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ملخص البحث: 
الدفاع   فتو ملوسوعة  الثالث  املجلد  ملحتويات  وافياً  رشحاً  البحث  تضمن 
الكفائي، واملراحل التي مرّ هبا قبل إنجازه، بدءاً من وضع اللبنات األوىل واملناقشات 
لة بني أعمدة مركز العميد واملتعاونني معهم، ومن ثمّ  املعمقة واالجتامعات املطوّ
تنضيج  اىل   أد وتنقيح  كتابة  من  به  قاموا  وما  بالكتابة  املكلّفني  األساتذة  اختيار 

األفكار وترصني العمل. 
قام الباحثون يف اجلزء الثالث من موسوعة فتو الدفاع الكفائي املعنون(املرجعية 
الدينية العليا وابرز املواقف الوطنية ٢٠١٤–١٩١٤) بتدوين جهاد املرجعية الدينية 
العليا يف مائة عام بالضبط، بدءاً من فتو الدفاع عن العراق ضد الغزو الربيطاين يف 
ثورة  يف  الغاشم  املحتل  مقاتلة  بجواز  وإفتائها   ،١٩١٤ العثامنية  الدولة  عهد  أواخر 
حكم  وتأسيس  العراق  استقالل  أجل  من  الوطني  ونضاهلا   ،١٩٢٠ عام  العرشين 
الشعب  جانب  إىل  ووقوفها  عراقية،  بأيدٍ  عراقي  دستور  كتابة  ووجوب  فيه  عريب 
العراقي األيب طوال العهدين امللكي واجلمهوري، وصوالً إىل صدور الفتو املباركة. 
اشتملت الدراسة عىل مقدمة ومبحثني وخامتة احتوت عىل أبرز النتائج، تناول 
العامة  اخلطوط  املؤسسني  ووضع  املوسوعة  فكرة  ظهور  موضوع  األول  املبحث 
مراحل  درس  فقد  الثاين  املبحث  أما  اخلمسة.  للمجلدات  األوىل  واخلطط  هلا، 
كتابة املجلد وأهم مضامينه العلمية، والرتكيز عىل أهداف مرشوع املجلد الثالث، 

وحتديات العمل وبدء املرشوع وخطته، وعملية مجع املادة والرشوع يف الكتابة. 

الكلمات المفتاحية: فتو، العلماء، المرجعية، مواقف، وطنية.
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Abstract 
The research includes an explana�on of the contents of the third 

part of the Encyclopedia of the Sufficiency Defense Fatwa, and the 
stages it passes from the ini�a�ve brock founda�on, profound dis-
cussions between the pillars, professors, of Al-`Ameed Centre and 
the affiliated academicians through authors commissioning and its 
proofreading to the project crystalizing and authen�ca�ng. 

In the third part of the Encyclopedia of the Sufficient Defense 
Fatwa, Supreme Religious Authority and Most Prominent Na�onal 
Stances  1914–2014, the researchers trace the jihad of the Supreme 
Religious Authority during one hundred years, from the defense fat-
wa of Iraq against Bri�sh invasion at the decline of O�oman state 
in1914 issuing that it is permissible to fight the aggressive invader in 
the Twen�eth Revolu�on 1920  , through its patrio�c struggle ,for 
the sake of the Iraq independence , establishing an Arabic authority 
and to set an Iraqi cons�tu�on by Iraqis, and its solidarity with the 
valiant Iraqi people during the two reigns , royal and public, to the 
blessed fatwa issuing. 

The study cuddles an introduc�on, two chapters and a conclu-
sion having the most prominent results. The first deals with the rise 
of the encyclopedia, its outlines, by the Al-`Ameed Centre pillars, 
and the first plans for the fi�h volumes. The second does with the 
stages of volume wri�ng, its most scien�fic salient contents, scru�-
nizing the missions of the third volume, the project challenges, its 
inaugura�on, its chapteriza�on, data collec�on and wri�ng. 

Keywords: Fatwa, edict, scholars, marja`aeia, stances, patrio�sm 
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املقدمة: 
من  هلا  ملا  خاصة،  أَمهية  الكفائي  الدفاع   فتو موسوعة  عن  احلديث  يكتسب 
مكانة مرموقة يف املكتبة املحلية واإلسالمية والعاملية، وما وثّقته من أحداث ووقائع 
حى وتنسى لوال أن انربت هلا أقالم «املجاهدين» يف عامل الثقافة واملعرفة كي  كادت متُ
يثبتوا احلق ألهله ويكونوا درعاً حصيناً أمام اهلجامت الرشسة التي يشنّها اإلعالم 
نال عددٌ  لذا فقد  دنيئة؛  املؤدلج هبدف حتقيق أغراض سياسية وطائفية  أو  اجلاهل 
من األساتذة اجلامعيني رشف املشاركة يف هذه املنازلة العلمية اجلهادية الكرب ضد 
عي اإلسالم وأدوات املذهبية، فكتبوا عدداً من املجلدات عىل  دّ خفافيش الظالم ومُ
شكل موسوعة، بلغت ٦٢ جملداً يف شتى اجلوانب اخلاصة بفتو الدفاع املقدسة 
اللوجستي  الدعم  يف  رة  املطهّ العتبات  ودور  امليدانية  وبطوالته  الشعبي  وباحلشد 

 .واجلذور التارخيية لكل ذلك يف مدرسة آل البيت
ومن تلك األجزاء (اجلزء الثالث) الذي كان من املخطط أن يكون هو املجلد 
األول واإلطار املرجعي جلميع أجزاء املوسوعة، لكن تطور املوقف وظهور كمٍ كبري 
من املادة التارخيية وتشعب املهام وبروز األفكار اجلديدة التي كانت تصبّ يف صالح 
توسيع الفكرة أد اىل أن تتسع وتشمل جماالت متنوعة كثرية. وهذا من تسديد اهللا 

تعاىل خلطوات القائمني عىل املشاريع. 
تضمن البحث رشحاً وافياً ملحتويات املجلد املذكور، واملراحل التي مرّ هبا قبل 
لة بني  إنجازه، بدءاً من وضع اللبنات األوىل واملناقشات املعمقة واالجتامعات املطوّ
بالكتابة  أعمدة مركز العميد واملتعاونني معهم، ومن ثمّ اختيار األساتذة املكلّفني 

وما قاموا به من كتابة وتنقيح أد اىل تنضيج األفكار وترصني العمل. 
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املبحث األول
ظهور فكرة املوسوعة ووضع اخلطوط العامة هلا

كان العراق، برجاله الغيار ونسائه احلرائر وشيبه وشبّانه، ما يزال خيوض أرشس 
املعارك عىل مرّ تارخيه احلديث، ضد عصابات إجرامية منظّمة، تدعمها قو طائفية 
دنّست  العراق،  وأطراف حملية ودولية، اجتاحت رشق سوريا ومساحة واسعة من 
يف  وعاثت  املحرتمة  األعراض  وانتهكت  الزاكية  الدماء  وسفكت  الطاهرة  األرض 
البالد قتالً وترشيداً. وكانت إحد أهم ركائز الدفاع عن العراق هي املرجعية الدينية 
العليا يف النجف األرشف، حينام انربت للتصدي لألمر اجللل بفتواها املباركة يف ١٣
حزيران ٢٠١٤، فنشأت فكرة كتابة بضعة جملدات ٣ أو ٤ عن ذلك اجلهاد البطويل، 

لتنتهي الحقاً اىل ٦٢ جملداً، ليكون ذلك مصداقاً للقول «ما كان هللا ينمو». 
املوسوعة األستاذ  الثاين والثالث من  املجلدين  العام عىل  وساهم يف اإلرشاف 
الدكتور اسامعيل طه معتوك اجلابري، الذي يرجع له الفضل بعد اهللا تعاىل يف ابتكار 
مؤرخ  وهو  له،  التأسيسية  واملشاركة  للمرشوع  األوىل  اللمسات  ووضع  الفكرة 
أكاديمي وتربوي، يعمل بوصفه رئيساً سابقاً لقسم الدراسات التأرخيية يف مؤسسة 
مركز  وعضو  العراقية،  الثقافة  وزارة  تشكيالت  أهم  أحد  ببغداد،  احلكمة  بيت 
البحوث والدراسات الرتبوية التابع لوزارة الرتبية، وناشطاً يف أعامل وموسوعات 
علمية كثرية من التي يتبناها مركز العميد الدويل للدراسات والبحوث، كـ(موسوعة 
اإلنتفاضة الشعبانية املباركة) و(موسوعة العميد الوثائقية)، ويف اللجان التحضريية 

لعددٍ من املؤمترات والندوات التي يقيمها املركز. 
اجلابري  اسامعيل  الدكتور  مها  حمرتمتني،  علميتني  شخصيتني  بني  احلديث  دار 
اللسانيني  مجعية  (مؤسس  اخلالدي  ناصح  كريم  الدكتور  واألستاذ  ذكره،  املار 
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العميد  مركز  يف  وعضو  مرموقة،  جمالت  عدة  يف  واستشاري  ورئيسها،  العراقيني 
املناقشة  جرت  ثم  املقدسة).  العباسية  للعتبة  التابع  والدراسات  للبحوث  الدويل 
األولية حول كتابة موسوعة علمية، توثّق دور احلشد الشعبي يف الدفاع عن الوطن 
ضد داعش وختلّد بطوالته، وتدرس فتو الدفاع الكفائي املقدسة التي كانت وراء 
تأسيسه. قام املركز بمخاطبة بيت احلكمة (املؤسسة التي يعمل فيها اجلابري رسمياً) 
 يؤيد فيه أن األخري يعمل فعالً مرشفاً عىل املرشوع العلمي الطموح اخلاص بفتو

الدفاع املقدسة وما زال مستمراً يف عمله(١). 
األجيال  عرب  البارز  التارخيي  األثر  ذات   الكرب العلمية  األعامل  أن  ويبدو 
العباسية  العتبة  املبدعني، ولوال رعاية  تبدأ بفكرة أصيلة تقدح يف أذهان األساتذة 
املقدسة هلا وتعهدها بدعمها ملاتت تلك الفكرة واندثرت يف مهدها، كحال الكثري 

من املشاريع التي بقيت حرباً عىل ورق. 
مها مطبوعة اىل العتبة  فتبنّى الدكتور إسامعيل اجلابري إعداد دراسة أولية، وقدّ
احلشد  موسوعة  (مرشوع  عنوان  حتت   ٢٠١٦ آيار   ٢٠ بتاريخ  املقدسة،  العباسية 
فكرته  إيضاح  هبا  قصدَ  الصحيح،  الطريق  عىل  مهمة  خطوة  كانت  الشعبي)، 
املتويل  الصايف،  أمحد  السيد  العالمة  سامحة  إىل  توجيهها  وتمّ  القادم.  املرشوع  عن 
 الرشعي للعتبة العباسية املقدسة، موضحاً فيها اآلثار العميقة التي أحدثتها فتو
الدفاع الكفائي لسامحة آية اهللا العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين (دام ظله)، 
من ردّ كيد أعداء العراق، واستجابة املؤمنني هلا، تلبيةً للفتو، وتسابقهم يف الدفاع 
املقدسة يف ذلك، حتى سطّر  للعتبات  الريادي  املقدسات واحلرمات، والدور  عن 
املجاهدون أروع املالحم البطولية يف تاريخ العراق احلديث، مما يتطلب من الباحثني 
وتعريف  والتحريف،  الضياع  من  احلقوق  وحفظ  ذلك،  توثيق  العلمية  واملراكز 
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من  طلب  فقد  لذا  آبائهم؛  وبطولة  وشجاعتهم،  علامئهم  حكمة  الالحقة  األجيال 
املتويل التفضل باالطالع عىل املرشوع، وبيان رأيه ومباركته للرشوع فيها(٢). 

