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  :ممخصال
يعيش العراق عقود من المآسي والفوضى، وهو من بين أكثرر دول المطققرا العربيرا التري تعرنطي مرن    

مق ررد التطميمررنت ابرهنبيررا المسررم ا  موقعهررن الةيوسينسرري، ح  ررب أهميررا الترردت ت التنرةيررا بسرربب 
حرري الوقررت الررقت أتفقررت حيرررو ت نلفررنت دوليررا كبيرررة حررري ، و عمررى اتررت و اطواعهررن وأهررداحهن وم رررندرهن

ون ال شررد الشررعبي أسررتةنبا لفتررو  ؛ تك ررراقالعرروقططررن القضررنع عمررى تطمرريم داعررش المتمركرر  حرري أر  
الةهرند الكفرن(ي ، والتري تردعو يسرتنطي بعطوان اق السريد عمري السأقمقهن المرةع الشيعي ابعمى حي العرر 

 الداعشرري لم نربررا التطمرريم ،الةرريش العراقرريوو ف ررنع الررى  مررل السرر ح والتقررو  حرري المرردطيين ابكف رر
 رتكرنب سمسرما مرن الةررا(معمى المو ل ثنطي أكبر المدن العراقيرا، وقرنم ب القت كنن قد أ كم سيقرتو 

شرد الشرعبي عين حعميرن  مرن أبطرنع م نحمرا المثطرى حري ققعرنت ال ، وقد بمغ عدد المتقرو والقتل والتتريب
آبو  ةطدت متقو ، مو عين عمى ةميرع ألويرا ال شرد الشرعبي، وبكنحرا  9999 الدراسا بر   مدة تى 

 قواقع العممينت حي المطققا الغربيا وكركوك وةرو ال تر وبغداد.
حرري  الت رروبت السينسرريا والفكريررا والتطميميررا مررد  حنعميرراتسررعى هررقو الورقررا الت ميميررا الررى دراسررا 

الرررقت لرررم يكرررن مهرررورو بهرررقو  ،الشرررعبي المقرررد والهويرررا الوقطيرررا لم شرررد  بطرررنع القنعررردة الشرررعبياابسرررهنم ب
التركيبرا الةمنهيريررا المتطوعررا ديطيررن  ومررقهبين  وقوميررن  مفنة(رن  وبعيرردا  عررن الواقررع العراقرري وتنريتررو المةيررد، 

نةررا م رريريا وضرررورة إسررتراتيةيا وقطيررا ل منيررا المررن الرروقطي العراقرري، بقرردر مررن هررو تعبيررر عررن  
حتررو  الةهررند . كمررن تهرردو الدراسررا الررى مررد  ترر ثير المعترردل البعيررد عررن التقرررو ومررطهد ديررن ا سرر م

، وتتبرررع مسرررنر الطشررر ة والتكررروين ابةتمرررنعي لم شرررد حررري المقرررد  ال شرررد الشرررعبي عمرررى  تطمررريم الكفرررن(ي
حكررة ال شرد الشرعبي حري  ومرد  تر ثيرم، 4902مطق ت سيسو عنم الةهندت ا عممو م نحما المثطى، وآلي

مررن كبرررنر السررن والطسرررنع و تررى ابقفرررنل حرري دعرررم و ررردة  بةميررع ح(نترررو تو يررد مةتمرررع م نحمررا المثطرررى
متكنمما تضمطتهن هقو الورقا ا  ن(يا حي مم ما بقوليا ورابقا ةهنديا تةسدت حي  الم ير والهدو

وتراةم شهداع ال شد الشعبي من ابطنع م نحما المثطى التي سرنلت دمرن(هم حري المعرنرك  سيرةالت ميميا ل
يررا مررن سرريقرة تطمرريم داعررش ا رهررنبي، البقوليررا الترري تنضرروهن ب رر م وا  رررار حرري ت ريررر المرردن العراق
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 بررر  ، وعرردد الةر ررى284رسررمين  حرري مؤسسررا الشررهداع حرري م نحمررا المثطررى  المسررةل والررقت بمررغ عررددهم
 ، 888   برر حيقردرر حي الم نحما هي(ا ال شد الشعبيالمسةمين حي عدد الشهداع  امن ةري ،  0889 

. وحرري مررل هررقا العرردد الكبيررر مررن الشررهداع والةر ررى ت ررنول الدراسررا تسررميق  0889 بررروعرردد الةر ررى 
 أسررتطدتتر ل هرقو ابسرقر. الضروع عمرى بقروبت الربع  مرطهم، ورسرم  ررورة ةهرندهم الطضرنلي مرن 

مطهةيرررا إعرررداد هرررقو الورقرررا عمرررى مراةعرررا وت ميرررل مةموعرررا مرررن الدراسرررنت والتقرررنرير الب ثيرررا المتعمقرررا 
ور رررد التقرررنب ابع مررري لممؤسسرررا الديطيرررا العميرررن حررري الطةرررو ابشررررو، كمرررن عقرررد  ،بنل شررد الشرررعبي

 حرررري الم نحمررررا ممثمرررري المرةعيررررا الديطيررررا البن ثررررنن مةموعررررا مررررن المقررررنب ت مررررع قيررررندات شرررربنبيا مررررن
 ن.  يومتقوعي ال شد الشعبي، ومومفين  كومي

  (.جهاد الكفائي، الحشد الشعبي، الشهداء ، المثنىال):  الكممات المفتاحية 
Biography of the martyrs of the popular crowd lessons and lessons 

The martyrs of Al-Muthanna as a model 

Dr. Maha Mazhar Kani Al Morshedy 

Dr. Salam Jabbar Munshid 

Al-Muthanna University / College of Education for Human Sciences 

ABSTRACT :   

 Iraq lives decades of tragedies and chaos, and it is among the countries 

in the Arab region that suffer the most from external interference because of 

the importance of its geopolitical location. Our homeland is Iraq; The Popular 

Mobilization was formed in response to a fatwa issued by the supreme Shiite 

authority in Iraq, Sayyid Ali al-Sistani, entitled (Sufficient Jihad), which calls 

on competent civilians to take up arms and volunteer in the ranks of the Iraqi 

army, to fight the ISIS organization, which had tightened its control over 

Mosul, the second largest Iraqi city, and committed A series of crimes, 

murders and vandalism. This analytical paper seeks to study the effectiveness 

of political, intellectual and organizational transformations in contributing to 

building the popular base and national identity for the holy popular crowd, 

whose appearance in this diverse religious, sectarian and national 

composition was not surprising and far from the Iraqi reality and its glorious 

history, as much as it is an expression of a fateful need and a strategic 

necessity. Patriotism to protect Iraqi national security, and the approach of 

the moderate religion of Islam, far from extremism The study also aims at the 

extent of the effect of the fatwa of sufficient jihad on the organization of the 

holy popular mobilization, tracing the path of origin and social formation of 

the mobilization in the Muthanna governorate, and the mechanism of its 

jihadist work since its establishment in 2014, and the extent of the impact of 
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the idea of the popular mobilization in uniting the community of Muthanna 

governorate with all its categories, from the elderly and women to even 

Children in support of the unity of destiny and goal in a heroic epic and a 

jihadi association embodied in an integrated statistic included in this 

analytical paper of the biography and biographies of the martyrs of the 

popular crowd from the people of Al-Muthanna Governorate, who shed their 

blood in the heroic battles that they fought firmly and insistently in liberating 

Iraqi cities from the control of the terrorist organization ISIS. 

  Keywords: (Sufficient Jihad, Popular Mobilization, Martyrs, 

Muthanna).                    

 

 المقدمة
لم يكن برو  ال شرد الشرعبي عمرى  رعيد المؤسسرا العسركريا العراقيرا وليرد السرنعا،     

طمن ةنع طتيةا  تميا لممروو التري عنشرهن العرراق بعرد مهرور تطمريم داعرش  والمعنطنة وا 
م، واطعرررنش ت يرررنو الطن(مرررا لمتقررردم ط رررو 4902ابرهرررنبي وسررريقرتو عمرررى المو رررل عرررنم 
حي إعرندة ولتع ي  ةهود القوات ابمطيا العراقيا المطنقق الوسقى والشمنليا من العراق، 

مرن المرةعيرا العميرن  ، وامتثرنب  لفترو  الةهرند الكفرن(ي ال رندرةالوضع ابمطي الى مسرتقرة
حررري سرررينق  ، برررر تشررربو عسررركريا تقوعيرررا مهرررر ال شرررد الشرررعبي كمؤسسررراحررري العرررراق، 

التعررنون ابمطررري مرررع المؤسسرررا العسررركريا العراقيررا عمرررى م نربرررا تطمررريم داعرررش ابرهرررنبي 
 وت رير المدن العراقيا التي استولى عميهن التطميم. 

