اجلهود  من  الرغم  عىل   
املتعددة من األبعاد اإلنسانية واإلغاثية التي تضمنتها، إال اهنا أغفلت أو مل تستوعب 
بالتغطية التوثيقية كل مساحات وساحات البعد اإلنساين واإلغاثي للكثري من أقضية 
املحافظات ومؤسسات وهيئات ومنظامت  مدنية  التي سامهت مسامهة فعالة بالدعم 
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القضاء  ذلك  الدجيل،  قضاء  الدين  صالح  حمافظة  وخاصة  واللوجستي  اإلنساين 
املجاهد الذي أوقف أبناؤه زحف العصابات التكفريية إىل العاصمة بغداد عىل ختومه، 
 ولبى أبناؤه نداء الواجب الوطني للدفاع عن أرضهم ومقدساهتم قبل صدور الفتو
املباركة، وبقيت صامدة حلني وصول طالئع املتطوعني املجاهدين يف احلشد الشعبي 
احلشد  مقاتيل  من  آلالف  القضاء  أبناء  استقبال  عن  فضال  القضاء،  صمود  لدعم 
الشعبي يف حسينيات وجوامع القضاء وقدموا هلم انواع الدعم املعنوي واملادي، مما 

حيتم التوثيق لتلك املواقف باعتبارها جزءاً من تاريخ اجلهاد البطويل يف العراق. 

  العمل عىل عرض املوسوعة بأبعادها املتعددة إىل الرأي العام لإلطالع عليها، ٢-
القوة  مكامن  عىل  الوقوف  أجل  من  وأبعادها،  مضامينها  حول  استبيان  وإجراء 
الحقة،  لطبعات  بالتنقيح  لتجاوزها  الضعف  مكامن  وحتديد  وإبرازها،  لتعزيزها 
األمر الذي يرصن علمية املوسوعة باعتبارها الوثيقة التارخيية الكرب التي أرخت 

ملرحلة مهمة من تاريخ العراق املعارص، ومضامني فتو الدفاع الكفائي املباركة. 

العرب ٣- استلهام  أجل  من  سنوي  بشكل  والندوات  املؤمترات  عقد  عىل  العمل   
والدروس من مضامني فتو الدفاع الكفائي املباركة، ودراسة اجلهود الكبرية التي 
بذلتها اجلهات احلكومية وغري احلكومية يف تقديم الدعم اجلبار الذي ساهم إسهاما 
بدورها  واإلشادة  اإلرهابية،  داعش  عصابات  عىل  احلاسم  النرص  حتقيق  يف  كبرياً 

والتواصل معها، وتطوير أساليب اجلهد اإلنساين بشكل مستديم. 

 بام أن الواقع املجتمعي العراقي واقع مأزوم، ويعاين من مشاكل الفقر والعوز ٤-
والبطالة واالمية، ومشاكل اقتصادية واجتامعية كبرية، فإن ذلك حيتم عىل املعنيني 
االنساين  باجلهد  االستمرار  الواقع،  ذلك  تداعيات  من  التخفيف  أو  بالنهوض 



نساني في موسوعة فتو الدفاع الكـفائي البعـدُ اإلِ

١٢٩

احلكومية  املؤسسات  من  والفقرية،  واملحرومة  اهلشة  الفئات  من  لكثري  واإلغاثي 
انفا،  اليها  املشار  الفئات  لتلك  والدعم  املساندة  بتقديم  كافة،  احلكومية  وغري 
فاالستدامة مطلوبة بمساندة الفئات املستحقة للرعاية والدعم يف بلد ماليني األيتام 
والعتبات  الرشيفة،  العلمية  احلوزة  جهود  أن  علام  والعاطلني،  والفقراء  واألرامل 
املقدسة، ومشاريعها وهيئاهتا ومؤسساهتا يشار هلا بالبنان، وشمل الكثري من فئات 
األمر  الواقع،  ذلك  تداعيات  من  خفف  مما  والفقرية،  املحرومة  العراقي  املجتمع 
الذي يتطلب االستمرار باجلهود االنسانية واإلغاثية بشكل مستديم، ولعل مؤسسة 
العني للرعاية االجتامعية مثال حيتذ يف تقديم الدعم املتواصل للكثري من الفئات 

اهلشة والفقرية وبشكل مستديم. 