ر االقرتاح متهيد موجز عن دوافع املرشوع، جاء فيه أن االستجابة الرسيعة  تصدّ
النجف  من  األعلـى  الديني  املرجع  أعلنها  التي  الكفـائي  الدفاع   لفتـو والكبرية 
لت ظاهرة عقائدية وتارخيية  األرشف دفاعاً عن األرض والعرض واملقدسات، شكّ
االسالم  مبدأ  عن  الدفاع  صورة  األذهان  اىل  وأعادت  قرون،  عدة  منذ  مسبوقة  غري 
بارئها  اىل  يومياً  تسري  التي  الشهداء  قوافل  من  الرغم  وعىل  كربالء.  واقعة  يف  احلق 
عراقيـة  مـدن  فـي  الشعبي  احلشد  أبطـال  حيققها  التي  واالنتصارات  مرضية،  راضية 
التـي  البطوالت  وصور   األخر األمنيـة  القوات  مع  متعـاونني  أو  بمفردهم  خمتلفـة 
يندر أن نراها أو نقرأ شبيهاً هلا إال يف أنصار أيب عبد اهللا احلسني، فأن جتربـة احلشد 
رجال  بحق  التهم  وتلفيق  احلقائق  وطمس  والطعن،  التشويه  الـى  تتعرض  الشعبي 
التشويه  احلشد األبطال، مثلام تعرضت هنضة أيب عبد اهللا احلسني اإلصالحية اىل 
اظ السالطني ومؤرخي السلطة، كام أن الكثري من األصوات النشاز  والتعريض من وعّ
االستقرار  تريد  ال  التي  الفتنة  قنوات  أو  السياسيني  من  سواءً  وهناك،  هنا  من  تعلو 
هلذا البلد، والقصد من ذلك واضح وهو تشويه صورة رجال احلشد، بل أعمق من 
ذلك بكثري وهو إفراغ الفتو اجلهادية من حمتواها الذي صدرت من أجله، وهلم يف 
احلصول  كيفية  إىل  التعرف  الواجب  من  فإن  لذا  وغايات.  غايات  تأكيد  بكل  ذلك 
وتضحياهتم  أبطاهلا  جهود  وعن  الثانية)،  احلسينية  (النهضة  هذه  حول  احلقيقة  عىل 

وتضحيات عوائلهم، قبل أن متيض عليها السنون وتنساها الذاكرة. 
وانطالقاً مما سلف، فقد أبانت الدراسة أهنا هتدف اىل احلفاظ عىل تأرخينـا ناصعاً 
خاليـاً مـن التشويه، وتوثيق كـل مـا يتعلـق بفتـو الدفاع الكفائي، واالستجابة هلا، 
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وبطوالت احلشد الشعبي وتضحياهتم، وما ترافق معها من اهتامم ورعاية بالنازحني 
بوصفهم حالة مرافقة لظاهرة احلشد الشعبي، السيام أن هناك جهوداً كبرية قد بذلتها 
العتبات املقدسة لدعم احلشد وإيواء النازحني وتقديم العون هلم، وهي بحاجة اىل 

التدوين والتوثيق. 
م الدراسة خطة العمل التي سوف يسري بموجبها  مَ مقدّ وعالوة عىل ذلك فقد رسَ

م الواجبات عىل عددٍ من اجلهات، عىل النحو اآليت: القائمون عليها، وقسّ
أمحد - السيد  بسامحة  ممثلة  املطهرة  العباسية  العتبة  بإرشاف  املرشوع  يكون  أن 

الذين  املوظفني  مـن  إداري  ومالكٍ  مكتبٍ  ختصيص  يمكن  خالله  ومن  الصايف. 
املالية  التكاليف  ورصد  احلاسوب.  وبرامج  واالتصال  الطباعة  أعامل  يتقنون 
متتلكه  ما  اىل  للوصول  القائمني  مهمة  تسهيل  ويمكنها  تقديرها.  بحسب  الالزمة 
العتبات املقدسة من الوثائق عن احلشد الشعبي والنازحني، وكذلك رئاسة الوزراء 
احلشـد  وهيأة  واملهجـرين  واهلجرة  الـوطني  واألمـن  والداخلية  الدفاع  ووزارات 

الشـعبي وما يُسمى بالفصـائل. 
يف - الدكتوراه  شهادة  محلة  من  متخصصاً،  أستاذاً  وعرشين  مخسة  انتداب  يتم 

التأريخ احلديث واملعارص، للكتابة يف خمتلف حماور املرشوع، ويكون األعضاء عبارة 
العاملني يف اجلامعات  عن فريق بحثي متجانس، يتكون من األساتذة األكاديمني 
العراقية واملوظفني العاملني عىل مالك العتبة، إنْ رغبت األخرية يف ترشيحهم. مع 

اإلشارة اىل أن مدة إنجاز املرشوع ثالث سنوات يف احلد األعىل. 
ومن جانبٍ آخر وضعت الدراسة تقسيامً علمياً املوضوع، واقرتحت أن تكون 

مة عىل مخسة جملدات، ووضعت رشحاً موجزاً لكل واحدٍ منها، وهي: مقسّ
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عرش  التاسع  القرن  منتصف  من  العراق  يف  والتطرف  االرهاب  األول/  املجلد 
وحتى عام ٢٠١٤ (دراسات تارخيية موثقة).  

ظهور  منذ  ونشأته،  االرهاب  موضوع  دراسة  املجلد  هذا  يتضمن  امللخص: 
الدعوة الوهابية فـي منتصف القرن التاسع عرش، ثم احلمالت الوهابية عىل العراق 

واملدن املقدسة، ثم جتدد االعتداءات عىل العراق بعد عام٢٠٠۰
املجلد الثاين: فتو الدفاع الكفائي وتأسيس احلشد الشعبي

امللخص: يتألف هذا املجلد من فصول عدة تشمل: دور املرجعية الدينية العليا 
ضـد  اجلـهـاد   فـتـو مـن  بـدءً  املقدسات،  عىل  واملحافظة  الوطن  عن  الدفاع  يف 
االحتالل الربيطاين عام ١٩١٤، وفتو ثورة العراق الكرب ١٩٢٠، مروراً بكل 
التي وقفتها املرجعية جتاه القضايا املصريية ومنها قضية  املواقف الوطنية والقومية 
فلسطني. ثم فصل عن دور مرجعية السيد السيستاين يف حسم العديد من القضايا 
السياسية يف العراق بعد ۲۰۰۳، مثـل الدستور واالنتخابات وغريها. وفصـل عـن 
فـتـو الدفاع الكفـائـي ومقدماهتا وأسباهبا وظروفها، فضالً عن خطب اجلمعة التي 

سبقت إصدار الفتو والتي تلتها، وكذلك توصيات املرجع األعىل للمجاهدين. 
املجلد الثالث: العتبات املقدسة واحلشد الشعبي

امللخص: ينقسم هذا املجلد اىل جزأين، األول: يتناول جهود العتبتني املقدستني 
الدعم  يف  جهودمها  ثم  للمعركة،  وإعدادهم  املقاتلني  هتيئة  يف  والعباسية  احلسينية 
التسليحي والتمويني، ومتابعة شؤون عوائل الشهداء واجلرحي (دراسة وثائقية). 
اجلزء الثاين: خيتصّ بجهـود العتبـات العلويـة والكاظميـة والعسكرية املقدسة فـي 
دعـم جماهـدي احلشـد الشعبي وتقديم اإلسناد اإلنساين الكبري لعوائل املجاهدين. 
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املجلد الرابع: ببليوغرافيا احلشد الشعبي
امللخص: يتضمن هذا املجلد جزأين، األول: التقسيامت االدارية والتنظيمية للحشـد، 
وتشمل اهليكـل التنظيمـي للفـرق واأللويـة واألفـواج والسـرايا بمختلـف مسمياهتا دون 
شهداء  صور  يضم  الثاين:  واجلزء  الداعيش.  االرهاب  قاوم  مسلح  فصيل  ألي  استثناء 
احلشد الشعبي ونبذة خمترصة من حياة كل شهيد، وخيتتم اجلزء بملحق يضم املتطوعني 

رحوا أم الذين ما يزالون يف ساحات القتال.  للحشد كافة سواءً الذين استشهدوا أم جُ
املجلد اخلامس: النازحون وجهود العتبات املقدسة يف االيواء والدعم

العتبتني  والسيام  املقدسة  العتبات  جهود  عىل  املجلد  هذا  حيتوي  امللخص: 
واألنبار  ودياىل  املوصل  من  للنازحني  احتضاهنم  يف  والعلوية  والعباسية  احلسينية 
العيش  مستلزمات  وتوفري  كاأليواء  هلم  اخلاصة  الرعاية  وتقديم  الدين،  وصالح 
بأعداد  ببليوغرافيا  املجلد  هذا  يتضمن  و  اجلديد.  املجتمع  مع  ودجمهم  الكريم 

النازحني حسب مدهنم. 
املوضوع،  خطة  من  جديدة  نسخة  بتسليم  املرشوع  م  مقدّ قام  اإلطار  هذا  ويف 
منها يف  أجر عددٌ  مدينة كربالء،  اىل  املتكررة  زياراته  مع  تزامنت  املرة  لكن هذه 
قدت عدة لقاءات ثنائية  حزيران ٢٠١٦ املوافق لشهر رمضان املبارك ١٤٣٧هـ، وعُ
للبحوث والدراسات، وأبرزهم  الدويل  العميد  املتخصصني يف مركز  ومجاعية مع 
األستاذ الدكتور كريم حسني ناصح اخلالدي رئيس قسم املوسوعات واملعجامت يف 
قة وبحث التعديالت الواجب إدخاهلا  املركز املذكور، وأجريت فيها مناقشات معمّ
عىل اخلطة األولية، وطرح بعض األسامء التي من املمكن إسناد الفصول واملباحث 
للكتابة عنها، ودار احلديث عن األستاذ الدكتور كريم مطر محزة الزبيدي من جامعة 
بابل واألستاذ الدكتور جميد محيد احلدراوي من جامعة بابل والدكتور عالء العامري 
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من اجلامعة املستنرصية، ووجدت بعض التعديالت طريقها اىل املسودة األولية يف 
تلك االجتامعات الطويلة (٣). 