نت ابكنديميرررا العمميرررا ودراسرررنتهن ارتكررر ت أهميرررا الموضرررو  حررري كوطرررو إضرررنحا لمدراسررر   
لمؤسسررا ال شررد الشررعبي حرري العررراق وتضرر ينتو الةسرريما، كمررن تتمثررل ابهميررا ال منطيررا 

مرردن  لةيشررطن ولم شررد الشررعبي حرري ت ريررر لمدراسررا مررع مررن تراحررق مررن اطت ررنرات ميداطيررا
حررري اسرررتعرا  تضررر ينت  تمثمرررت تمرررك الررردمنع القرررنهرة ، أمرررن ابهميرررا المكنطيررراالعرررراق ب

  لشهداع من أبطنع ال شد الشعبي حي م نحما المثطى. ا
التري تؤكرد بطنهرن هرقو الدراسرا المروة ة وحي هقو الدراسا ط نول ت كيرد الفرضريا التري تت   

إطمن يرتك  عمى الشهندة الواعيا والداميا لبطن(و، ومطهرن عي ل الةهندت الشي  عمى أن الفع  
 ،عررداع  ابرهرررنب  حررري كررل  مرررنن ومكرررننابيسررتمد القنقرررا الرو يرررا ال  مررا حررري مطرررنة ة 

المرن حتطنولت هقو الدراسا دور ال شد الشعبي كقوة عسكريا تقوعيا عراقيرا حري تع ير  
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، بهرررردو التعرررررو عمررررى الوضررررع المتررررردت الررررقت عنشررررو العررررراق حرررري مررررل تطمرررريم  العراقرررري
داعررررش، ودور ال شررررد الشررررعبي  وتضرررر ينتو بشررررهداع اببرررررار حرررري ت ريررررر مرررردن العررررراق، 

بمرطهد  وقوو عمى التةنرب الفريردة لشرهداع ال شرد الشرعبي مرن ابطرنع م نحمرا المثطرىوال
 .   داثتنريتي و في لإل

اشرررررتممت هرررررقو الدراسرررررا حررررري مقنويهرررررن عمرررررى مقدمرررررا ومب ثرررررين وتنتمرررررا، حنلمب رررررث و    
مفررنهيم ابسنسريا حرري البيرنن  تطررنول اإلرهاا  وتتااول الجهاااد الكفااائي تاي العاارا ( ابول:

الدراسرررا مرررن مرررنهرة ابرهرررنب وتطمررريم داعرررش  وحترررو  الةهرررند الكفرررن(ي، ثرررم الترررو  حررري 
كبيررة حري ترنريل العرراق  اطعقنحروغمنر ت سي  قروة ال شرد الشرعبي حري العرراق الرقت مثرل 

  طتطرنول حيرو شهداء الحشد الشعبي تي محاتظة المثناىالمب ث الثنطي حي المعن ر، و 
هداع الم نحما وتض ينتهم الةسيما حي سن نت الةهند و م ت الردعم وسيرة ش قوامو 

 الموةستي لدعم القضيا الوقطيا. 
ممررا مررن وثررن(ق هي(ررا ابعرر م لم شررد الشررعبي حرري م نحمررا اعتمرردت الدراسررا     عمررى ةل

الدراسرنت  المثطى، تعمقت بنلسريرة القاتيرا لمشرهداع و مر ت الردعم الموةسرتي، حضر   عرن
 . لمدراسا وعنع  ثرا  والب وث العمميا، والمقنب ت لشت يا شكمت 

 تي العرا  الكفائي تتول اجهاداإلرها  و   المبحث االول:
، حهررو يعمررل عمررى إربررنك رهررنب والتقرررو تهديرردا  لسامررن وابسررتقراريشرركل ا  اإلرهااا : 

قررررديم قرررردم الترررروارج،  المةتمعررررنت المدطيررررا، وبررررنلرةو  الررررى ةررررقور الفكررررر ا رهررررنبي طةرررردو
حن رهرنب يتررةم الفكرررة الرى أر  الواقررع ليقرنل بررو المردطيين واببريررنع، والفكرر المعن ررر 
لإلرهررنب اليرروم يتمثررل حرري  ررطنعا تطميمررنت ومةموعررنت تكفيريررا متقرحررا، تعمررل عمررى 

، وحرري م ررقم  ا رهررنب الرردولي يعرررو ب طررو: اسررتتدام  0 تكفيررر أيررن كنطررت دينطتررو وعرقررو
ضررد أشررتنو، أو   قرروة حرري إقررنر مررطمم، وغيررر مشرررو ، يرتكبررو حرررد أو دولرراالعطررو وال

ب(يررنت، أو مؤسسررنت، أو ممتمكررنت تنبعررا لهررن بهرردو الترر ثير عمررى السررمق ا أو المرردطيين، 
، مررن أةررل ت قيررق أهررداو معيطررا، سررواع أكنطررت  وقلررك مررن ترر ل طشررر الرع ررب والترروور

ابسرتتدام لمقروة والعطرو لغيرر الردحن  سينسيا أو اةتمنعيا أو اقت رنديا، وأن يكرون هرقا 
 . 4 عن الطف ، أو الدين أو مقنوما العدوان والت رر من اب ت ل
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حن رهنب منهرة ديطنميكيا تتقور وتتةدد  سب التقور القت يمر برو عنلمطرن اليروم،     
وقرررد تطرررو  حررري أشررركنلو و رررورو حررر طتد تطميمرررنت إرهنبيرررا قات معتقررردات وأهرررداو معمطرررا 

الدولي، حمهرت التطميمنت ا رهنبيا حي الشرق الوسق م نولرا لرربق أحكنرهرن لممةتمع  
رررد ت مرررنهرة ا رهرررنب مرررن أهرررم القضرررنين المقرو رررا عمرررى  8 بنلررردين ا سررر مي . وبهرررقا عل

السررررن ا العربيررررا والعنلميررررا، طمرررررا   لمررررن تعتريررررو مررررن أهميررررا تت ررررل بررررنلمن وابسررررتقرار، 
دطيين بنسررتتدام كررل آليررنت الترهيررب مررن تقررو حن رهررنب يعمررل عمررى إرهررنب ابحررراد المرر

وقتررل وطهررب لمثررروات، ولقررد  ادت وتيرررة ا رهررنب حرري العررراق عقررب دتررول عطن ررر مررن 
م، لكوطهرن أقررب ةغراحيرن  لسرورين  4902  يرران 09تطميم داعش الى مديطا المو ل حري 

لررى ومررن أعقررب قلررك مررن سررقوق كنمررل لممديطررا بيررد التطمرريم. ومررن ثررم امتررد طفرروق داعررش ا
م نحما ابطبنر و  ح الدين ودينلى، وقينمهن بنلعديد من ابعمنل ا ةراميا حري القترل 

 . 2 والطهب والسيقرة عمى م نحي الطفق، وابراضي ال راعيا
 تنظيم داعش 

أطبثق تطميم داعش  تطميم الدولا ا س ميا حي العراق والشنم  من تطمريم القنعردة       
حكرنن طتيةرا  تميرا  ، 6 م4992أبو م عب ال رقنوت حي عرنم ، القت أسسو 8 حي العراق

 00مرررررررروو التررررررري مررررررررت بهرررررررن العرررررررراق تررررررر ل ابعررررررروام المنضررررررريا  عقرررررررب أ رررررررداث لم
م، وبررررو  مرررنهرة عررردم ابسرررتقرار السينسررري وابمطررري حررري البمرررد، مرررع تفرررنقم  4990سررربتمبر

ى م، ممرررن أد  إلررر4996الركرررود ابقت رررندت، وضرررعو الموقرررو ال كرررومي العراقررري عرررنم 
 دوث حررا  أمطري امر و تطمريم داعرش، كمرن أن عردم قردرة القروات العسركريا العراقيرا مرن 
السرريقرة عمررى المطررنقق السررطيا وحشررمهن حرري كسررب ثقررا سرركنطهن، وعرردم قرردرتهن كررقلك حرري 
السرريقرة عمررى ال رردود بررين العررراق وسررورين، ممررن سررهل دتررول الكثيررر مررن مقررنتمي التطمرريم 

عررر ن أبرررو بكرررر 4902سرررقوق المو رررل حررري العرررنم الرررى داترررل العرررراق، و ررروب  إلرررى  ، وا 
 49الت حرررا مرررن الةرررنمع الطرررورت الكبيرررر بنلمو رررل حررري تقبرررا الةمعرررا حررري   7 البغررردادت
م وعمررى إثرررو حقررد كنطررت هررقو طققررا ت ررول كبيرررة بنلطسرربا لتطمرريم داعررش حرري 4902  يرران

ل العرررراق، وحررري تمرررو  مرررن طفررر  العرررنم ا ررردر داعرررش أوامرررر إلرررى أهرررنلي مديطرررا المو ررر
بنعتطنق ا س م القت يدعوطرو، أو مغرندرة المديطرا، وبردأت سمسرما مرن التهةيرر لساقميرنت 
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المقيمررا حرري طيطررو  وهررم اب يررديين والتركمررنن والشرربك والشرريعا، حضرر  عررن ممنرسررا القتررل 
والعطررو والتعررقيب ضرردهم، برردأوا بنلتوسررع والسرريقرة عمررى مرردن أتررر  حرري الطبررنر غرررب 

لرمررندت، مسررتتدمن  عطفررن  غيررر مسرربوق لقتررل الت رروم وت ررفيتهم، العررراق ومديطررا القررن(م وا
ح ترررق بسينسرررا ققررررع الررررؤو  وتعميررررق الةثرررث و رقهرررن، إق كررررنن يعتمرررد عمررررى أكثرررر مررررن 