 العمل عىل حتويل أموال التربعات واهلبات من إطار اإلنفاق اآلين املبارش ملرة ٥-
توظيف  املستديم ومن خالل  االنفاق  إىل  او مرات حمددة يف وقت قصري،  واحدة 
فمن  متعددة،  إنسانية  أهدافاً  حتقق   كرب إنتاجية  مشاريع  يف  االستثامري  االنفاق 
العمل  عن  العاطلني  من  العاملة  األيدي  من  االالف  تستوعب  مشاريع  هي  جهة 
 اخر جهة  ومن  اإلنسانية،  حاجاهتم  تسد  حقيقية  دخول  عىل  حصوهلم  وضامن 
 ) والصناعي  حيواين)،  (نبايت-  الزراعي  الوطني  باملنتج  الوطني  االقتصاد  تدعم 
– حتوييل)، وحتويل االرباح بعد تغطية تكاليف االنتاج والتطوير إىل  استخراجي  
بمثل صيني قديم  للرعاية االجتامعية، والعمل  املستحقة  للفئات  مالية  مساعدات 
(ال تعطي الفقري سمكة، بل اعطه سنارة ليصطاد السمك)، ولعل مشاريع العتبات 

املقدسة العلوية واحلسينية والعباسية مثال حيتذ به. 
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  العمل عىل إجياد صيغة للتعاون بني املؤسسات غري احلكومية كافة ذات البعد ٦-
اإلنساين واإلغاثي واملؤسسات احلكومية املسؤولة عىل تنفيذ السياسة االجتامعية، 
من أجل التضامن والتكاتف فيام بينها من اجل إغاثة الكثري من الفئات املستحقة 
للرعاية التي حرصها قانون الرعاية االجتامعية النافذ، واملحددة من املؤسسات غري 
احلكومية، مما حيتم التعاون فيام بينها لتلبية احتياجات تلك الفئات املستحقة، استنادا 

ملعايري التنمية باملشاركة التي اعتمدهتا الكثري من دول العامل النامي واملتقدم. 
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اخلامتة: 

كان ملوسوعة فتو الدفاع الكفائي أبعاد متعددة للنهوض بالواقع املجتمعي 
يف  واألسايس  املهم  احليوي  البعد  ذلك  اإلنساين،  البعد  أبرزها  ولعل  العراقي، 
اخلاص  االنساين  باجلانب  االهتامم  أن  باعتبار  وأبعادها،  املوسوعة  حماور  اغلب 
ببقية  النهوض  يف  االساس  هو  عسكريا،  أم  مدنيا  كان  سواء  العراقي  باملواطن 
االبعاد االخر التي تبنتها فتو الدفاع الكفائي، األمر الذي مهد النتصار كبري 

للمجتمع العراقي شعبيا وحكوميا. 

ومنذ انطالق الفتو للمرجعية الرشيدة يف حزيران ٢٠١٤م وإىل حتقيق النرص 
النجف  يف  العلمية  احلوزة  جهود  كانت  االرهابية،  داعش  عصابات  عىل  عسكريا 
األرشف، والعتبات املقدسة العلوية واحلسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية، 
احلكومية  واملؤسسات  التطوعية،  املدنية  واملؤسسات  احلسينية،  اخلدمية  واملواكب 
التطوعية مستمرة، وقد سامهت تلك اجلهود يف تعزيز األمن االنساين لفئات متعددة 
من الشعب العراقي، ومكنتهم من مواجهة أعداء العراق من التنظيامت االرهابية، 
وخاصة مئات اآلالف من النازحني واملهجرين، وذوي الشهداء واجلرحى، ودعم 

القوات االمنية واحلشد الشعبي ماديا ومعنويا. 