وكانت املوافقة حارضة من سامحة املتويل الرشعي الذي يرعى مثل تلك املشاريع 
متخصصون،  أكاديميون  أساتذة  الكتابة  يتوىل  بأن  نفسه  الوقت  يف  طالباً  العلمية، 
من  بعدد  اتصاالته  بإجراء  اجلابري  الدكتور  وقام  الدويل،  العميد  مركز  وبإرشاف 
االساتذة الذين كان اختيارهم دقيقاً ومبنياً عىل اإلمكانات البحثية والكتابية، فضالً 
ل مركز العميد جلنة مرشفة عىل  عن االختصاص. وهكذا تشكل فريق العمل. وشكّ
املوسوعة بمجلدهيا الثاين والثالث، مؤلفة من: أ. د. كريم حسني ناصح اخلالدي 
وأ. د. عيل خضري حجي و أ. م. د. إسامعيل طه اجلابري، لكنهم بلّغوا األخري أهنم 
اخلطة، ألنه متخصص  العمل ووضع  ومتابعة  األساتذة  اختيار  عليه يف  يعتمدون 
بالتاريخ احلديث واملعارص. وهكذا كان، فعقدت اللجنة اجتامعاً آخر، التقت فيه 
باألساتذة املكلفني بالكتابة، وتم توزيع الفصول عليهم، وآلية الكتابة ومنهجيتها، 
اللجنة  اجتامعات  وتوالت  اجلامعية.  الرسائل  كتابة  منهجية  وفق  تكون  أن  برشط 
فقام  العميد،  مركز  إىل  أُرسلت  الفصول  اكتملت  أن  وبعد  العمل.  ملتابعة  الثالثية 
تقبّل  وقد  واملنهجية،  العلمية  املالحظات  وتدوين  بمراجعتها  اجلابري  األستاذ 
أُعيدت  األساتذة هذه املالحظات برحابة صدر ومهنية، وعملوا عىل تعديلها، ثم 
ليث  السيد  سامحة  إىل  لت  حوّ ثم  الفصول،  مراجعة  ومتت  املركز،  إىل  ثانية  مرة 
الناحية  ملتابعتها من  العباسية)  العتبة  الفكرية يف  الشؤون  املوسوي (مسؤول قسم 
الفكرية، وأُرسلت إىل اخلرباء العلميني لغرض التقويم، وكانت املالحظات الكبرية 

لوها (٤).  تُرسل إىل بعض األساتذة الباحثني الذين أخذوا هبا وعدّ
من  الكثري  حتققت   ٢٠١٧ ومطلع   ٢٠١٦ عام  من  األخرية  األشهر  ويف 
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النقاط  من  عدد  ونوقشت  املرشوع،  حول  املستفيضة  واملشاورات  االجتامعات 
هبدف إحداث التطوير والتوسيع يف نواحي الدراسة املختلفة وعىل مجيع مستوياهتا، 
وأثمر ذلك عن وضع خطّة تفصيلية حمكمة، وعناوين متفرعة عديدة، تضع مادهتا 
قدت  العلمية فرقٌ متخصصة من األكاديميني وغريهم ذوي املهارات البحثية، وعُ
وتساؤالهتم  الباحثني  اقرتاحات  مناقشة  فيها  جيري  كان  التي  الالزمة  احلوارات 
وطريقة البحث واملدة الزمنية الكافية واستخدام أفضل املصادر وأقرهبا لألحداث 
للتحرك  احلرية  من  مساحة  وإعطائهم  املوسوعة،  بموضوعات  صلة  وأقواها 
للخوض يف تفاصيل واسعة ومفيدة. علامً أن بعض الفصول أو املباحث أو األجزاء 
املقرتحة التي سوف أدرجها يف أدناه أصبحت فيام بعد جملدات مستقلة لتوفر املادة 

وتوسعها واخلطوات املسددة من اهللا تعاىل(٥). 
املقدسة  العباسية  للعتبة  التابع  الدويل  العميد  مركز  اىل  اجلديدة  اخلطة  فعت  رُ
بتاريخ ١٦ كانون الثاين ٢٠١٧، متضمنةً أربعة جملدات، محل األول عنوان (اجلذور 
فصول،  مخسة  تضمن  الوهابية)،  احلركة  ونشأة  واإلرهاب  للتطرف  التارخيية 
تصدرها األول بثالثة مباحث هي: االول: الفكر الديني املتطرف يف العراق. . ملحة 
تارخيية موجزة. والثاين: احلركة الوهابية. . التأسيس والنشأة والعالقة مع االستعامر 
الربيطاين. والثالث: عالقة الدين بالسياسة يف بالد احلجاز. . األهداف والنتائج. أما 
سم بـ(جهود العلامء املسلمني يف الرد عىل الوهابية)، ويف ثالثة  الفصل الثاين فقد وُ
الرشاد ملن أراد السداد. . قراءة نقدية استنتاجية.  مباحث أيضاً هي: كتاب منهج 
الثامن  القرنني  يف  الوهابية  وعلامء  الشيعة  علامء  بني  الدينية  املناظرات  والثاين: 
قراءات   . الوهابية.  عىل  الردِّ  يف  نَّة  السُ العلامء  دور  والثالث:  عرش.  والتاسع  عرش 
يف نامذج. وجاء الفصل الثالث: الغزوات الوهابية عىل املدن العراقية. . األسباب 
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املوضوعية  األسباب  األول:  املبحث  هي:  مباحث،  اربعة  من  ن  ليتكوّ والنتائج. 
والذاتية للغزوات ودوافعها. واملبحث الثاين: الغزوات الوهابية عىل املدن العراقية 
العراقية يف  املدن  الوهابية عىل  الغزوات  الثالث:  واملبحث  التاسع عرش.  القرن  يف 
العراقية يف  احلكومة  الرابع: موقف  واملبحث  العرشين.  القرن  من  األول  النصف 
العهد امللكي من الغزوات يف النصف األول من القرن العرشين. يف حني ختصص 
١٩٦٨-٢٠١٤م).  بني  العراق  يف  السلفية  احلركة  (تنامي  بدراسة:  الرابع  الفصل 
وصول  بعد  السلفية  احلركة  ظهور  وعوامل  أسباب  عنوان:  األول  مبحثه  ومحل 
يف  السلفية  احلركة  نشوء  الثاين:  واملبحث   .١٩٦٨ عام  السلطة  إىل  البعث  حزب 
العراق وتناميها بني (١٩٦٨-٢٠٠٣م). والثالث: التنظيامت واحلركات العسكرية 
السلفية بني (٢٠٠٣-٢٠١٤م). والرابع: الطروحات الفكرية والسياسية للسلفيني 
-٢٠٠٣) بني  العراق  يف  واإلرهاب  التطرف  اخلامس:  الفصل  وأتى  العراق.  يف 
٢٠١٤م) وتصاعد العمليات اإلرهابية بأربعة مباحث هي األول: التعاون اإلرهايب 
والثاين:  واألهداف.  املصالح   .  .٢٠٠٣ بعد  ما  املتطرفة  واحلركات  البعثيني  بني 
تنظيم القاعدة اإلرهايب وعملياته العسكرية يف العراق. والثالث: داعش وإطارها 
التنظيمي والعسكري وعملياهتا اإلرهابية. والرابع: العمليات اإلرهابية التي تبناها 

تنظيام القاعدة وداعش يف العراق بني (٢٠٠٣-٢٠١٤م)، دراسة إحصائية. 
الحقاً  الثالث  املجلد  أصبح  (وقد  بحثه  بصدد  نحن  الذي  الثاين  املجلد  ز  وركّ
الكفائي وتأسيس احلشد  الدفاع   فتو للموسوعة احلالية) عىل  العام  التسلسل  يف 
الشعبي. واشتمل عىل مخسة فصول، كان األول بعنوان: أثر املرجعية الدينية العليا 
 .١٩١٤-١٩٢٠ الربيطاين  واالحتالل  الغزو  عهدي  يف  العراق  عن  الدفاع  يف 
احتو مباحث ثالثة هي: األول: موقف املرجعية الدينية العليا من الغزو الربيطاين 



موسوعة فتو الدفاع الكفائي.. دراسة يف األمهية واملضامني اجلزء الثالث انموذجاً

٣٥

االحتالل  من  العليا  الدينية  املرجعية  موقف  والثاين:   .١٩١٤-١٩١٦ عامي  بني 
العليا  الدينية  املرجعية  أثر  والثالث:  االستفتاء ١٩١٧-١٩١٨.  الربيطاين وعملية 
يف ثورة العرشين وقيادهتا. وغطّى الفصل الثاين موضوع (موقف املرجعية الدينية 
املرجعية  موقف  األول،  اآلتية:  باملباحث  والعربية).  الوطنية  القضايا  من  العليا 
 .١٩٢١-١٩٥٨ العراق  يف  امللكي  احلكم  يف  الوطن  قضايا  من  العليا  الدينية 
١٩٥٨-١٩٦٨ بني  الوطنية  القضايا  من  العليا  الدينية  املرجعية  موقف  والثاين: 

الدينية  املرجعية  موقف  الثالث:  واملبحث  والبعثي.  الشيوعي  ين  املدّ ومواجهة 
انموذجاً.  الشعبانية  االنتفاضة   ،١٩٦٨-٢٠٠٣ بني  الوطنية  القضايا  من  العليا 
اإليطايل  االحتالل  العربية،  القضايا  من  العليا  الدينية  املرجعية  موقف  والرابع: 
لليبيا، االحتالل الفرنيس للجزائر، القضية الفلسطينية، العدوان الثالثي عىل مرص 
السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  مرجعية  موضوع:  الثالث  الفصل  مَّ  وضَ  .١٩٥٦
األول:  هي:  مباحث  بثالثة   .٢٠٠٣ بعد  العراق  يف  السياسية  القضايا  يف  وأثرها 
موقف  والثاين:  واملعريف.  الفكري  وتكوينه  نشأته  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد 
السيد عيل احلسيني السيستاين من االحتالل األمريكي للعراق. والثالث: أثر السيد 
واالنتخابات،  والدستور،  السياسية،  القضايا  حسم  يف  السيستاين  احلسيني  عيل 
الرابع:  الفصل    وَ وحَ املتعاقبة.  احلكومات  وتشكيل  األرشف،  النجف  ومعركة 
نقسامً  فتو اجلهاد الكفائي وتأسيس احلشد الشعبي. مقدماهتا وأسباهبا وظروفها. مُ
عىل أربعة مباحث هي املبحث األول: اجلهاد والفتو، املعنى والغاية. والثاين: متى 

فتي املرجع باجلهاد. . املقدمات واالسباب.  يُ
الرابع:  املبحث  وظروفها.  الكفائي  الدفاع   فتو إرهاصات  الثالث:  املبحث 
معقمة.  حتليله  قراءة  السيستاين.  احلسيني  عيل  للسيد  الكفائي  الدفاع   فتو
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 الفتو تنفيذ  بَ الفصل اخلامس وهو األخري موضوع: اإلعالم وأثره يف  عَ تَوْ واسْ
املرجع  لوكالء  اجلمعة  خطب  األول:  اآلتية:  باملباحث  الشعبي.  احلشد  وتأسيس 
العراقي  اإلعالم  والثاين:  حتليلية)  (دراسة   للفتو االستجابة  يف  وأثرها  األعىل 
الدفاع   فتو  صد والثالث:  الشعبي.  احلشد  وتأسيس   الفتو تنفيذ  يف  ودوره 
الكفائي يف اإلعالم الغريب واألمريكي. والرابع: اإلعالم العام واخلاص ودوره يف 

تأسيس تشكيالت احلشد الشعبي. 
ام اىل أجزاء وفصولٍ ومباحث، وكانا عىل  قُسّ الثالث والرابع فقد  أما املجلدان 

الشكل اآليت:                    
املجلد الثالث/ العتبات املقدسة واحلشد الشعبي

تأسيس  يف  وجهودمها  والعباسية  احلسينية  املقدستان  العتبتان  األول:  اجلزء 
تشكيالت احلشد الشعبي ودعمه. 