مقنتل ، كمن أوض  بينن المر د السورت ل قوق ابطسرنن أن تطمريم داعرش قرد  2999 
بطهنيررا العررنم  مقنتررل حرري العررراق 89999مقنتررل حرري سررورين، و 89999 ادت قوتررو إلررى  

م  ، ممررن سررم  لررو الررى اسررتهداو مطشررآت  كوميررا وعسرركريا، كمررن أتررق التطمرريم 4902
ي رررررح عمطررررن  بمسرررر(وليتو عررررن الهةمررررنت الترررري أسررررفرت عررررن مقتررررل ا و مررررن المرررردطيين 

 . 8 م4902عنم
إن  توسرررع ا رهرررنب حررري العرررراق أد  إلرررى بررررو  أدراك إقميمررري ودولررري بتقرررورة هرررقو     

المنهرة، ولم تكن المعركا مرع التطميمرنت ا رهنبيرا سرهما، حقرد ققرع العرراق شروقن  كبيررا  
حي مكنح ا ا رهنب وت رير المطنقق من سيقرة داعش واثبت لمعنلم إن  الةيش العراقي 

فو، قندر عمى  منيا بمدو العراق وال فنم عمى أمطرو واسرتقرارو، وال شد الشعبي بكل قوا(
، حقد ةطد العراق كل قنقنتو حي سبيل ت قيق ابطت رنر الرقت ترم بنطتهرنع سريقرة داعرش 
عمرررى كرررل المطرررنقق التررري كرررنن يسررريقر عميهرررن، م ققرررن  بررردمنع أبطن(رررو الشرررهداع ابطت رررنر 

ان أرتكبرت تمرك التطميمرنت أعمرنب  م والقت ةنع بعرد 4907كنطون ابول  9الطهن(ي يوم 
 . 9 إةراميا ب ق العراق أثرت سمبن  عمى أمطو

 تتول الجهاد الكفائي:         
تعررد المرةعيررا الديطيررا مررن  يررث الموقررع وابهميررا المؤسسررا الثنطيررا حرري الرتبررا  سررب     

الطمريرا ابسر ميا حرري تطمريم الةمنعررا والمةتمرع ال ررنل  ، حهري تتررولى ب رورة اةمنليررا 
ت مرى ، اقا  09 موقع الدولا ومهمنتهن حي  نل غينب الردول ابسر ميا أو الوبيرا العنمرا

يررن حرري الطةررو ابشرررو بمكنطررا مررؤثرة حرري الشرر ن السينسرري العراقرري، المرةعيررا الديطيررا العم
والتي تطعك  بدورهن حي ضبق المن والت ثير عمى سموك الحراد والةمنعنت حري العرراق 

م، عمررى الرررغم مررن أطهررن ب تترردتل بشرركل مبنشررر حرري الش ررؤون 4998ت و ررن  بعررد عررنم 
ند، اب ان واقرررع حتنواهرررن برررنلغ السينسررريا وغنلبرررن  مرررن يقت رررر تررردتمهن عمرررى الط ررر  وابرش ررر
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الهميار والت ثير السينسي، حقد أطقرقت المرةعيرا الديطيرا العرراقيين مرن عديرد مرن اب مرنت 
والم ن مطق ت سي  الدولا العراقيا حري عشرريطنت القررن المنضري  ترى الوقرت ال نضرر، 

 .  00 مطق حتو  الةهند اب ت  ل ابطكمي ت الى من بعد اب ت  ل ابمريكي
تعرررد مرةعيرررا السررريد عمررري ال سررريطي السيسرررتنطي امتررردادا  لممدرسرررا الفكريرررا المعروحرررا     

بفمسفتهن التن ا حري الترنريل ال رديث لم رو ة العمميرا حري الطةرو ابشررو، القن(مرا عمرى 
مطهد التقيا والم نحما عمى ابوضن  العنما وةوهر ابس م، لطهن تر  حي الدين تير 

ن الةمع بيطهمن لطهمن متطنقضنن حي الهردو والغنيرا، ولكرن بسربب والسينسا شر وب يمك
قبيعررا المررروو الراهطررا والمسررتقبميا أحررر ت لمواقررع اقرو ررا سينسرريا ةديرردة حرري مرةعيررا 
السررريد عمرررري السيسررررتنطي، وت ررررول واسرررع حرررري البطررررنع الفكرررررت الرررديطي، كنطررررت معنلمهررررن قررررد 

التقبرررا الثنطيرررا مرررن مطبرررر  ررر ة   التررري أعمطرررت عبرررر الجهااااد الكفاااائيارتسرررمت بفترررو   
الةمعررا عمررى لسررنن وكيررل المرةعيررا وابمررين العررنم لمعتبررا ال سرريطيا الشرريل عبررد المهرردت 

 . 04 م حي ال  ن ال سيطي المبنرك4902  يران  08الكرب (ي حي 
ن االرهاابيين ةنع حي ط هن :"     إن العرا  وشعبه يواجه تحديًا كبيرًا وخطرًا عظيمًا وا 

إلى السيطرة عمى بعض المحاتظات كنينول وصالح الدين تقط بال صارحوا ال يهدتون 
بااامنهم يساااتهدتون جمياااا المحاتظاااات وال سااايما بقاااداد وكاااربالء المقدساااة والنجااا  
األشر ، تهم يستهدتون كل العراقيين وتي جمياا منااطقهم، ومان هناا تاؤن مساؤولية 

دون أخرل أو بطرٍ   التصدي لهم ومقاتمتهم هي مسؤولية الجميا وال يختص بطائفةٍ 
ن كاااان كبيااارًا إاّل أن الشاااع  العراقاااي الااا ي عااار  عناااه  دون آخااار.. إن التحااادي وا 
الشجاعة واإلقدام وتحّمل المسؤولية الوطنية والشرعية تي الظرو  الصعبة أكبر مان 
هااا ل التحاااديات والمخااااطر .. وأناااه ال يجاااوز لمماااواطنين الااا ين عهااادنا مااانهم الصااابر 

مثل ه ل الظرو  أن يدَ  الخوُ  واالحباُط تي نفاِس أي  واحاٍد  والشجاعة والثبات تي
ماانهم، باال ال بااد أن يكااون  لاان حاااتزًا لنااا لممزيااد ماان العطاااء تااي ساابيل حفااظ بماادنا 
ومقدساتنا. ودعا القيادات السياسية الاى تارن االخاتال  والتنااحر والسايما خاالل ها ل 

واسنادهم لمقوات المسمحة ليكاون  الفترة العصيبة وحّثهم عمى توحيد مواقفهم ودعمهم
 لاان قااوة إةاااتية ألبناااء الجاايش العراقااي تااي الصاامود والثبااات ، موةااحا انهاام ا أي 
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القيااادات السياسااية ا أمااام مسااؤولية تاريخيااة ووطنيااة وشاارعية كبياارة...  وان دتاااع 
أبنائنا تي القوات المسمحة وسائر األجهزة االمنية هو دتاع مقدس، ويتمكد  لن حينما 
يتةح أن منهج هؤالء االرهابيين المعتدين هو منهج ظالمي بعياد عان روح االساالم، 
ثارة االحترا  الطاائفي  يرتض التعايش ما اآلخر بسالم ويعتمد العن  وسفن الدماء وا 
وسيمة لبسط نفو ل وهيمنته عمى مختم  المناط  تاي العارا  والادول األخارل.. أبنااء 

نياااتكم وداتعكااام هاااو الااادتاع عااان حرماااات العااارا  القاااوات المسااامحة: اجعماااوا قصااادكم و 
ووحدته وحفاظ األمان لمماواطنين وصايانة المقدساات مان الهتان ودتاا الشار عان ها ا 
البمااد المظمااوم وشااعبه الجااريح.. وتااي الوقاات الاا ي تؤكااد تيااه المرجعيااة الدينيااة العميااا 

الصاابر دعمهاا واسانادها لكام تمنهااا تحاثكم عماى التحماي بالشااجاعة والبساالة والثباات و 
وتؤكد عمى إن من يةحي بنفسه مانكم تاي سابيل الادتاع عان بمادل وأهماه وأعراةاهم 
تؤناااه يكاااون شاااهيدًا إن شااااء ام تعاااالى.. المطماااو  أن يحاااث األ   ابناااه واألم  ابنهاااا 
والزوجة زوجهاا عماى الصامود والثباات دتاعاًا عان حرماات ها ا البماد ومواطنياه... إن 

  وشعبه تاي الوقات الحاةار تقتةاي الادتاع عان ها ا طبيعة المخاطر المحدقة بالعرا
الوطن وأهمه وأعراض مواطنيه وه ا الدتاع واجا  عماى الماواطنين باالوجو  الكفاائي، 
بمعنااى أنااه إ ا تصاادل لااه ماان بهاام الكفايااة بحيااث يتحقاا  القاارض وهااو حفااظ العاارا  

مان  وشعبه ومقدساته يسقط عان البااقين.. ومان هناا تاان الماواطنين الا ين يتمكناون
حمل السالح ومقاتمة االرهابيين دتاعًا عن بمدهم وشاعبهم ومقدسااتهم عمايهم التطاوع 
لالنخراط تي القوات األمنية... إن الكثير من الةباط والجنود قد أبموا باالًء حسانًا تاي 
الدتاع والصمود وتقديم التةحيات تالمطمو  من الجهات المعنية تكريم هؤالء تكريماًا 