وعليه يتطلب االستفادة من تلك التجربة التي نجحت يف حتقيق هدف تنموي 
مهم وهو حتقيق التنمية باملشاركة، تلك املشاركة الواعية واملؤثرة التي حققت أهدافاً 
إنسانية متجاوزة الكثري من األطر الروتينية واإلجراءات املعقدة التي قد تؤدي إىل 
عرقلة حتيق األمن االنساين، فضال عن رضورة تطوير تلك اجلهود ملواجهة أي هتديد 
للمجتمع العراقي امنيا واقتصاديا واجتامعيا، أو ملواجهة إي كوارث طبيعية يمكن 
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أن يتعرض هلا العراق يف املستقبل، وتوصل البحث إىل جمموعة من االستنتاجات 
واملقرتحات وهي: 

االستنتاجات:

الكبرية يف ١- آثاره  له  الكفائي كان  الدفاع   فتو البعد االنساين يف موسوعة  إن    
حتقيق األمن اإلنساين للكثري من الفئات اهلشة من الفقراء والنازحني واملهجرين، 

فضال عن تقديم الدعم للقوات االمنية واحلشد الشعبي ماديا ومعنويا. 

 إن جهود العتبات العلوية واحلسينية والعباسية والكاظمية والعسكرية املقدسة ٢-
يف دعم البعد اإلنساين لفتو الدفاع الكفائي كانت جهوداً كبرية ومؤثرة، إذ كان 
من  اآلالف  عن  املعاناة  ختفيف  يف  الكبري  األثر  اإلنسانية  املقدسة  العتبات  جلهود 

النازحني واملهجرين واجلرحى وذوي الشهداء ودعمهم ماديا ومعنويا. 

التطوعية، ٣- احلكومية  واملؤسسات  التطوعية،  املدنية  املؤسسات  جهود  كانت   
واملواكب احلسينية اخلدمية، للمدة حزيران ٢٠١٤ -٢٠١٧، جهوداً متميزة وكبرية 
شملت أغلب املحافظات العراقية التي شهدت نزوح مئات اآلالف، إذ كان دعام 

حيويا لتخفيف حدة املعاناة للكثري من الفئات اهلشة والنازحني واملهجرين. 
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املقرتحات:

وبقية ١- االرشف  النجف  يف  العلمية  احلوزة  جهود  استمرارية  من  الرغم  عىل   
العتبات املقدسة يف إسناد الكثري من الفئات الفقرية واملعوزة ودعم األمن اإلنساين 
باالنتصار  املعارك  انتهاء  بعد  الدعم  ذلك  عن  توقفت  اجلهات  بعض  إن  إال  هلا، 
أمراً  يعد  لفئات حمددة  االغاثية  استمرار اجلهود  فأن  اإلرهابية، وعليه  عىل داعش 
البطالة والفقر وبنسبة تتجاوز  رضورياً، باعتبار أن العراق يعاين من تفيش ظاهرة 

(٣٠%)، مما جعل الكثري من الفئات اهلشة والفقرية تعاين من الفاقة والعوز. 

 العمل عىل مجع االحصاءات والبيانات واملعلومات والصور التي توثق اجلهد ٢-
اإلغاثي اإلنساين يف املناطق التي مل توثق، وخاصة املحافظات التي شهدت عمليات 
النزوح منها أو التي كانت مأو للنازحني، ويف كل املجاالت الصحية واملعيشية 

والتعليمية واخلدمية التي شملها اجلهد االنساين التطوعي. 

 العمل عىل طباعة موسوعة فتو الدفاع الكفائي يف كتاب وعىل عدة اجزاء، ٣-
ا من أبعاد الواقع املجتمعي للعراق، فضال عن تسليط الضوء  وكل جزء حيمل بعدً
عليها من خالل وسائل االعالم املتنوعة لتوعية الرأي العام بأَمهية املضامني واألبعاد 
واملؤمترات  والندوات  العمل  ورش  وعقد  املوسوعة،  هبا  اتسمت  التي  اإلنسانية 
واجلامعات  املدارس  لتشمل  العراقية  واالجتامعية  الثقافية  الفعاليات   عىل مستو
البعد  بأَمهية  واملستقبلية  احلالية  األجيال  اطالع  أجل  من  والسياسة  الفكر  ومراكز 

االنساين ملوسوعة فتو الدفاع الكفائي للمرجعية الرشيدة. 
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م.د. عدنان عبد األمير مهدي محمود

١٣٦

٣٨) املصدر نفسه، ص ١٣٠- ١٣٣.  
٣٩) موسوعة فتو الدفاع الكفائي، جهود العتبتني الكاظمية والعسكرية، مصدر سبق ذكره، 

ص ١٧٠.  
٤٠) املصدر نفسه، ص ١٧٣-١٧٤.  