الفصل األول: التشكيالت العسكرية وجهود العتبتني يف ذلك. 
الفصل الثاين: اجلهود املادية واملعنوية يف إدامة زخم املعركة. 

الفصل الثالث: جهود العتبتني يف متابعة حقوق شهداء وجرحى احلشد الشعبي. 
الفصل الرابع: اجلهود اإلنسانية يف متابعة ذوي الشهداء واجلرحى. 

الفصل اخلامس: إعالم العتبتني املقدستني وأثره يف إدامة املعركة وحتقيق النرص. 
دعم  يف  والعسكرية  والكاظمية  العلوية  املقدسة  العتبات  جهود  الثاين:  اجلزء 

احلشد الشعبي. 
التعبئة واإلعداد والدعم:  املقدسة وجهودها يف  العلوية  العتبة  األول:  الفصل 

أوالً: مادياً، ثانياً: معنويا، ثالثاً: إعالمياً. 
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الفصل الثاين: أثر العتبة الكاظمية املقدسة يف إدامة زخم املعركة:
أوالً: مادياً

ثانياً: معنوياً
ثالثاً: إعالمياً. 

مادياً،  أوالً:  الشعبي:  احلشد  دعم  يف  العسكرية  العتبة  جهود  الثالث:  الفصل 
ثانياً: معنوياً، ثالثاً: إعالمياً. 

املجلد الرابع/ اجلوانب اإلدارية والتنظيمية وببيوغرافيا احلشد الشعبي. 
اجلزء األول: التنظيامت القيادية واإلدارية العسكرية للحشد الشعبي. 

الفصل األول: التشكيالت القيادية للحشد الشعبي، دراسة إحصائية ميدانية. 
الفصل الثاين: اجلوانب اإلدارية والتموينية للحشد الشعبي. 

الفصل الثالث: العمليات العسكرية يف املدن التي حررها احلشد الشعبي: جرف 
النرص، ودياىل، وآمريل، ومصفى بيجي، وتكريت، واالنبار (انموذجاً). 

واحلوزة  احلسينية،  املواكب  الشعبي:  واحلشد  املدين  املجتمع  الرابع:  الفصل 
العلمية، والعشائر، ومنظامت املجتمع املدين. 

ثانياً:  املعارك،  خرائط  أوالً:  العسكرية:  العمليات  أطلس  اخلامس:  الفصل 
أنواع األسلحة املستخدمة، ثالثاً: رايات احلشد الشعبي وشعاراته (نبذ خمترصة مع 

الصور). 
اجلزء الثاين: ببيوغرافيا احلشد الشعبي. 

االسم   -٢ الشهيد.  صورة   -١ العشبي:  احلشد  شهداء  تراجم  األول:  الفصل 
الثالثي واللقب. ٣- املحافظة واملواليد. ٤- جهة االنتساب. ٥- التحصيل الدرايس. 

٦- تاريخ وحمل االستشهاد. 



أ.د. مقدام عبد الحسن الفياض

٣٨

الفصل الثاين: مواقف بطولية متفردة بروايات مسؤويل احلشد الشعبي. 
ومراكز  واألمريكي  الغريب  اإلعالم  موقف  ختامي):  (فصل  الثالث:  الفصل 
الدراسات الدولية من احلشد الشعبي وجهوده يف حترير املدن. قراءة حتليلية موثقة. 
امللحق/ قاعدة بيانات متطوعي احلشد الشعبي. الشهداء، اجلرحى، املستمرون 

باخلدمة (٦). 
املبحث الثاين

مراحل كتابة املجلد وأهم مضامينه العلمية
أوالً: أهداف مرشوع املجلد الثالث

إيامناً من القائمني عىل العتبة العباسية املقدسة بأن األحداث اجلسيمة التي مرت 
وانتهاك  العراق  اختطاف  (داعش)  واإلجرام  التكفري  عصابات  وحماولة  بالبالد 
حرماته، تشكل حلقة مهمة ومفصلية يف تارخينا املعارص، لذا فإن تدوين األحداث 
التارخيية بشكل علمي وموضوعي السيام يف هذا الوقت أمر يف غاية األَمهية، ألنه 
تبت  يساهم يف توثيق احلقائق ويمنع ضياعها أو تزييفها أو حتريفها، خصوصا إذا كُ
بأقالم خملصة واحرتافية، حتفظ حقوق املجاهدين واملضحني والقادة الكبار وعىل 
الدماء  جانب  اىل  السيستاين،  احلسيني  عيل  السيد  األعىل  املرجع  سامحة  رأسهم 

الزاكية التي سالت عىل تربة هذا الوطن الطاهر. 
التعريف بأَمهية املرجعية

 يشعر كل ذي لُبٍ يف عراقنا العزيز باملسؤولية التارخيية امللقاة عىل عاتقه، وهو ير
املرجعية الدينية العليا يف النجف األرشف تُعطي صورة مرشقة للقيادة اإلسالمية 
تذ به للزعامة الرشيدة ذات التفكري العقيل  احلكيمة الواعية، وكانت مثاالً حسناً حيُ
السليم  تفكريها  عىل  دليالً   ٢٠١٤ عام  املقدسة  الدفاعية  فتواها  فجاءت  السديد، 
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النقي، املستوحى من سرية األئمة اهلداة والرشيعة املحمدية السمحة والتوفيقات 
الربانية، للدفاع عن ديننا القويم ومحاية األرض والعرض ومجيع املقدسات. 

إن املرجعية الرشيفة هي قمة اهلرم يف احلوزة العلمية، واملعرب احلقيقي عن الفكر 
اإلمامي اإلثنى عرشي واالمتداد الطبيعي لفكر أئمة أهل البيت . وتعيش آالم 
ويأمترون  معها  ويقفون  ودنياهم،  دينهم  أمور  يف  إليها  ويرجعون  وأماهلم،  الناس 
املؤسسة  برعاية  وتقوم  تصدرها.  التي  الفقهية  واآلراء   الفتاو خالل  من  بأمرها 
الدراسات  جمال  يف  والباحثني  واملحققني  املجتهدين  لتخريج  الدينية  التعليمية 
اإلسالمية، فضالً عن املبلغني القادرين عىل محل مسؤولية التوعية واالرشاد الديني 

ومن ثم بناء احلضارة االنسانية (٧). 
حتديات العمل

العليا  الدينية  (املرجعية  الثالث واملعنون  املجلد  القائمني عىل مرشوع  كان عىل 
من  عدد  ملواجهة  أنفسهم  يوطنوا  أن   (١٩١٤-٢٠١٤ الوطنية  املواقف  وابرز 

التحديات، أمهها:
-عامل الوقت: غطى العنوان الرئيس مئة عام من جهاد مرجعيتنا الدينية، واملدة 
الزمنية املمنوحة للمرشوع ليست مفتوحة، بل كان جيب أن تراعي أن يكتمل العمل 
املقاتلني  مع  جنب  اىل  جنباً  الساحة  اىل  ينزل  لكي  ذلك،  قرابة  أو  عام  من  أقل  يف 
وقد  هلم.  واجتامعياً  وعلمياً  معنوياً  ظهرياً  يكون  وكي  إلسنادهم،  ني،  واملضحّ
صادفتهم عدد من املعوقات، منها عدم التمكن يف البداية من احلصول عىل استاذ 
من  آخرين  واعتذار  االسمني،  املركز  رفض  بسبب  اإلعالمي،  الفصل  يف  للكتابة 
االستمرار، مما اضطرهم إىل نقل ذلك الفصل إىل جملدٍ خاص من جملدات املوسوعة 
بعض  التزام  عدم  يف  فتمثل  الثاين  املعوق  أما  بـ(٦٢)جملداً.  الحقاً  انتظمت  التي 
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األساتذة بالتوقيتات التي اتفق عليها إلنجاز ما مكلفون به، وربام يكون ذلك مربراً 
لّ األساتذة لدهيم التزامات أكاديمية وبحثية عديدة.  ألن جُ

-اختيار فريق العمل: كان جيب أن يتم اختيار أساتذة أكفاء، يتميزون باجلدية 
رفوا بوطنيتهم وبإيامهنم بدور  يف العمل والتفرغ واإلبداع يف املنتج العلمي، وممن عُ

مرجعيتهم يف قيادة هذا البلد. 
املوسوعة قد ظهرت  االبتكار: كان عدد من موضوعات  توفر صفة  -رضورة 
األصالة  ويتميز  جديداً  العمل  يكون  أن  جيب  فكان  الكتابات،  بعض  حوهلا 
واجلديدة  األصيلة  املصادر  اىل  الرجوع  النقطة  هذه  يف  األمر  واستلزم  واالبتكار. 
والوثيقة الصلة باملوضوع، هذا أوالً، والثاين أن تتضمن املوسوعة حتليالت منطقية 
ورؤية جديدة يف تناول األحداث ومعاجلتها، تأخذ يف نظر االعتبار مجع املعلومات 
ة زوايا خمتلفة، واملقدرة عىل تثبيت  رها بكلّ تفاصيلها، والنظر إليها من عدّ وتصوّ
استنتاجات تؤدي اىل قراءة جديدة لألحداث وتشكيل فهم جديد أيضاً لبعض ما 

أصابه التحريف أو اجلمود والتقليدية يف التناول. 
متعددة،  جماالت  يف  املتخصصني  األساتذة  من  أربعة  من  يتكون  العمل:  فريق 
عن  أَمهية  يقلون  ال  آخر  عدد  جانبهم  إىل  يقف  املجلد،  كتابة  يف  الرئيسون  وهم 

األساتذة للتنسيق واالستشارة وإدارة املرشوع وقيادته. 
ثانياً: بدء املرشوع، وقد مرّ بمرحلتني تكمل إحدامها األخر بحسب منهجية 

علمية متامسكة
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خطة العمل
كمة للمجلد الثالث تقوم عىل أساس تقسيم العمل اىل أربعة  ضعت خطة حمُ وُ
مئة عام، وأهم مواقف  الدينية يف  املرجعية  تاريخ  أن تستوعب  فصول، كان جيب 
مراجع الدين وزعامء احلوزة العلمية طوال املدة الزمنية املمتدة بني عامي ١٩١٤-
٢٠١٤، وبيان دورها الفاعل يف خضم التطورات السياسية حملياً وعربياً وإسالمياً، 