تحقاقهم ماان الثناااء والشااكر وليكااون حاااتزًا لهاام ولقياارهم عمااى أداء خاصااًا لينااالوا اساا
. ةسردت حترو  الةهرند الكفرن(ي دور المرةعيرا  08 "الواج  الوطني الممقاى عماى عااتقهم

الديطيررا حرري مواةهررا الع ررنبنت ابرهنبيررا، عررن قريررق  ررث الشرربنب الررواعي عمررى الرروبع 
، بعد أن شت رت الواقرع الرقت تعيشرو لموقن والعقيدة ابس ميا والدحن  وال فنم عميهمن

المؤسسنت المطيا والعسكريا من اطتشنر الفسند والروبعات الفرعيرا غيرر الوقطيرا وغيرنب 
الع يما القتنليا، كمن دعت حي بعدهن ابطسنطي الى م نربا الغمو والتقرو بكرل أشركنلو، 
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تررو  تنرقررا وطشررر الوسررقيا وابعترردال عقيرردة ومررطهد وسررموك حرري ال يررنة، إق رسررمت الف
قريررق لممةنهرردين الررقين اسررتةنبوا لطررداع المرةعيررا، واطهررم يقررنتمون حرري سرربيل ا  والرروقن 
والمقدسررنت، مؤكرردة عمررى ان مسررؤوليا الت رردت لهررقو الع ررنبنت ابرهنبيررا هرري مسررؤوليا 
ةمنعيا ب تتو قن(فا دون اترر ، وعميرو يمكرن القرول أن هرقو الفترو   ولرت التطرن ر 

قرن(في حري العرراق بعررد اب رت ل ابمريكري الرى ابطردمنج برين الشررعب الرديطي والقرومي وال
 .  02 والدين والوقن حي إقنر وا د

 نشمة الحشد الشعبي تي العرا   
العراقري، ومكوطرن  ر(يسرين  مرن  ابةتمرنعييعد ال شد الشعبي ة عا  مهمن  مرن الطسريد      

موعا مرن ابحرراد اةتمعروا عمرى مكوطنت البطيا التطميميا ابةتمنعيا، ويق د بنل شد مة
ن مركبرررن  ةديررردا  يتتمرررو حررري الت رررن(و  أمرررر معرررين دون موعرررد سرررنبق أو معرررين، ويكرررو 
الفرديرا لكررل حررد حيررو، ويت ررو بكوطرو يمثررل أطموقةرن  سررموكين  يسررتةيب ابحرراد حيررو بقرررق 
غيررر متوقعررا لممررؤثرات الةمنعيررا، وال شررد لرري  لررو تطمرريم اةتمررنعي أو عررندات وتقنليررد 

  حي تةمعهم، حهو تةمرع لحرراد مطف رمين ومتبنعردين، لكرطهم متر لفين مرن طن يرا وققو 
ةمرررنعهم. وقرررد  مررري ال شرررد الشرررعبي  كبيرررر عمرررى المسرررتو  الم مررري  بنهتمرررنمسرررموكهم وا 

برردورو المطرري والعسرركرت الررقت منرسررو عمررى أر  الواقررع حرري  اعتراحررنوا قميمرري والرردولي، 
 . 08 مةنل ت رير ابراضي المغت با من داعش ابرهنبي

وحي الوقت القت أتفقت حيو ت نلفنت دوليا كبيرة حي القضنع عمى تطمريم داعرش        
المتمركرر  حرري أر  العررراق، والعنبررث حيهررن حسررندا ، تكررون ال شررد الشررعبي أسررتةنبا لفتررو  

قمقهررررن المرةررررع الشرررريعي ابعمررررى حرررري العررررراق السرررريد عمرررري السيسررررتنطي بعطرررروان  الةهررررند أ
الكفن(ي ، والتي تدعو العرراقيين المردطيين الكفرنع الرى  مرل السر ح والتقرو  حري الةريش 
العراقي، لم نربا التطمريم ابرهرنبي الرقت كرنن قرد أ كرم سريقرتو عمرى م نحمرا المو رل 

نم بإرتكنب سمسما من الةرا(م وعمميرنت القترل عمرى الهويرا، ثنطي أكبر المدن العراقيا، وق
وتفةيررر المواقررع الديطيررا ابثريررا، وكررنن قررد برردأ يتوةررو ط ررو بغررداد، واضررعن  ط ررب عيطررو 

،  06 مديطا الطةو ابشرو التي ت تضن الرمو  الديطيرا الشريعيا ةطروب غررب العن رما
طةررو ابشرررو، مث ررل م  رردر  رروت الةهررند الكفررن(ي مررن ال4902  يررران  08وحرري يرروم
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بنرقا أمل لةميع العراقيين حري التر و مرن أعمرنل التطمريم ا ةرامري ابرهرنبي، و طقرنق 
حيهررن الردم والعرر  ت ررت  اسرتبي ةميرع السركنن بمتتمررو قروا(فهم وقوميرنتهم مررن أعمرنل 

مسررمينت إسرر ميا. تمررك الفتررو  الةهنديررا الترري اتترقررت القن(فيررا والقوميررا، حكنطررت طققررا 
تنريل القوة العسكريا العراقيرا، إق أحرر ت مرن يسرمى بهي(را ال شرد الشرعبي كقروة  ت ول حي

عسررركريا رادعرررا ت مرررل اطتمن(هرررن الررروقطي وهويتهرررن الوقطيرررا بعيرررد عرررن م ن  رررا الدولرررا 
 . 07 و راعهن السينسي

تشرركل ال شررد الشررعبي طتيةررا   ررت ل ع ررنبنت داعررش ابرهنبيررا لساراضرري العراقيررا    
الديطيرا حري الطةرو ابشررو، وعرد  قررو مهرم حري العمميرا العسركريا  بفتو  من المرةعيا

، إق  ثررت الفتررو   08 م4902وابمطيررا العراقيررا بعررد ا ررت ل داعررش لمديطررا المو ررل عررنم
دراج المتقروعين ضررمن القرروات العسرركريا  الةهنديرا عمررى ضرررورة تطمريم عمميررا التقررو  وا 

ةموعرنت مسرم ا ترنرج الق رر العراقيرا وابمطيا العراقيا الرسميا، وعدم السمنحر بوةود م
القنطوطيرا ت ررت أت  ررفا أو عطرروان، ممرن دحررع ال كومررا العراقيررا التري كررنن يترأسررهن طررورت 
المنلكي الى تبطي حتو  المرةعيا الديطيا العمين، ودعم المةنميع التي اطقوت ت ت ممما 

القوميررررنت ألررررو مقنتررررل مررررن متتمررررو  089ال شررررد الشررررعبي والترررري قررررد رت تقريبررررن  بررررر دود 
آبو مرررررن  7ألرررررو مرررررن السرررررطا، و 89ألرررررو مرررررن الشررررريعا، و 99والقوا(رررررو، مقسرررررما برررررر

ح رري   عسرركرين ، ةه تهررن الدولررا بررنلموارد  67آبو مررن المسرري يين  حرري  8التركمررنن، و
، إق تشكل ال شد حي البدايرا  09 والمعدات العسكريا ال  ما، ت و ن  الف ن(ل المقنتما

أهل ال ق ومطمما بدر وقوات الشهيد ال در، ثم توسرع من كتن(ب   ب ا  وع ن(ب 
ال شد من المتقوعين القين استةنبوا لفتو  الةهند الكفن(ي، وأطضم اليهم ب قن  العشن(ر 
السررطيا مررن المطررنقق الترري سرريقرت عميهررن داعررش حرري م نحمررنت  رر ح الرردين وطيطررو  

ت ابو مرررررن ، وبهرررررقا مهرررررر ال شرررررد الشرررررعبي كهي(رررررا رسرررررميا تضرررررم عشررررررا 49 وابطبرررررنر
برنلقرار المررقم  4902  يرران  08المتقوعين، تم تشركيمهن بموةرب قررار الر(نسرا بترنريل 

م. وتسررررتمد هي(ررررا ال شررررد الشررررعبي 4908طيسررررنن  7 ، وتررررم تةديررررد القرررررار بتررررنريل 890 
،  4902الترري اقمقررت حتررو  الةهررند شرررعيتهن مررن ث ثررا مرتكرر ات هرري: المرةعيررا الديطيررا

   . 40  كوميا ، والدعم الشعبي من ةميع مكوطنت العراقوالشرعيا القنطوطيا وال
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كمن تةنو  ال شد الشعبي الطقنش المةتمعي والردولي  رول شررعيا عممرو برإقرار قرنطون   
متقرروعي ال شررد الشررعبي الررقت أقرررو البرلمررنن العراقرري وال كومررا العراقيررا، وطشرررتو ةريرردة 

م، والرقت ةرنع حري 4906ابول كرنطون  46 ، بترنريل 2249الوقن(ع العراقيا حري عرددهن 
( ٔٙبناااًء عمااى مااا أقاارل مجمااس النااوا  طبقااًا ألحكااام البنااد)أواًل( ماان المااادة ) ط ررو:"

قااااارر رئااااايس الجمهورياااااة بتااااااري   ( مااااان الدساااااتور.ٖٚوالبناااااد)ثالثًا( مااااان الماااااادة)
 م. ٕٙٔٓ( لسنة ٓٗم إصدار قانون هيمة الحشد الشعبي المرقم)ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٗٔ
أواًل: تكااون هياامة الحشااد الشااعبي المعاااد تشااكيمها بموجاا   -ٔ-المتكااون ماان المااادة 

تشااكياًل يتمتااا بالشخصااية المعنويااة  ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٗ( تااي ٜٔاالماار الااديواني الماارقم)
 ويعد جزًء من القوات المسمحة العراقية ويرتبط بالقائد العام لمقوات المسمحة.