٤١) العتبة العباسية املقدسة، ٢٠٢٠: موسوعة فتو الدفاع الكفائي، مواكب اخلدمة احلسينية، 
اجلزء السابع والثالثون، ص ٦

٤٢) املصدر نفسه، صفحات متعددة.  
٤٣) العتبة العباسية املقدسة، ٢٠٢٠: موسوعة فتو الدفاع الكفائي، جهود املؤسسات املدنية، 

اجلزء الثامن والثالثون، ص ٥.  
٤٤) موسوعة فتو الدفاع الكفائي، جهود املؤسسات املدنية، مصدر سبق ذكره، ص ٩- ٣٥.  

٤٥) املصدر نفسه، ص ٤٧- ٩٩.  
٤٦) املصدر نفسه، ص ١٠٣- ١٧٧.  

٤٧) العتبة العباسية املقدسة، ٢٠٢٠: موسوعة فتو الدفاع الكفائي، جهود املؤسسات املدنية، 
مصدر سبق ذكره، ص ١٨١- ٢٣٦.  

٤٨) املصدر نفسه، ص ٢٣٩-  ٣٠٨.  
٤٩) العتبة العباسية املقدسة، ٢٠٢٠: موسوعة فتو الدفاع الكفائي، جهود املؤسسات احلكومية 

(التطوعية)، اجلزء التاسع والثالثون، صفات متعددة.  



نساني في موسوعة فتو الدفاع الكـفائي البعـدُ اإلِ

١٣٧

املصادر و املراجع:
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة 

العلمية  احلوزة  جهود  الكفائي،  الدفاع   فتو
للرعاية  العني  مؤسسة  االرشاف،  النجف  يف 
قسم  والعرشين،  الثامن  اجلزء  االجتامعية، 

الشؤون الفكرية والثقافية وقسم االعالم. 
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة   

العلمية  احلوزة  جهود  الكفائي،  الدفاع   فتو
يف النجف األرشف، جلنة اغاثة النازحني، قسم 
االعالم،  وقسم  والثقافية  الفكرية  الشؤون 

اجلزء السابع عرش. 
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة   

فتو الدفاع الكفائي، جهود احلوزة العلمية يف 
النجف األرشف، جلنة رعاية عوائل الشهداء، 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية وقسم االعالم، 

اجلزء السادس عرش. 
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة 

العلوية  العتبة  جهود  الكفائي،  الدفاع   فتو
قسم  واإلِعالمي،  االغاثي  (اجلهد  املقدسة، 
االعالم،  وقسم  والثقافية  الفكرية  الشؤون 

اجلزء الواحد والثالثون. 
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة 

احلسينية  العتبة  جهود  الكفائي،  الدفاع   فتو

واالغاثي  العسكري  اجلهد  املقدسة، 
والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  واإلِعالمي، 

وقسم االعالم، اجلزء الثاين والثالثون. 
* فتو موسوعة  املقدسة،  العباسية  العتبة 

العباسية  العتبة  جهود  الكفائي،  الدفاع 
قسم  واالغاثي،  اللوجستي  الدعم  املقدسة، 
االعالم،  وقسم  والثقافية  الفكرية  الشؤون 

اجلزء اخلامس والثالثون. 
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة 

العتبتني  جهود  الكفائي،  الدفاع   فتو
الكاظمية والعسكرية املقدستني، قسم الشؤون 
الفكرية والثقافية وقسم االعالم، اجلزء الثالث 

والثالثون. 
موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة 

اخلدمة  مواكب  الكفائي،  الدفاع   فتو
احلسينية، اجلزء السابع والثالثون. 

موسوعة *  :٢٠٢٠ املقدسة،  العباسية  العتبة 
املؤسسات  جهود  الكفائي،  الدفاع   فتو

املدنية، اجلزء الثامن والثالثون. 
العتبة موسوعة فتو الدفاع الكفائي، جهود *

املؤسسات احلكومية (التطوعية)، اجلزء التاسع 
والثالثون 