ومن ثم دور مرجعيتنا املعارصة بعد ٢٠١٤ يف التصدي لألحداث اجلسام. 
مجع املادة 

وتركزت جهود املؤلفني فيها عىل البحث عن كل ما هو جديد، ال سيام الوثائق 
عيانية  مشاهدات  من  املستقاة  والتفاصيل  واملخطوطات  املنشورة،  وغري  املنشورة 

لألحداث، من أشخاص عايشوا امليادين نفسها وتفاعلوا معها. 
وعىل الرغم من أن أماكن حفظ تلك الوثائق كانت يف مواقع خمتلفة ومتباعدة، 
فإن اجلهود اجلادة واملتواصلة من األساتذة كانت كفيلة بالوصول إليها ومجعها. فقد 
وتقاريرها  الداخلية  وزارة  ملفات  بني  ومن  اخلارجية  وزارة  سجالت  يف  جدت  وُ
املكتبات  ووثائق  ببغداد،  الوثائق  حلفظ  الوطني  املركز  يف  امللكي  البالط  ووثائق 
العامة ومراكز األبحاث وحتى مضايف العشائر. أما املصادر املطبوعة فكان خيتار 
الوقت  يف  واملبتعد  الطرح،  يف  الدقيق  املوضوعي  اجلانب  اتبع  الذي  منها  الرصني 
ال  التي  اإلعالمية  واللهجة  واالنحياز  الرسدية  اعتمدت  التي  املصادر  عن  نفسه 
طائل من ورائها. ويتم اجلمع بني كل هذا الكم اهلائل املتنوع والفسيفسائي املختلف 
أحيانا واملتضارب مع بعضه أحياناً أخر، فتُعقد املقارنات بينها، وال تُكتب املادة 

ق هلا.  إال بعد فهمٍ صحيح ومتعمّ
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الرشوع يف الكتابة 
الفصل األول

تبنى أستاذ التاريخ احلديث واملعارص ومدير مركز دراسات ذي قار أ. د. شاكر 
حسني دمدوم الشطري، كتابة الفصل األول، وهو مواليد ١٩٦٦ يف مدينة الشطرة/
ذي قار يف جنوب بالدنا العزيزة، حصل عىل شهادة املاجستري من جامعة بغداد/
كلية اآلداب سنة ٢٠٠٦، وعىل شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد/ كلية اآلداب 
– – كلية اآلداب  سنة ٢٠١٢، أستاذ مادة تاريخ العراق احلديث يف قسم التاريخ 

جامعة ذي قار، ومدير مركز دراسات جامعته، له العديد من املؤلفات، أمهها تأريخ 
١٩١٧، بغداد، دار عدنان، ٢٠١٦، والكثري  الشطرة خالل العهد العثامين ١٨٨١–
من البحوث املنشورة التي منها (العراق يف ظل حكم مدحت باشا ١٨٦٩-١٨٧٢)، 
والشهادات  الشكر  كتب  ونال  العلمية،  والندوات  املؤمترات  من  مجلة  يف  شارك 

التقديرية، وناقش عدداً من الرسائل اجلامعية وأرشف عىل بعضها. 
مدة  خالل  العراق  عن  الدفاع  يف  الدينية  املرجعية  (أثر  عن  احلديث  وتضمن 
تناول  أساسية،  مباحث  ثالثة  إىل  وقسمه   ،(١٩١٤–١٩٢٠ الربيطاين  االحتالل 
األول دور املرجعية يف التعبئة الشعبية ضد الغزو الربيطاين للعراق ١٩١٤- ١٩١٨، 
وتطرق فيه إىل بدايات املواقف السياسية منذ أوائل القرن العرشين، واإلرهاصات 
الفكرية واجلهادية التي اتضحت منذ ذلك الوقت. وتطرق أيضاً إىل الدور األسايس 
للمرجعية الدينية يف الدفاع عن العراق من خالل اإلفتاء بوجوب الدفاع عن أرضه 
بل قيادة مجوع املجاهدين يف جبهات احلرب للتصدي للجيش الغازي، ومواصلة 
جهادها حتى عام ١٩١٨. مما دلّ عىل الدور الفعال هلا يف مواجهة املحتل وقدرهتا 
من  العليا  املرجعية  موقف  الثاين  املبحث  عالج  فيام  ملقاومته.  اهلمم  استنهاض  يف 
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عملية االستفتاء ١٩١٨-١٩١٩، ودورها يف تعزيز القيادة الدينية ملعارضة املشاريع 
الربيطانية، واحلفاظ عىل رأي عام موحد، من خالل متكنها من حل املسألة املهمة 
يف  والتقارب  التآلف  خلق  طريق  عن  العشائر  بني  والرصاع  بالتناحر  اخلاصة 
املبحث  ويف  القادمة.  الثورية  للمواجهة  د  يمهّ الذي  بالشكل  املختلفة  الوجهات 
الثالث درس الدور القيادي للمرجعية الدينية العليا يف الثورة العراقية الكرب عام 
ثورهتم  لتكون  وأكراداً،  عرباً  وشيعة،  سنةً  العراقيني  دت  وحّ أهنا  وكيف   ،١٩٢٠
العلميةِ  احلوزةِ  علامءُ  أحداثِها  أغلبَ  وحركَ  ا  مقدماهتِ صنعَ  خالصة،  وطنيةً  ثورةً 
، ودعامً مادياً. فكانت تصدر  لامئية بامتياز، ختطيطاً وتنظيامً الرشيفة، فكانَتْ ثورةً عُ

الفتاو وتوجه وتنظم وتتابع معظم التفصيالت (٨). 
الوثائق  من  مهمة  جمموعة  اىل  الوصول  دمدوم  حسني  شاكر  الدكتور  استطاع 
املنشورة وغري املنشورة، ال سيام العراقية املوزعة يف أماكن متفرقة من العراق، منها 
التي  امللكي،  البالط  ووثائق  الداخلية  وزارة  وملفات  اخلارجية،  وزارة  سجالت 
أمدته بمعلومات أساسية عن تلك املرحلة، واستكملت أبعادها جمموعة من وثائق 
الربيطانية، وهي بصورة تقارير يف غاية األَمهية، كام هو احلال مع  وزارة اخلارجية 
الدين  ملراجع  البطولية  اجلوانب  عن  تتحدث  التي   ،الكرب العراقية  الثورة  وثائق 
يف مواجهة االحتالل الربيطاين للعراق. فضالً عن الوثائق العشائرية املتفرقة، وهي 
من ضمن الوثائق املحفوظة يف مكتبة مركز ذي قار للدراسات التأرخيية واآلثارية 
يف جامعة ذي قار. وتسنى للباحث أنْ يستخدم عىل نطاق واسع عدداً من املذكرات 

الشخصية املخطوطة ذات العالقة املبارشة بعدد من موضوعات دراسته. 
مصادر  بني  مهامً  موقعاً  املنشورة  غري  اجلامعية  واألطاريح  الرسائل  واختذت 
النجف  العلمية يف  رس لدراسة موقف احلوزة  ما كُ املقدمة منها  دراسته، وتأيت يف 
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األرشف من التطورات السياسية يف العراق ١٩١٤-١٩٢٤  ودورها السيايس يف 
مرحلة االحتالل الربيطاين للعراق. فضالً عن ذلك استفاد الباحث من الروايات 
الشخصية لبعض رجال العشائر أجراها الباحث يف حينها مع أشخاص أملوا بتلك 
األحداث التأرخيية، ممن عارصوا أو تابعوا أحداث تلك املرحلة، وهذا يضفي بُعداً 

خاصاً عىل معاجلة احلدث وتأطريه بعد أنْ أغفلت املصادر ذكره. 
نفسه،  املوضوع  أبعاد  الستكامل  العربية  املصادر  بعض  الباحث  واستخدم 
وتفادي الثغرات، وال سيام تلك التي تتميز الرصانة واحليادية، وذكرت العديد من 
األحداث التارخيية التي تناولت تلك احلقبة. كام متت االستعانة بعدد من املصادر 
املعربة واألجنبية. إن هذا التوظيف للكم الكبري والنوعي للمصادر اخلاصة والعامة 
هلذه الدراسة تُظهر، دون ريب مد اجلهد الذي كان عىل الباحث أن يبذله جلمع 
مادته وغربلتها عىل أساس املقارنة واملنطق، بعيداً عن العاطفة التي ترسبت سلباً او 

إجياباً، إىل أجزاء غري مصدر ورواية ختص جوانب من هذه الدراسة. 
الفصل الثاين: 

فيام اضطلع كاتب هذا البحث بكتابة الفصل الثاين، وهو أستاذ التاريخ احلديث 
عىل  وحصل   ،١٩٧٥ عام  األرشف  النجف  يف  لد  وُ الكوفة،  جامعة  يف  واملعارص 
الدكتوراه من كلية اآلداب–جامعة الكوفة عام ٢٠٠٦. وعىل لقب األستاذية يف ١

آب ٢٠١٤. يعمل أستاذاً جامعياً يف اجلامعة نفسها، وله العديد من الكتب املؤلفة 
مة والكثري من املشاركات يف املؤمترات  والبحوث املنشورة يف املجالت العلمية املحكّ
املاجستري  لرسائل  املناقشات  من  والعرشات  العمل.  وورش  والندوات  العلمية 
وأطاريح الدكتوراه وتقويمها واإلرشاف عليها، وتقويم الكتب والبحوث العلمية. 
وكانت له رئاسة القسم العلمي يف قسم التاريخ /كلية الرتبية للبنات/جامعة الكوفة 

بني عامي ٢٠١٣-٢٠١٦. 
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يُعدّ الفصل املذكور أكرب الفصول وأوسعها، ألنه اختصّ ببيان موقف املرجعية 
الدينية العليا من أبرز التطورات السياسية (الوطنية والعربية) يف مدة زمنية طويلة 
عمله  وكان   ،٢٠٠٣  -١٩٢١ سنتي  بني  امتدت  عاماً،  وثامنني  اثنني  قرابة  نسبياً، 
مقسامً أرباعاً، األول: عن موقف املرجعية الدينية العليا من قضايا الوطن يف العهد 
١٩٥٨ واتضح أهنا أدت دوراً حمورياً يف املرحلة احلرجة  – امللكيّ يف العراق ١٩٢١
التي أعقبت تأسيس الدولة العراقية املعارصة، واستطاع املراجع العظام، ومن خالل 
املتعقل  وتعاملهم  املُحكم  وتنظيمهم  حوهلم  الوطنيني  والتفاف  الروحية  مكانتهم 
مع العراقيني كافة، أن يتحولوا اىل عنرصٍ بارز يف الساحة العراقية، ملا أظهروه من 
معارضة شجاعة لسياسة التبعية للفلك الربيطاين، ومنارصةً لالنتفاضات الوطنية 