 ه ا القانون وهي:( جزًء من ٜٔثانيًا: يكون ما ورد من مواد األمر الديواني )  
أن يكااون الحشااد الشااعبي تشااكياًل عسااكريًا مسااتقاًل وجاازء ماان القااوات المساامحة  -ٔ 

 المسمحة. لمقواتالعراقية ويرتبط بالقائد العام 
 يتمل  التشكيل من قيادة وهيمة أركان وصنو  وألوية مقاتمة. -ٕ
 النواحي يخةا ه ا التشكيل ومنتسبول لمقوانين العسكرية النات ة من جميا -ٖ
يتم تكمي  منتسبي ومسؤولي وأمري ها ا التشاكيل وتا  الساياقات العساكرية مان  -ٗ

وبترنلي أطتقرل الطقرنش حري  ، 44 تراتبية وروات  ومخصصات وعماوم الحقاو  والواجباات 
السن ا الم ميا والعراقيرا الرى تقروير ال شرد الشرعبي وتع ير  دورو حري المةرنبت متتمفرا 

شنعا روح التعنيش السممي حي المطنقق الم ررة، وهقا بسيمن حي مةنل تع ي  ال من وا 
، وتمكن بروح  48 ع   دورو بكفنعة عنليا من المهطيا والمقبوليا حي اطمنر شعبو العراقي

معطويررررررا قتنليررررررا عنليررررررا تع  هررررررن الشررررررةنعا الكنممررررررا حرررررري ت قيررررررق ابطت ررررررنر والطضررررررنل 
 .    42 العسكرت

المتقروعين  ال شد الشرعبي عبرنرة عرن إقرنر ةرنمع لعشررات (لح ن تب قن  أ ب      
أتر  مثل: آلويرا ةريش  ح ن(لالى ةنطب الف ن(ل المقكورة أع و، توةد  العراقيين من

تراسرررنن، كتن(رررب ا مرررنم عمررري، كتن(رررب سررريد الشرررهداع،  ركرررا الطةبرررنع، لرررواع أبرررو الفضرررل 
(ب ابمرنم  سرين، كتن(رب العبن ، مةنهدت   ب ا  العراقي، حيمق الوعد ال ندق، كتن
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ابمررنم الغن(ررب، كتن(ررب اط ررنر ال ةررا، كتن(ررب الغضررب، كتن(ررب الرردحن  المقررد ، كتن(ررب 
روح ا ، كتن(ررررب ا رررررار العررررراق، كتن(ررررب الشررررهيد الول، سررررراين الشررررور ، قرررروات الشررررهيد 

واع ال در، لواع اليوم القن(م، لواع قو الفقنر،   ب ا  الثن(رون، لواع اسد ا  الغنلرب، لر
المطت رر، المقنومررا ا سرر ميا لررواع اليرروم الموعرود،  ركررا اببرردال، سررراين ال هررراع،  رر ب 
ا  البرار، لواع عمنر بن يسنر، لواع ا منم ال سن المةتبى، كتن(ب الفت  المبين، لواع 
شررربنب الرسرررنلي، لرررواع ال رررندقين، لرررواع القرررن(م، لرررواع ابمرررنم، لرررواع القنرعرررا، وغيرهرررن مرررن 

التري بنتررت تمررنر  طشرنقنتهن بشرركل رسررمي يمط هرن ال ررفا شرررعيا أداع  كتن(رربلعشررات ا
 . 48 واةبهن العسكرت

وممررن تقرردإم حررإن ال شررد الشررعبي ةررنعر كرررد حعررل ضررد قررو  إرهنبيررا أرادت إلغررنع هويررا    
الدولررا العراقيررا ال ضررنريا والتنريتيررا والديطيررا كةرر ع مررن متقررق تمررق الفوضررى حرري أهررم 

وسرق والعرنلم، وبنلترنلي حإطرو ةرنع ك ريغا معندلرا لهرقو القرو  وكرب  مطققا حي الشرق ال
ستراتيةين  ضرد هرقا التهديرد لمعرراق  طسنطين. كمن ةنع ليكون     إمطين  وا  ةمن هن عقن(دين  وا 

 .  46 والمطققا اق أث رت اطت نرات ال شد حي العراق حي ضعو وأطهينر داعش حي سورين
 الشعبي تي محاتظة المثنىالمبحث الثاني: شهداء الحشد 

كنن لم نحما المثطى   تهن المشررحا حري تقرو  شربنبهن، إق أن آبو المتقروعين       
ح ن(ل ال شد الشعبي بعد  دور حتو  الةهند الكفرن(ي  من أبطنع الم نحما اطترقوا حي
 وبنلترنلي حر ن تش ركيل ال شرد الشرعبي مرن طن يرا التف كيرر، 47 لقتنل تطميم داعرش ا رهرنبي

ققررنت الترري كنطررت تت مررل حرري ت قيقهررن  ا سررتراتيةي سررنهمر بشرركل كبيررر حرري تغييررر المتر
بنلةمنعنت قاتهن او القراو القن(ما عمى  ا رهنبيا، سواع كنن ابمر متعمقالةمنعنت 

عمميا التتقيق ، حكرنن لرو دور برنر  حري تغييرر مروا ين القرو  ل رنل  القروات العسركريا 
المطيرررا العراقيرررا، حررردتولهن أر  المعركرررا شررركل حن رررمار  مطيرررا برررين  رررنلتين مرررن ا دراك 

طت رنرات مهمررا، القويرا الترري  ققرت معهررن القروات المسررم ا وال شرد الشررعبي إ وابسرتةنبا
وشرركمت إطموقةررن  لمتعب(ررا الشررعبيا العنمررا الترري كنطررت دا(مررن  تررراود أدبيررنت وأمطيررنت القررندة 
السينسيين والعسركريين حري العرراق، ولرقلك حر ن ال شرد الشرعبي عمرى هرقا السرن  ت مرل 

 . 48 مسؤوليا ا طقنق، كمن وأ ب  عط را  مكم   لمشرو  الو دة الوقطيا حي العراق
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طتسبي ال شد الشعبي العراقي بسيمن حي م نحما المثطى، لديهم معتقدات حكريرا ان م   
وسرررموكيا تتضرررمن الميثرررنق والو رررنل والمسرررنعدة، والشرررعور برررنلق  حررري كرررل مرررن ي ررريب 
الشررعب العراقرري كنلةسررد الوا ررد بكررل أقينحررو وهرري مررن مطقمررق قاترري تةررنو ابترررين مررن 

ررى الشررتو ب كررم  أبطررنع بمرردهم، ولررقلك يعررد أبطررنع ال شررد الشررعبي إن المرروت هررو أن يرض 
عميرررو أن  داعرررش ا ةرامررري ، ومرررن يريرررد ال يرررنة والسررر م والمرررنن والقم طيطرررا والتسرررنم ،

يضررر ي بقاترررو ليقنتررررل الداعشررري، وحرررري الطهنيرررا حررر طهم يعتبرررررون حطرررن(هم حرررري الررروقن مررررن 
 . 49 ابيمنن، وب ع  من يممك ومن دون مقنبل والةود بنلطف  اسمى غنيا الةود

أعمطررت مديريررا شررهداع المثطررى  التنبعررا الررى مؤسسررا الشررهداع ال كوميررا  الررى أن عرردد    
، كمررن أشررنر مكتررب  89 شررهيد  799شررهداع ح ررن(ل ال شررد حرري الم نحمررا قررد تةررنو  الررر 

م ، 4907آيرنر  00هي(ا ال شد الشعبي حي المثطى حي مهرةنن أقيم لتكريم الشرهداع حري
ةري ررن   مطررق اعرر ن حتررو  الةهررند  0299يدا  وشرره 889برر ن ال شررد حرري الم نحمررا قرردم 

بمرررغ عرررددهم المسرررةل رسرررمين  حررري مؤسسرررا الشرررهداع حررري م نحمرررا  ، حررري  رررين 80 الكفرررن(ي
  ةرري ، أمرن عردد الشرهداع المسرةمين حري هي(را 0889 ، وعدد الةر ى برر  284المثطى 

ى وعمرر ، 84   0889 ، وعرردد الةر ررى بررر 888ال شررد الشررعبي حرري الم نحمررا حيقرردرر بررر  
 رررعيد آترررر قسرررمت الدراسرررا شرررهداع ال شرررد الشرررعبي حررري م نحمرررا المثطرررى الرررى  شرررهداع 
الةهررررررند الكفررررررن(ي، وشررررررهداع الرررررردعم الموةسررررررتي مررررررن التربويررررررون الةررررررنمعيون، والمثقفررررررون 