طوال تلك املرحلة، األمر الذي يستحق اإلشادة واستحضار احلالة تارخيياً. 
األحداث  جتاه  العليا  املرجعية  موقف  تابع  فقد  الفصل  من  الثاين  القسم  أما 
السياسية الداخلية بني عامي ١٩٥٨-١٩٦٨. وفيه تم بيان موقفها من ثورة ١٤ متوز 
١٩٥٨، ومن حكم عبد الكريم قاسم ١٩٥٨-١٩٦٣ ودورها الشجاع يف مواجهة 
املدّ الشيوعي ومحاية الشعب العراقي وعقيدته الدينية من اهلجمة اإلحلادية وإجياد 
البديل السليم بعيداً عن املتصارعني الدمويني (القوميني من جهة والشيوعيني من 
البعثي  املدّ  ١٩٦٣ومواجهة  شباط   ٨ انقالب  من  املوقف  وعرض   ،(أخر جهة 
األول  العاريف  العهد  يف  احلكم  لتعسف  التصدي  ثم  ومن  الدموية،  وسياستهم 
١٩٦٣-١٩٦٦، كاملوقف جتاه القرارات االشرتاكية واحلركة الكردية املسلحة التي 
رفضت املرجعية الرشيفة االفتاء بمقاتلتهم انطالقاً من حرمة الدم العراقي من أي 
انتامء كان، وصوالً اىل موقفها يف عهد الرئيس عبد الرمحن عارف ١٩٦٦-١٩٦٨. 
الدينية  بيان موقف املرجعية  الثاين هو  الثالث من الفصل  القسم  وكانت مهمة 
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الفرتات  أحرج  من  وهي   ،١٩٦٨-٢٠٠٣ عامي  بني  الوطنية  القضايا  من  العليا 
وأصعبها عىل اإلطالق، فقد أدركت السلطة البعثية اجلديدة أهنا أمام مرجعية قوية 
باالنتشار واالزدهار  متيزت مرجعيته  الذي  احلكيم  السيد حمسن  رأسها  يقف عىل 
والتطور واحلركية، وبثقل مجاهريي واسع ونشاط اجتامعي كبري قلّ نظريه، استلهم 
الصفة  املجيد، فضالً عن  تارخيها  السابقة عرب  املرجعيات  التي مرت هبا  التجارب 
عن  والذود  ألمة  واقعا  ملعاجلة  مُرشفة  مواقف  من  أبدته  بام  هلا،  املالزمة  الوطنية 
نية كانت  حياض اإلسالم بواقعية ووعي، فكان يساعد كل احلركات االسالمية، سُ
أم شيعية، وكان هاجسه إجياد حالة من الوحدة والتامسك داخل املجتمع العراقي. 

كل ذلك أغضب احلزب احلاكم ومن ورائه قو االستكبار العاملية، وتوجهوا 
نحو تضييق اخلناق عىل املرجعية ورضهبا للتخلص منها، وعند وفاته توىل املرجعية 
السيد  واملجتهدين  األصوليني  وإمام  واملحققني  الفقهاء  شيخ  بعده  العليا  الدينية 
أبو القاسم اخلوئي، يف وقت اشتداد احلملة القمعية عىل الشعب العراقي وتصاعد 
االنتهاكات بحق احلركة االسالمية، التي شملت اعتقال اآلالف من املنتمني إليها 
ال  عدد  وترحيل  منهم  املئات  واغتيال  وتعذيبهم  وسجنهم  العلمية  احلوزة  واىل 
يمكن حرصه اىل اخلارج بذرائع واهية. وأمام املوجة العارمة من اإلرهاب البعثي 
الدموي احلاقد، والعجرفة احلكومية املتسلطة، رأ_ قدس اهللا نفسه أن الواجب 
األسايس يف تلك الظروف هو احلفاظ عىل الكيان العلمي للحوزة الرشيفة واالهتامم 
بالدفاع عن البقية الباقية من عنارصها، فانصبّ جهده عىل إحكام إدارهتا، وتطوير 
الدينية  واملعارف  العلوم  تدريس  مؤسساهتا وتفعيل مهمتها األساسية يف مواصلة 
عىل وفق فقه آل بيت حممد والرتكيز عىل اجلوانب الثقافية واالجتامعية بالدرجة 
للنظام احلاكم ومواكبته ألشد األحداث  املعلنة  األساس اىل جانب معارضته غري 



موسوعة فتو الدفاع الكفائي.. دراسة يف األمهية واملضامني اجلزء الثالث انموذجاً

٤٧

إيالماً، منها انتفاضة صفر ١٩٧٧ وجريمة إعدام السيد الشهيد حممد باقر الصدر 
واحلرب العراقية اإليرانية ١٩٨٠-١٩٨٨ واالنتفاضة الشعبانية ١٩٩١. 

صص القسم الرابع لبحث موقف املرجعية الدينية العليا من حركات  فيام خُ
التحرر العريب، فقد تفاعلت املرجعية العليا بإجيابية مع األحداث السياسية التي 

كانت جتري يف العاملني العريب واالسالمي، واهتمت بنضال شعوهبا اهتامماً بالغاً، 
وشاطرت أبناءها آماهلم وآالمهم وشؤوهنم السياسية، وشحذت مهمهم لنيل 

حقوقهم املرشوعة التي سلبها املستعمر وقو االستكبار العاملية، ومن تلك 
األحداث مايتعلق بالقضية الفلسطينية، فمنذ البداية كان موقف املرجعية الدينية 
جتاهها ينطلق من االعتبارات الدينية بوصفها أرضاً مغتصبة، وهي جزء اليتجزأ 
من العامل اإلسالمي، وفيها من األماكن املقدسة التي اليمكن التخيل عنها وقبول 

سيطرة الصهاينة عليها بأي شكلٍ من األشكال. وكان هذا املوقف املتآزر مع 
فلسطني ثابتاً اليقبل املساومة من كل علامءاملرجعية. (٩). 

املنشورة  غري  الوثائق  من  وغنياً  كبرياً   ً كامّ الفصل  هذا  مصادر  قائمة  ت  ضمّ
واملحفوظة يف املكتبة الوطنية (الوحدة الوثائقية)، وملفات البالط امللكي، والرسائل 
والصحف  واملقاالت  والبحوث  بة،  واملعرّ العربية  والكتب  اجلامعية  واألطاريح 

واملجالت ومواقع شبكة املعلومات الدولية (١٠). 
الفصل الثالث: 

احلسيني  عيل  السيد  (مرجعية  الثالث  املجلد  من  الثالث  الفصل  درس  فيام 
لألستاذ   ٢٠٠٣ عام  بعد  العراق  يف  السياسية  القضايا  حسم  يف  وأثرها  السيستاين 
الفيحاء ١٩٧٥، حصل عىل  البرصة  ناظم رشم معتوق، وهو من مواليد  الدكتور 
شهادة املاجستري سنة ٢٠٠١ يف اختصاص تاريخ الوطن العريب املعارص وعىل شهادة 
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الدكتوراه يف العالقات الدولية سنة ٢٠٠٧، يعمل حالياً بصفة استاذ تاريخ اخلليج 
العريب احلديث واملعارص يف كلية االداب/ جامعة البرصة، وعمل سابقاً مديراً ملركز 
دراسات البرصة واخلليج العريب التابع جلامعة البرصة للسنوات ٢٠١٨-٢٠٢٠، 
أمهها  مة،  املحكّ املجالت  املنشورة يف  والبحوث  العلمية،  النتاجات  من  العديد  له 

(حلف بغداد و أثره يف تطور العالقات العراقية-اإليرانية ١٩٥٥-١٩٥٨). 
 وتنبع أمهيته من أَمهية شخصية آية اهللا العظمى السيد عيل احلسيني السيستاين 
التعقيد، ويف  بالغة  العامل اإلسالمي قاطبة يف مرحلة  الدين يف  أبرز مراجع  بوصفه 
وبنائِهِ  السيستاين  السيد  سرية  عىل  الضوء  سلّط  وقد   .(١١) فاصلة  تارخيية  مرحلة 
املعريف والفكري، فضالً عن التطرق إىل جوانب من دوره يف العراق أبّان مدة حكم 
حزب البعث، وبيان موقف مرجعيته يف النجف األرشف من االحتالل األمريكي 
عام ٢٠٠٣ م، ودوره احلاسم يف القضايا األساسية يف حياة الشعب العراقي وأبرزها 

قضيتا االنتخابات والدستور، فضالً عن تشكيل احلكومات املتعاقبة (١٢). 
إذ متيزت هذه املرحلة من تأريخ العراق املعارص بسقوط النظام البعثي الشمويل 
وخضوع البالد لالحتالل األمريكي عام ٢٠٠٣م، وهو األمر الذي ادخل العراق 
السيايس واالنفالت األمني وظهور اصطفافات عىل أسس  يف دوامة االضطراب 
قومية ودينية ومذهبية ومناطقية، ومل يكن السيد السيستاين بمعزل عن تلك الظروف 
العلمية، ورجوع  للحوزة  املتصدين هلا، بحكم زعامته  ابرز  بل كان من  العصيبة، 

مجوع املؤمنني إليه لالهتداء واالقتداء برأيه وتوجيهاته السديدة. 
وانطالقاً مما سلف فقد أورد الدكتور ناظم: أن مشاركته يف كتابة الفصل الثالث 
(مركز  من  دعوة  عىل  بناءً  جاءت  الكفائي)  الدفاع  لـ(موسوعة  الثالث  املجلد  من 
طريق  من  املقدسة،  العباسية  للعتبة  التابع  والدراسات)  للبحوث  الدويل  العميد 
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بادر باالتصال  الدكتور إسامعيل طه اجلابري، الذي  الزميل األستاذ املساعد  األخ 
قد يف بناية املركز للتباحث يف موضوعات املجلد،  به وأبلغه بموعد االجتامع الذي عُ
وتوزيع الفصول عىل األساتذة املشاركني، ويف أثناء ذلك االجتامع وزعت فصول 
املجلد الثالث، وكلفته إدارة جلنة املوسوعة يف املركز بالكتابة عن موضوع مهم جداً 
وهو (مرجعية السيد عيل احلسيني السيستاين وأثرها يف حسم القضايا السياسية  يف 

العراق بعد عام ٢٠٠٣م). 
هي  عمالقة  شخصية  عن  بالكتابة  لف  كُ ألنه  البالغ؛  رسوره  من  الرغم  وعىل 
قطب الرحى ليس يف العراق فحسب بل يف كل العامل اإلسالمي (السني والشيعي)، 
أال إنه مل يمكنه إخفاء خشيته من االمر، ألنه كان عليه أن يكتب فصالً كامالً عن 
شخصية (اية اهللا العظمى السيد عيل السيستاين)، فام عساه ان يقول وعن أي جانب 
يف شخصية سامحته جيب ان يكتب وكيف سيدخل اىل املوضوع، السيام ان هناك 
واملعارضة  التأييد  بني  األعىل  املرجع  شخصية  تناولت  التي  الكتابات  من  العديد 
والنقد واالنتقاد، فضالً عن الكم اهلائل من األخبار واملعلومات والتفسريات التي 
تناولت شخصية السيد السيستاين وفتاواه وخصوصاً (فتو الدفاع الكفائي) التي 

كانت نقطة فاصلة بني تارخيني (قبل الفتو وبعدها). 
ن من خشيته وحريته هو التشجيع   و عىل الرغم من ذلك كان اليشء الذي هوّ
عن  فضالً  الثالث،  املجلد  يف  للكتابة  معه  انتدبوا  الذين  زمالئه  من  وجده  الذي 
تشجيع القائمني عىل مركز العميد ومقدار الثقة التي منحوها له للكتابة عن موضوع 
كبري ودقيق يتعلق بمرجعية السيد عيل احلسيني السيستاين ودوره وجهوده يف حسم 

القضايا األساسية التي شهدها العراق بعد سقوط النظام البائد. 