مةنهرردين وتفقررد ابكررنديميون  ومتتمررو شرررا(  أبطررنع الم نحمررا، الترري سررعت الررى  دعررم ال
نحررا أطواعررو، والتضرر يا بنلغررنلي والطفرري  لرردعم الرردعم الموةسررتي لهررم بك عرروا(مهم، وتقررديم
 . 88 مسيرتهم الطضنليا

حقد أك د مةتمع م نحما المثطى بمتتمو أقضيتو وطوا يو عمى وةوب ا غنثا لبطنع     
رميم  ، وعد هرقا مرن  ر ال شد الشعبي من ت ل تقديم الدعم وا سطند الم وةستي والمعطوت 

نع الم نحمررا بنلعمررل المتوا ررل والرردؤوب بررنلرغم مررن عممهررم وأولوي نتررو الوقطيررا، حبرردأ أبطرر
ةميررع المررروو الترري يعيشررهن البمررد، لترروحير كررل مررن ي تنةررو المقررنتمون البقررنل مررن مررواد 
ل لرو طفسرو أن يعبرث  غقا(يا وغيرهن، ممن يسنعدهم عمى الثبنت حي مواةها كل من تسو 

الترري هرري أقررل شرريع   حرري أمررن وسرر ما هررقا البمررد مةررد دا ، وقررد ات تررقت هررقو المسررنعدات
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يلمكررن أن يلقرردم لهررم وحقررن  لمقولررا المرةررع الررديطي العمررى السرريد السيسررتنطي  دام ممررو  حرري 
.." شررعنرا  لهررن، والررقت ترةمررو  ... تااال ينبقااي أن ننّسااى تَةاامهمإ ررد  بينطنتررو التيرررةر: 

أبطررنع الم نحمررا عمررى أر  الواقررع  تررى سررقق الرربع  مررطهم شررهيدا  حرري سرربيل موا ررما 
 . 82 نلالطض

م نحما  من أبطنع قنمت بو تمك ال م ت القت الكبير ا طسنطي وقد تبين الدور   
المةنهدين بنل ضور  مع وعممت وقفت ورحد مةنهدت ال شد، إق المثطى حي تقديم الدعم

تمك  قبل من والمطمم المبقول والةهد المدهش الميداطي وابستطفنر الواقع حي الممي 
أبطنع  بين الع قا لعمق رقامش   بميامستق   وطمرة واسعا أحنق ال م ت، وبشكل يفت 

 تغقيا عبر ل م ت الدعم الموةستي الكبيرة الةهود ح تض ت، المةتمع الوا د
الكريم   العيش ضرورات من وغيرهن..  أحرشا ، م ب  ، سكن من المنديا اب تينةنت

وابعتدة بسيمن حي بداينت لممقنتمين ولعوا(مهم المتعففا، حض   عن تقديم ابسم ا 
اطق ق حتو  الةهند الكفن(ي لتسمي  المةنهدين القين أعتمد أغمبهم عمى س  و 
الشت ي لط رة قضيتو الوقطيا، اب أن هقا الدعم أكتفى بتولي الدولا العراقيا 
مسؤوليا تشكيل هي(ا ال شد الشعبي وتسمي  ابطن(و، الى ةنطب قلك دورهن ابسنسي حي 

ع مين   ولوةستين   إغنثين   الشعبي ال شد ودعم إسطند  . 88 وا 
 والةدول أدطنو يوض   م ت الدعم الموةستي حي م نحما المثطى.  

 . 86  (ٔجدول رقم )
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 تيرت عمي كريم شهداع أهنلي السمنوة 49
 عنمر سين حمي   طمر بنقر الطمر 40
 منةد قنسم  سون أهنلي التضر 44
 ع وت قينر  سين تدام ال سين عميو الس م  48
 عمي مقر واةد قريق ال رار 42
 قنسم قهمن  وعد الوحنع لساوحينع 48
 بهنع ةنسم م مد الوحنع 46
 عمي عبد الةنسم ه سا آل ال در الكرام 47
 طبيل مهدت  مدان لبيك ين  يطب 48
 مشتنق عبد ال هرة عنةل الفقنرقو  49
 تنلد كنمم بردان شهداع سبنيكر 89
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 بنسم دبيد شين  المتتنر 80
 عمي  ميد هنطي تدام ال هراع عميو الس م  84
 ر اق عبد ال سين م مد ابمنم عمي  عميو الس م  88
 سعود  ربي أ مد الشهيدين ال درين 82
  يند حهد ةنيد ا منمين العسكريين عميو الس م  88
 شمر سنلم م مد سيد الشهداع عميو الس م  86
  فنع كنمم سمقنن دعم ال شد الشعبي 87
 قو  ب ي عبد ابمنم السةند عميو الس م  88
 عندل كنمم مري  ابمنم موسى بن ةعفر عميو الس م  89
 ر منن ع ي    ل أهنلي الط ر 29
 الرمنحشيل أسنما  رابقا ال شد الشعبي 20
  يدر  سن تمو موكب الشهيد ال در 24
  كبنن  نمد  مد موكب أهنلي اب  ح 28
  نمد كنمم مرهد قنحما ابمنم السيستنطي 22
 طنمم عقشنن منضي موكب أ  ان القو 28
 عقيا ةنسم الةودت  شدطن دا(م  تى مهور القن(م عد  26
 عمي هندت ادري  موكب ال در المقد  27
 ةعفر سفنح سويو الشريعا نمي  28
 مشتنق م مد راضي أهنلي الرميثا 29
 ينسر عبد ابمير عقيا  مما ينسر عبد ابمير عقيا 89
 احطدت كنمم ةبر  مما الشهيد يوسو 80
 سطد تنلد راضي  مما حريق أبطنع أبو مهدت المهطد  84
 كريم عنةل عموان  مما  شدطن الدا(م أبطنع المثطى 88
 عمي أبو تطك الشهيد أبو مهدت المهطد  مما  82
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طقنبا  -حريق أع م المثطى عنرو الشهيد 88
 ال  فيين

 كرار قنسم م مد شهداع قندة الط ر 86
 ابطنع المثطى  مما غينر  العراق 87

 
من تر ل قرراعة الةردول أعر و يتضر  م رنور المشررو  الموةسرتي التقروعي لبطرنع      

م نحما المثطى ومداتل هقا المشرو  مع حتو  الةهند الكفن(ي التي تمثمت ب بطنع ال شد 
الشعبي، واتض ت ب طمنق ضمطيا قات أبعند وقطيرا وديطيرا ومةتمعيرا متعرددة، ترداتمت 

مشرررررعور الةهرررررندت لبطرررررنع الم نحمرررررا بمتتمرررررو قبقرررررنتهم حررررري كميرررررا ال ركرررررا التغييريرررررا ل
 ابةتمنعيا والثقنحيا وب سمنع متتمفا ترم  لمشعور الديطي والوقطي لممواقن.  

 نولررت الدراسررا أن تضررع لمقررنرئ و ررو عررنم لشررهداع ال شررد الشررعبي حرري م نحمررا     
تعريفيرا المثطى من ت ل الةدول أدطنو مقت رة عمى بع  الطمنقج التي مثمت ت  را 

 م.4902لشهداع ال شد حي م نحما المثطى عنم 
  87  (ٕجدول رقم )                                            

الموالياااد/  أسم الشهيد ت
محاااااااااااااال 

 والدة

التحصااااااااااايل 
 الدراسي

الحالاااااااااااااة  المهنة
االجتماااااااع

 ية

تااااااااااااااااااااااااااااااااااري   تاري  المشاركة
 االستشهاد

مكااااااااااااااااااااااااااااااااان 
 االستشهاد 

 صنفه العسكري

نجم منديل حرجاان  ٔ
 الظالمي

ٜٔ٘ٓ /
 الرميثة

 جندي عسكري الفموجة/ العناز ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ / متزوج  كاس  االعدادية  

ٕ 
 
 
 
 

جبااااااااااااار حساااااااااااان 
 طشحيل حسن

/إٜ٘ٔ
 لسماوة

الفموجااااااااااااااااااااااة/  ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٓ ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
 العامرية

 جندي عسكري

جاهااااااااال عيناااااااااون  8
 خةر

ٜٖٔ٘ /
 الرميثة

جنااادي تااااي قاااااطا  الفموجة ٕٙٔٓ/٘/ٖٕ / متزوج كاس  االبتدائية
 الفموجة

محماااد عبااااد عمااااي  2
 الخالدي

/اٜ٘٘ٔ
 لسماوة

مساااااااااؤول قسااااااااام  تالل حمرين ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٔ / متزوج كاس  المتوسطة
الشااااااااااااااااااااااااااااهداء/ 

(/ قااااوات ٕٕلااااواء)
 بدر 

مرتةاااااااى ترحاااااااان  8
 بواد البركي

/آٜٙٔ
 لسماوة

صااااالح الاااادين/  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕٔ ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٔ متزوج كاس  االبتدائية
 جبال مكحول

 جندي عسكري

 جندي عسكري الفموجة/ العناز ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٔ متزوج كاس  االبتدائية/آٜٙٔمحسااااااان عباااااااادي  6
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 لسماوة سممان جميغ
ناااظم خطااار  اازاي  7

 خشان
ٜٔٙٗ /
 الوركاء

 إعداديااااااااااااااة
 التجارة

قاااااطا  جنااادي تااااي سامراء ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٙ ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٔ متزوج كاس  
االساحاقي عمميات 
 / سامراء