أ.د. مقدام عبد الحسن الفياض

٥٠

باملجلد  يتعلق  فيام  ناظم  الدكتور  ذكرها  التي  باالهتامم  اجلديرة  األمور  ومن 
الثالث، أن السادة يف جلنة كتابة املوسوعة واألساتذة الذين كلفوا بالكتابة يف املجلد 
الثالث كان لدهيم مهة عالية ورغبة جاحمة إلنجازها بأرسع وقت، مع االتفاق عىل 
والبحوث  واالطاريح  الرسائل  كتابة  يف  املعتمد   – العلمي  املنهج  اعتامد  رضورة 
األكاديمية - يف كتابة فصوهلا، وإخضاع مجيع ما يُكتب فيها للنقد والتحليل العلمي 
اً  عززِ البعيد عن املجاملة أو املحاباة مع مراعاة مسألة مهمة، هي أن يكون ما يكتب مُ
كانت  املوسوعة  أن مجيع من كتب فصول  اىل  ونظراً  هلا،  ممزقاً  الوطنية، ال  للحمة 
حتدوهم رغبة بالبناء وليس اهلدم، فقد تمّ االتفاق عىل رضورة جتنّب كل ما يمكنه 
عيل  السيد  مرجعية  توجهات  مع  تنسجم  ال  التي  املشكالت  أو  النعرات  يثري  أن 
احلسيني السيستاين التي ال تفرق بني مكونات املجتمع العراقي، بغض النظر عن 

موقفها من املرجعية العليا. 
لتوفري  التام  استعداداها  املوسوعة  جلنة  إدارة  أبدت  فقد  تقدم  ما  عىل  وعالوة 
املصادر التي يعجز الباحثون عن الوصول إليها لسبب أو آلخر، فضالً عن توفري 
قاعدة بيانات وإحصاءات قد ال تكون متوفرة يف مكان آخر غري مركز العميد، وكان 

ذلك حافزاً لكل الباحثني يف املوسوعة إلمتام األمر عىل أفضل ما يكون. 
وبعد أن اتكل عىل اهللا تعاىل وتوجه اىل مرقد أيب األحرار اإلمام احلسني وأخيه 
يف  آخر-  أو  -بشكل  املسامهة  برضورة  منه  إيامناً  و   ، العباس  الفضل  أيب  اهلُامم 
تلبية فتو املرجعية الدينية ملحاربة «الباطل»، عقد الدكتور (ناظم رشم) العزم عىل 
نحت له، وأن يكتب شيئاً (هللا فيه رضا  بذل اجلهد لكي يكون بمستو الثقة التي مُ
وله فيه صالح) وخيلده التأريخ يتعلق (بفتو الدفاع الكفائي) التي أنقذت العراق 

واملنطقة بل العامل أمجع من تنظيم «داعش» اإلرهايب الذي عاث يف األرض فساداً. 
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باخلطوات  بدأ  تعاىل،  اهللا  عىل  متوكالً  العزم  (رشم)  األستاذ  عقد  أن  وبعد 
العملية التي متثلت بجمع األصول (املصادر)، وكانت تلك العملية شاقة ومرهقة، 
كان  بل  املوسوعة،  يف  للكتابة  متفرغني  يكونوا  ومل  األكاديميني  من  اجلميع  ألن 
لدهيم مهام أخر متثلت بالتدريس واإلرشاف عىل الدراسات العليا ومناقشات 
الرسائل واألطاريح، ومع ذلك كانت قوة اإلرادة والتصميم حارضة يف نفوسهم 

وضامئرهم إلنجاز ما انتُدبوا اليه. 
ثالثة  أكثر من   العلمية عىل مد املادة  بجمع  بارش  فقد  به  األمر  تعلق  وبقدر   
أشهر، واستلزم األمر السفر إىل النجف األرشف واالطالع عىل ما متوفر يف املكتبة 
العتبة  مكتبة  وزيارة   ،طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  ملرقد  التابعة  احليدرية 
املقدسة، فضالً عن السفر إىل بغداد ورشاء بعض املصادر من  العباسية يف كربالء 

شارع املتنبي أو نسخ بعضها اآلخر من املكتبات اجلامعية هناك. 
ثانية اىل النجف األرشف   ورغبة منه يف إجراء بعض املقابالت فقد سافر مرة 
فرصة  له  وهتيأت  السيستاين،  احلسيني  عيل  السيد  سامحة  مكتب  بزيارة  وترشف 
السيد حممد  بنجله  لقاء قصري  له  ثم كان  املرجع، ومن  السيد  بوجه سامحة  التربك 
رضا السيستاين الذي استقبله بثغره الباسم وتواضعه اجلم وكانت إجابته له مبتسامً 
عندما سأله عن بعض القضايا: (ال يشء لدينا نخفيه فكل يشء يتعلق بسامحة السيد 
املرجع موجود يف بياناته وفتاواه املتوفرة عىل صفحة املوقع الرسمي أو تلك التي 
ضمتها مؤلفات السيد حامد اخلفاف. . ويمكن الرجوع اليها وهي كافية إلعطائكم 
السيد  القضايا)، أال ان  الكثري من  صورة واضحة عن مواقف سامحة املرجع جتاه 
وبام  املناسب  بالوقت  العمل  إلنجاز  والدعاء  بالتشجيع  عليه  يبخل  مل  رضا  حممد 

يسهم يف إظهار احلقيقة، وكان ذلك الكالم حافزاً كبرياً للميض قدماً يف الكتابة. 
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األمور  بحث  اإلمكان  قدر  حاول  الثالث  املجلد  يف  الكتابة  مرحلة  وخالل 
بحيادية وموضوعية تامة بعيداً عن االنحياز جلهة دون أخر، فعكف عىل دراسة 
تطرقه  عن  فضالً  والفكري،  املعريف  وبنائه  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  سرية 
إىل جوانب من دوره يف العراق إبان مدة حكم حزب البعث بني عامي ١٩٦٨-

ممثلة  األرشف-  النجف  يف  الدينية  املرجعية  موقف  بيان  عىل  وحرص   ،٢٠٠٣
ز عىل دراسة  بالسيد السيستاين - من االحتالل األمريكي عام ٢٠٠٣م، وأخرياً  ركّ
الشعب  حياة  يف  األساسية  القضايا  حسم  يف  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  دور 
وتشكيل  األرشف،  النجف  ومعركة  واالنتخابات،  الدستور،  وأبرزها:  العراقي 
إرغام سلطات  السيستاين دور كبري جداً يف  للسيد  كان  فقد  املتعاقبة،  احلكومات 
النيابية،  االنتخابات  إجراء  يف  العراقي  الشعب  ملطالب  االنصياع  عىل  االحتالل 
وكتابة الدستور، فضالً عن دوره يف حسم العديد من القضايا املهمة ومنها مواقفه 
من تشكيل احلكومات املتعاقبة ومطالبتها بتحقيق اإلصالحات وتقديم اخلدمات 
اىل  وصوالً  السيستاين  احلسيني  عيل  السيد  مواقف  واستمرت  العراقي،  للشعب 
تنظيم  لتمدد  حداً  وضعت  التي  الكفائي)  الدفاع   فتو) املباركة  فتواه  صدور 

«داعش» اإلرهايب، بل القضاء عليها قضاءً مربماً(١٣). 
الفصل الرابع

احتو هذا املجلد فصالً رابعاً بعنوان (فتو الدفاع الكفائي. . مقدماهتا، أسباهبا 
الدراسات  أستاذ  شمسه،  اهللا  عبد  حسن  حممد  صالح  الدكتور  بقلم  وظروفها)، 
االسالمية (الفقه االسالمي واصوله)، ومعاون عميد كلية الرتبية األساسية/جامعة 
املاجستري  النجف األرشف ١٩٦٧، حصل عىل  لد يف  وُ الكوفة للشؤون اإلدارية. 
وعىل   ،٢٠٠٩ سنة  الكوفة  الفقه/جامعة  كلية  من  اإلسالمية  والعلوم  الرشيعة  يف 
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اهتامماته  ترتكز   .٢٠١٤ سنة  نفسها  الكلية  من  مقارن  الرشيعة-فقه  يف  الدكتوراه 
والرتبية  الكريم  والقرآن  املعامالت  وفقه  املستحدثة،  الفقهية  املسائل  عىل  البحثية 
العلمية، والنتاجات  املؤمترات والندوات  املشاركات يف  العديد من  له  االسالمية. 
املتميزة مثل: (أخذ األجرة عىل الواجبات: أجرة الطبيب أنموذجاً دراسة مقارنة) 

و(الطفل املعاق حقوقه ومتطلبات رعايته). 
مع  منهم،  الشيعة  سيام  ال  االسالم  علامء  عند  اجلهاد  معنى  تفصيالً  بحث  والذي 
كفائيا  أم  عينيا  الدفاع  وجوب  يف  الفقهاء  وآراء  منه،  (الدفاعي)  القسم  عىل  الرتكيز 
دراسة  ودراستها  الكفائي  الدفاع   لفتو مستقالً  موضوعاً  وأفرد  ذلك،  ورشوط 
البالد  الدفاع عن  الشيعة اإلمامية يف  أئمة   امتداد طبيعي لفتاو حتليلية معمقة، وأهنا 
اإلسالمية. واهتم الفصل بعرض تعليامت املرجعية الدينية العليا للمقاتلني يف ساحة 
القرآن الكريم وسرية  التاريخ الترشيعي يف  املعركة وعرض دراسة حتليلية مقارنة بني 
املعصومني من جهة والواقع املعيش عىل أرض الواقع من جهة أخر. إن تلك الفقرات 
، وأثبت أن  وغريها قد تضمنت أعظم املثل يف التعامل مع اآلخرين، وإن كانوا أعداءً
الواردة يف أخالق  ما ورد من تعليامت للمقاتلني هو ترمجة كاملة لألحاديث الرشيفة 
احلرب، وتؤكد اتباعهم لتعاليم القرآن والعرتة، ووحدة املنهج يف الدعوة إىل اإلصالح. 
و قام برشحٍ وافٍ لعبارات سامحة السيد السيستاين، التي تتامشى مع روح العرص، 
ودقة الظرف الراهن وحرجه، من قبيل عبارته «بوجوب االلتحاق بالقوات املسلحة 
وجوباً كفائياً» التي تكشف بالنص الرصيح، عن تأكيدات سامحته يف فتواه األوىل 
بأن يكون التطوع من طريق القو املسلحة الرسمية العراقية، مما يُظهر حرصه عىل 
سيادة القانون، وبناء دولة املؤسسات يف العراق، حتى يف أحلك الظروف، وليس 
الحقاً  يُستغل  قد  واقع،  أمرٍ  لفرض  احلزبية  اجلهات  من  الظروف  تلك  استغالل 