صاااالح عباااد رشاااو  8
 الظالمي

ٜٜٔٙ /
الرميثااااة/ 

 المجد

 جندي عسكري الفموجة/ العناز ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ / متزوج كاس  المتوسطة

محماااااااااود بشاااااااااير  9
 حمود الجياشي

ٜٔٚٔ /
 الوركاء

اساااااااااااااتا   دكتورال
 جامعي

متطااااوع تااااي تااااوج  جبال حمرين ٕ٘ٔٓ/ٛ/٘ٔ / متزوج
متطاااااوعي جامعاااااة 

مااااا لااااواء  المثنااااى
 جعفر الطيار

جياااد ناااهي بااااجي  09
 حسن

ٜٖٔٚ /
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٕ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
 بيجي

 جندي عسكري

حسين هوان حربي  00
 خةير

ٜٔٚٗ /
 السماوة

جنااادي تااااي قاااااطا  الصقالوية ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٙ ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ متزوج كاس  االبتدائية
 الصقالوية

ساعد عدنان جميال  04
 العبسي

ٜٔٚٗ /
 الخةر

جناااااااااااااادي تااااااااااااااي  جبال حمرين ٕٙٔٓ ٕٗٔٓ/ٜ/ٕٕ متزوج كاس  /
( تااااااااي ٕٓلااااااااواء)

 المقدادية
/اٜ٘ٚٔ رائد جبار جهيد 08

 لسماوة
 جندي عسكري جبال حمرين ٕ٘ٔٓ/ٗ/٘ ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٛ متزوج كاس  االبتدائية

نياا ر رحاايم مهاادي  02
 عمي

/اٜٙٚٔ
 لرميثة

 جندي عسكري الفموجة ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية

قاساام رحاايم بجاااي  08
 عبد

ٜٔٚٚ /
 السماوة

الهندسة العسكرية  عامرية الفموجه ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٕٗ ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ متزوج كاس  االعدادية
 لتفكين االلقام

أحماااااااااااد ناصااااااااااار  06
 سمطان سعد

ٜٜٔٚ /
 الوركاء

العسكرية الهندسة  االنبار الكرمة/ ٕٙٔٓ/٘/ٕٗ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  المتوسطة
 لتفكين االلقام

محمد عدنان نعمه  07
 كاظم

ٜٜٔٚ /
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٕ / متزوج كاس  االبتدائية
 بيجي

 جندي عسكري

قائااد حساان ةااميد  08
 حداي

ٜٔٛٓ /
 السماوة

االنباااااااااااااااااااااااااار/  ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٓ ٕٗٔٓ/ٚ/ٓٔ متزوج كاس  االبتدائية
 الخالدية

 جندي عسكري

سعد دعيادع جاادر  09
 عوض

ٜٔٛٓ /
 المجد

 جندي عسكري االنبار/ الثرثار ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية

بركاااااااااات ساااااااااامي  49
 جالي حمود

ٜٔٛٔ /
 السماوة

صاااااااااااااااااااااااااااااالح  ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٙ ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕٛ أعز  كاس  االبتدائية
 الدين/الصينية

 جندي عسكري

تاااالح عباااد الكااااتي  40
 شنين

ٜٕٔٛ /
 السماوة

جنااااادي تاااااي تاااااوج  االنبار/ الفموجة ٕٙٔٓ/ٕ/ٕٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
امرياااااااااااة سااااااااااارية 
الصاااااااااقور  تاااااااااي 

 الفموجة
احمااد عبااد العاااالي  44

 عبد الحسين
ٜٖٔٛ /
 السماوة

 جندي عسكري حمرين ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٔ ٕٗٔٓ/ٚ/ٚٔ متزوج كاس  االبتدائية

محسااااااان عمياااااااوي  48
 كشاش

ٜٔٛٗ /
 السماوة

 جندي عسكري الصقالوية ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية

 قناص عسكري جزيرة الخالدية ٕٙٔٓ/ٛ/ٜٔ / متزوج كاس  //اٜٗٛٔتيسااااااااير ساااااااااجت  42



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 
 

1552 

 لخةر شعير الجياشي
حامااد حنااون واجااد  48

 حسين
/اٜ٘ٛٔ
 لسماوة

جنااادي تااااي قاااااطا  سامراء ٕٙٔٓ/ٗ/ٛٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
عمميات االساحاقي 

 تي  سامراء
حميااد د اايم عااالء  46

 الجابري
ٜٔٛ٘ /
 الخةر

امر لمفاوج المارابط  جبال مكحول ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕٕ    متزوج كاس  المتوسطة
عمى خطاوط الصاد 
تااي جبااال مكحااول 

 )توج البصرة(
حيااادر ساااعد والااااي  47

 صكر
ٜٔٛٙ /
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕٙٔٓ/ٖ/ٜ ٕٙٔٓ/ٔ/ٖٓ متزوج كاس  المتوسطة
 بيجي

 جندي عسكري

حسن مسمم ناصار  48
 سالم

ٜٔٛٙ /
 السماوة

االنبااااار/ كرمااااة  ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
 الفموجة

 جندي عسكري

صالح عبد الحسن  49
 مزيهر الموسوي

ٜٔٛٙ /
 الوركاء

قاااااطا عمميااااات  ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٙ ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ متزوج كاس  االبتدائية
 بيجي

 جندي عسكري

عماااي ماااانا ثجيااال  89
 سميدل

/اٜٙٛٔ
 لسماوة

حاااااازام بقااااااداد /  ٕٙٔٓ/ٗ/٘ ٕٙٔٓ/ٕ/ٔ متزوج كاس  المتوسطة
 عر  جبور

جندي تي لواء ابو 
الفةاااااال العباااااااس 

 )ع(  
محماااااااااااد تاااااااااااوزي  80

 الظالمي
ٜٔٛٙ /
 الرميثة

 جندي عسكري الفموجة ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ / متزوج كاس  /

تاةاااااااااال ناصاااااااااار  84
 عباس حسين

ٜٔٛٚ /
 السماوة

الرماااااااااااااااااااااادي/  ٕٙٔٓ/ٙ/ٜٕ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  المتوسطة
 الكرمة

 جندي عسكري

أحماااد ليساااه جاااابر  88
 سوادي

ٜٔٛٚ /
 السماوة

صاااااااااااااااااااااااااااااالح  ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٗ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
 الدين/سامراء

 جندي عسكري

حسااااااااان عباااااااااادي  82
 رهي 

ٜٔٛٚ /
 السماوة

 جندي عسكري االنبار/ بيجي ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٚٔ ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ متزوج كاس  االبتدائية

أحمااااااااااد ساااااااااااجت  88
مسااااااااااير جاساااااااااام 

 القانمي

ٜٔٛٚ /
 الوركاء

بكااااالوريوس 
هندساااااااااااااااااة 

 اتصاالت

مااااااادير اتصااااااااالت  الصقالوية ٕٙٔٓ/ٔ/ٕٙ / متزوج موظ 
 الحشد الشعبي

مصاااااااطفى جبيااااااار  86
 عالوي

ٜٔٛٚ /
 السماوة

ديااااااالى/ جبااااااال  ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٖ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
 حمرين

 جندي عسكري

وسام عماوان كااظم  87
 عمي

ٜٔٛٚ /
 السماوة

 جندي عسكري الفموجة/ العناز ٕٙٔٓ/ٖ/ٔ ٕٗٔٓ/ٚ/ٔ متزوج كاس  االبتدائية

عماااي  اياااا  نجاااام  88
 عبود

ٜٔٛٛ /
 السماوة

 جندي عسكري قاطا النباعي ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٖٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية

مهااايمن تاااائز عباااد  89
 المنعم مصطفى

ٜٜٔٛ /
 السماوة

صااااااالح الاااااادين  ٕ٘ٔٓ/ٛ/ٖٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس   المتوسطة
 بيجي

 جندي عسكري

سامر جبار دوهاان   29
 محمد

/آٜٜٔ
 لسماوة

االنبااار/ صااالح  ٕٙٔٓ/ٗ/ٗ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛ متزوج كاس  االبتدائية
الااااااااااااااادين/جبال 

 مكحول

 جندي عسكري

شاكر خفيا  حاازم  20
  ازي

ٜٜٔٓ /
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٛ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
 بيجي

 جندي عسكري

ساااعد محماااد كمااااز  24
 جابر

ٜٜٔٔ /
 السماوة

 جندي عسكري قاطا النباعي ٕٗٔٓ/ٛ/ٚٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
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سااجاد كااريم حساان   28
 تشالن

/أٜٜٔ
 لسماوة

صاااالح الااادين /  ٕٙٔٓ/ٖ/ٖ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
 جبال مكحول

 جندي عسكري

أمجد تاةل مهدي  22
 ترحان

ٜٜٔٔ /
 السماوة

 جندي عسكري االنبار/ الحديثة ٕٙٔٓ/ٛ/ٖٔ ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية

ايو  محماد حسان  28
 الجبوري

ٜٜٔٔ /
 الرميثة

 إعداديااااااااااااااة
 الصناعة

الفموجااااااااااااااااااااااة/  ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٜ / أعز  كاس 
 العامرية