ألغراض سياسية أو انتخابية من بعض األطراف (١٤). 
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الباحث من وضع قراءة حتليلية ملادته باعتامده عىل مصادر أساسية شتى،  متكن 
تأيت يف مقدمتها الكتب والبيانات التارخيية والسياسية التي حتدثت عن فتو اجلهاد 
الكفائي، بام يف ذلك البيانات والفتاو والوثائق، إذ كانت تتابع بدقة بالغة كل ما 
يتعلق بتحركات املرجعية الرشيدة وتوجهاهتا. وكذلك اعتمدت دراسته عىل ما هو 
متوافر من كتب التفسري والفقه واألصول والرشيعة اإلسالمية التي أسهمت يف إغناء 
 .(١٥)املباحث بمعلومات فريدة يصعب احلصول عليها من املصادر واملراجع األخر

وفيام يأيت جدول يضم األعامل التي أنجزها مجيع املشاركني يف املجلد الثالث
املالحظاتجهة االنتسابالعمل املنجزاسم املشاركت
أ. د. كريم حسني ١

ناصح
شارك يف إنضاج مركز العميدمقدمة املجلد

الرؤ اخلــاصة 
باملجلـد الثالث 
وتطويرهــــــــا

أ. م. د. اسامعيل طه ٢
اجلابري

وضــــع اخلطوط بيت احلكمةكتابة التمهيد
العـــامة للدراسة 
وشارك يف تقويم 

العمل

أ. د. شاكر حسني ٣
الشطري

جامعة ذي قار/الفصل األول
كلية اآلداب

كتب ١٢٤ صفحة

أ. د. مقدام عبد ٤
احلسن الفياض

كتب ١٨٤ صفحةجامعة الكوفةالفصل الثاين

أ. د. ناظم رشم ٥
معتوق

جامعة البرصة كلية الفصل الثالث
اآلداب

كتب ٥٤ صفحة

أ. م. د. صالح حممد ٦
حسن شمسة

جامعة الكوفة، كلية الفصل الرابع
الرتبية األساسية

كتب ٨٨ صفحة



موسوعة فتو الدفاع الكفائي.. دراسة يف األمهية واملضامني اجلزء الثالث انموذجاً

٥٥

خامتة
بعد قراءة متأنية لفقرات الباحث يمكن أن تتبني لنا بعض املالحظات اآلتية:

صفٍ - يف  يقاتلون  البحث  ميادين  يف  واملثقفني  الوغى  سوح  يف  املجاهدين  إن 
واحد، ويساند أحدهم اآلخر، فأعداؤنا حياولون حتطيم اجلبهة الداخلية من خالل 
تثبيط العزائم وبث اإلشاعات واحلرب النفسية. لذا تأيت الكتابة املوضوعية للدفاع 

عن قيمنا واحلق الذي سالت الدماء الزاكية يف سبيله. 
مها شيبه - إن األحداث اجلسام التي نزلت بالعراق والتضحيات الكبرية التي قدّ

د  وشبابه ونساؤه ورجاله جيب توثق وال تضيع بالسامح للمقابل بتشوهيها أو التعمّ
عىل تعتيمها وإتالفها من خالل النسيان ورحيل املعارصين هلا. 

قام الباحثون يف اجلزء الثالث من موسوعة فتو الدفاع الكفائي املعنون(املرجعية -
١٩١٤) بتدوين جهاد املرجعية الدينية  – الدينية العليا وأَبرز املواقف الوطنية٢٠١٤
العليا يف مائة عام بالضبط، بدءاً من فتو الدفاع عن العراق ضد الغزو الربيطاين يف 
الغاشم يف ثورة  العثامنية ١٩١٤، وإفتائها بجواز مقاتلة املحتل  الدولة  أواخر عهد 
حكم  وتأسيس  العراق  استقالل  أجل  من  الوطني  ونضاهلا   ،١٩٢٠ عام  العرشين 
الشعب  جانب  اىل  ووقوفها  عراقية،  بأيدٍ  عراقي  دستور  كتابة  ووجوب  فيه  عريب 
العراقي األيب طوال العهدين امللكي واجلمهوري، وصوالً اىل صدور الفتو املباركة. 
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هوامش البحث:
١) مركز العميد الدويل للدراسات والبحوث قسم الشؤون الفكرية والثقافية، كتاب من: مركز 

العميد اىل: مؤسسة بيت احلكمة، ذي العدد ٧ بتاريخ ١٣ كانون الثاين ٢٠١٩.  
٢) مركز العميد الدويل للدراسات والبحوث قسم الشؤون الفكرية والثقافية، كتاب من: مركز 
العميد اىل: مركز البحوث والدراسات الرتبوية التابع لوزارة الرتبية، ذي العدد ٥٦٨ بتاريخ ١٦

ترشين الثاين ٢٠١٧.  
كريم  د.  أ.  اىل:  قُدمت  احلاسبة،  اآللة  عىل  مطبوعة  مذكرة  من  نسخة  الدويل،  العميد  مركز   (٣

حسني ناصح اخلالدي رئيس قسم املوسوعات واملعجامت يف املركز، ١٨ حزيران ٢٠١٦.  
٤) رسالة خطّية من الدكتور اسامعيل طه معتوك اجلابري، بتاريخ ٢١ ذي العقدة ١٤٤٢هـ- ٢

متوز ٢٠٢١. وهي حتمل تفاصيل مهمة.  
العيانية هلا  نقل مشاهداته  واملداوالت، وتمّ  تلك اإلجتامعات  الكثري من  الباحث يف  ٥) شارك 

وملد اهتامم اإلخوة يف مركز العميد هبا.  
لة من الدكتور إسامعيل طه اجلابري، املصدر السابق.   ٦) رسالة مفصّ

٧ ) للمزيد عن دور املرجعية يف األحداث السياسية الداخلية واخلارجية يف تلك املدة ينظر: عبد 
-١٩٠٠ التارخيي  الواقع  الفكرية  اجلذور  العراق  يف  االسالمية  احلركة  تاريخ  الرهيمي،  احلليم 
١٩٢٤، (الدار العاملية للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، ١٩٨٥)، ص ص ١٩٤-٢٤٢؛ عباس 
جعفر حممد اإلمامي، الدور السيايس للمرجعية الدينية يف العراق احلديث، (بيت العلم للناهبني، 

بريوت، ٢٠١١م).  
٨) العتبة العباسية املقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية وقسم اإلعالم، موسوعة فتو الدفاع 
٢٠١٤، الطبعة األوىل، كربالء،  – الكفائي: املرجعية الدينية العليا وابرز املواقف الوطنية ١٩١٤

١٤٤٢ه -٢٠٢٠، املجلد الثالث، ص ١٥-١٣٨.  
٩) املصدر نفسه، ص ١٣٩-٢٩٩.  

املجلد  قائمة  يف  الفصل  هذا  يف  املستخدمة  املصادر  من  املئات  أسامء  عىل  االطالع  يمكن   (١٠
الثالث، ينظر: املصدر نفسه، ص ٣٠١-٣٢١.  

فاع الكفائي اخلامس)  ١١) مقابلة علمية مع: الدكتور رشم يف كربالء يف أثناء (مؤمتر فتو الدّ
الذي نظمته العتبة العباسية املقدسة بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢١.  

عن  وانطباعاته  ذكرياته  عن  تفصيلية  برسالة  معتوق  رشم  ناظم  الدكتور  األستاذ  دين  زوّ  (١٢
مشاركته يف إنجاز املجلد الثالث من موسوعة فتو الدفاع الكفائي.  



موسوعة فتو الدفاع الكفائي.. دراسة يف األمهية واملضامني اجلزء الثالث انموذجاً

٥٧

١٣) املصدر نفسه. ويمكن أيضاً اإلطالع عىل قائمة متنوعة من املصادر التي استعان هبا الدكتور 
ناظم رشم يف: املجلد الثالث، ص ٣٧٧-٣٨١.  

١٤) املصدر نفسه، ص ٣٨٥-٤٥٦.  
١٥) املصدر نفسه، ص ٤٥٧-٤٦١. 



أ.د. مقدام عبد الحسن الفياض

٥٨

املصادر و املراجع:
أوالً: الوثائق والرسائل اخلطية

مركز العميد الدويل، نسخة من مذكرة مطبوعة ∗
كريم  د.  أ.  اىل:  قُدمت  احلاسبة،  اآللة  عىل 
املوسوعات  حسني ناصح اخلالدي رئيس قسم 

واملعجامت يف املركز، ١٨ حزيران ٢٠١٦. 
والبحوث ∗ للدراسات  الدويل  العميد  مركز 

من:  كتاب  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم 
والدراسات  البحوث  مركز  اىل:  العميد  مركز 
الرتبوية التابع لوزارة الرتبية، ذي العدد ٥٦٨

بتاريخ ١٦ ترشين الثاين ٢٠١٧. 
والبحوث ∗ للدراسات  الدويل  العميد  مركز 

من:  كتاب  والثقافية،  الفكرية  الشؤون  قسم 
ذي  احلكمة،  بيت  مؤسسة  اىل:  العميد  مركز 

العدد ٧ بتاريخ ١٣ كانون الثاين ٢٠١٩. 
اجلابري، ∗ معتوك  طه  اسامعيل  الدكتور 

العقدة  ذو   ٢١ بتاريخ  ومطبوعة  خطية  رسائل 
١٤٤٢هـ- ٢ متوز ٢٠٢١. حمفوظة لد الباحث

رسالة ∗ دكتور)،  (أستاذ  معتوق  رشم  ناظم 
خالل  وانطباعاته  ذكرياته  عن  تفصيلية 
مشاركته يف إنجاز املجلد الثالث من موسوعة 

فتو الدفاع الكفائي. حمفوظة لد الباحث

ثانياً: املقابالت العلمية واملشاهدات العيانية
شارك الباحث يف الكثري من تلك االجتامعات ∗

هلا  العيانية  مشاهداته  نقل  وتمّ  واملداوالت، 
وملد اهتامم اإلخوة يف مركز العميد هبا. 

يف ∗ رشم  ناظم  الدكتور  مع:  علمية  مقابلة 
الكفائي  فاع  الدّ  فتو (مؤمتر  أثناء  يف  كربالء 
املقدسة  العباسية  العتبة  الذي نظمته  اخلامس) 

بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢١. 
ثالثاً: الكتب

عبد احلليم الرهيمي، تاريخ احلركة االسالمية ∗
التارخيي  الواقع  الفكرية  اجلذور  العراق  يف 
١٩٠٠-١٩٢٤، (الدار العاملية للطباعة والنرش 
والتوزيع، بريوت، ١٩٨٥)، ص ١٩٤-٢٤٢. 
السيايس  الدور  اإلمامي،  حممد  جعفر  عباس 
(بيت  احلديث،  العراق  يف  الدينية  للمرجعية 

العلم للناهبني، بريوت، ٢٠١١م). 
الشؤون ∗ قسم  املقدسة،  العباسية  العتبة 

موسوعة  اإلعالم،  وقسم  والثقافية  الفكرية 
العليا  الدينية  املرجعية  الكفائي:  الدفاع   فتو
 ،٢٠١٤ – ١٩١٤ الوطنية  املواقف  وابرز 

الطبعة األوىل، كربالء، ١٤٤٢هـ -٢٠٢٠