 تفكين  االلقام

عباااااااااس ابااااااااراهيم  26
 خوان الزيادي

/أٖٜٜ
 لسماوة

 جندي عسكري تكريت ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٔ ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٔ متزوج كاس  االبتدائية 

حسااين عبااد متعاا   27
 سممان

/أٖٜٜ
 لسماوة

جنااادي تاااي الفاااوج  جر  الصخر ٕٗٔٓ/ٚ/ٕٗ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية
الراباااا لاااواء مشااااة 

ٖٔ 
زهياار داخاال تاةاال  28

 حسين الركابي
ٜٜٖٔ /
 السماوة

 جندي عسكري تكريت ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٖٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  المتوسطة

عباااد الرةاااا حرياااز  29
  انم

ٜٜٖٔ /
 السماوة

قاطا الرمادي /  ٕٙٔٓ/ٕ/ٔ ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٔ متزوج كاس  االبتدائية
 الكرمة

 جندي عسكري

عبااااااااد ام رحاااااااايم  89
 حبي 

ٜٜٖٔ /
 السماوة

 جندي عسكري الموصل ٕٙٔٓ/ٔٔ/ٙ ٕٗٔٓ/ٜ/ٛٔ أعز  كاس  المتوسطة

باساااااااااااال أحمااااااااااااد  80
 الظالمي

ٜٜٔٗ /
 السماوة

 جندي عسكري  سامراء ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٜٕ ٕٗٔٓ/ٙ/ٖٔ أعز  كاس  / 

/ ٜٜٗٔ ماجد نعمه  الي 84
 السماوة

 جندي عسكري بمد ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕ ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٕٓ أعز  كاس  االبتدائية

/ ٜٜٗٔ سي  صالح كاطا 88
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕٙٔٓ/ٗ/ٙٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
 جبال مكحول

 جندي عسكري

مرتةاااااااى ترحاااااااان  82
 بواد البركي

ٜٜٔٗ /
 السماوة

 جندي عسكري بيجي ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕ٘ ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ متزوج كاس  االبتدائية

/ ٜٜ٘ٔ  يا  تالح حسن 88
 السماوة

 جندي عسكري االنبار/ حديثة ٕٙٔٓ/ٛ/ٖٔ ٕٗٔٓ/ٚ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية

عماااي عبااااد محمااااد  86
 حنيوي

ٜٜٔ٘ /
 السماوة

 جندي عسكري تالل حمرين ٕ٘ٔٓ/ٚ/ٔ ٕ٘ٔٓ/٘/ٔ أعز  كاس  االبتدائية

/اٜٜٙٔ حسن هجان كاطا 87
 لسماوة

 جندي عسكري اليوسفية ٕٗٔٓ/ٜ/ٕٓ ٕٗٔٓ/ٙ/٘ٔ أعز  كاس  المتوسطة

محمااد كااريم  ااازي  88
 محمد صالح

ٜٜٔٙ /
 السماوة

 جندي عسكري صالح الدين ٕٗٔٓ/ٓٔ/ٜٔ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ متزوج كاس  االبتدائية

مرتةاااااااااى عماااااااااي  89
 جوان

ٜٜٔٙ /
 الرميثة

الرمااااااااااااااااااادي /  ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٙ ٕٗٔٓ/ٙ/ٓٔ أعز  كاس  المتوسطة
 الخالدية

 جندي عسكري

ولياااااد ساااااعد عباااااد  69
 جمو 

ٜٜٔٙ /
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕ٘ٔٓ/٘/ٕٕ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
 بيجي

 جندي عسكري

عبااد الكااريم شاانان  60
 االعاجيبي

ٜٜٔٙ /
 الرميثة

 جندي عسكري الفموجة ٕٗٔٓ/ٜ/ٕٚ / أعز  كاس  المتوسطة

منياار كااريم ماادلول  64
 ظاهر

ٜٜٔٙ /
 السماوة

صااااالح الاااادين/  ٕٙٔٓ/ٖ/ٜ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االعدادية
 بيجي

 جندي عسكري

/اٜٜٚٔ حيدر قائد عبار 68
 لسماوة

 جندي عسكري الفموجة ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
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عباااس حساان عبااد  62
 راهي الحساني

ٜٜٔٚ /
 السماوة

الفموجااااااااااااااااااااااة/  ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  االبتدائية
 العامرية

 جندي عسكري

68 
 
 
 
 
 
 

 يااث  ااانم ماشااي 
 هادي

/اٜٜٛٔ
 لسماوة

الفموجااااااااااااااااااااااة/  ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ أعز  كاس  المتوسطة
 العامرية

 جندي عسكري

عماااااااااااي مهمهااااااااااال  66
منصاااااااور نجااااااادي 

 الزيادي

/أٜٜٜ
 لسماوة

الفموجااااااااااااااااااااااة/  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٖٕ ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ اعز  كاس  االبتدائية
 الرمادي

 جندي عسكري

 
بنبطتهنع من اب  ن(يا المتعمقا بعيطنت عشوا(يا من شرهداع أبطرنع م نحمرا المثطرى     

كمررن موضرر  حرري الةرردول أعرر و، وبنسررتقراع الرردببت العنمررا الترري أش رررتهن معقيررنت تمررك 
   -اب  ن(يا. يمكن التموو الى الطتن(د التنليا:

عمى مستو  اتت و المطنقق، لم تمهر عيطرنت الدراسرا مرن الشرهداع حروقرن  مهمرا   -0
حرري ةميررع ابقضرريا والطرروا ي، إق ت مرر  ةميررع أبطررنع الم نحمررا عمررى  ررد سررواع حرري 
المديطا والريو الى ابطتراق حي  فوو ال شرد، وكرنطوا ةميعرن  عمرى مسرتو متقرنرب 

سررتو ةيررد مررن ابطرردمنج والتكنمررل مررن ابسررتةنبا لمةهررند. وهررقا مؤشررر عمررى ت قيررق م
 الوقطي وابةتمنعي.  

لررم ي ررم غنلبيررا الشررهداع بتةررنرب عسرركريا سررنبقا، ويتضرر  أن المشررنركا الةهنديررا   -4
لغمبيتهم كنطت وليدة المرو واع ن حتو  الةهند الكفن(ي، وهقا من يفسرر استشرهند 

مررن قلرررك الرربع  بعررد حترررة وةيرر ة مرررن المشررنركا حرري  ررفوو ال شرررد. وعمررى الرررغم 
اطترقوا بنلسرعا الق و  حي بررامد التردريب العسركرت وابسرتعداد لترو  ال ررب، 
ممررن يرردلل عمررى التوعويررا والثررر ابيةررنبي الررقت أ دثتررو حتررو  الةهررند الكفررن(ي الترري 

 تمقت مشنركا وقطيا كثيفا قات ب يرة واعيا بقبيعا التقر الم دق بنلوقن. 
ض ا حي ت قيرق ابطت رنر عمرى داعرش عبرر أبدت أكثريا عيطنت الشهداع رغبا وا  -8

مشررنركتهن حرري الةهررند ال ربرري، وهررو أمررر يبعررث عمررى ابمررل حرري تبمررور وعرري وقطرري 
يمرنن بنلمسرمك الطضرنلي والقريرق الةهرندت وسريما لبمرو   عنل لد  هرؤبع الشرهداع، وا 
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 ابهداو والغنينت بعيدا  عن ابق نع والتهميش والقن(فيا والقوميا، وابعتقند بوةود
 امكنطينت تغيير كنمطا ضمن ابطتراق حي  فوو الةهند وطيل الشهندة. 

ترر ث ر عيطررنت الشررهداع إيةنبررن  بنلوضرروح الررقت أعمطتررو حتررو  الةهررند الكفررن(ي، وعلمررم   -2
مكنطررا وقرردر الشررهيد المضرر ي حرري سرربيل وقطررو، وهررو ابمررر الررقت يفسررر لطررن اطتررراق 

أعمررنرهم، حمررم يقت ررر ابطتررراق عمررى ح(ررا عمريررا  الكثيررر مررن الشررهداع عمررى إتررت و
دون أتررر ، ولكررن الةميررع مررن الش رريبا والشرربنب وال رربيا طررراهم تسررنبقوا الررى ميررندين 

  8  برر 69-89القتنل، وهقا من أتض  لطن من الةدول، حقد بمغت الف(ا العمريرا مرن 
العمريرررا ، والف(رررا  %04ر الطسررربا الم(ويرررا لهرررن مرررن المةمرررو  الكمررري بررر ، وقررردرتشرررهيد

، والف(ررررا العمريررررا % 08وتقرررردر الطسرررربا الم(ويررررا لهررررن بررررر    شررررهيد9بررررر   السرررربعيطينت
، والف(ا % 82وتقدر طسبتهن الم(ويا من المةمو  الكمي بر    شهيد48الثمنطيطنت بر  

وكنطرت أكثرر  %  89وتقردر الطسربا الم(ويرا لهرن برر    شهيد46العمريا التسعيطينت بر 
  0رقرم  . كمرن هرو موضر  حري المتقرق البيرنطي حري الةهرند ف(رنت العمريرا اطتراقرن  ال
 88  :  

       
من الت  يل  لمضنمين ةدول عيطنت الشهداع قين  الطسبا الم(وياحيمن يتو و    

مرررن   28البرررنلغ عرررددهم   الطسررربا الم(ويرررا لتريةررري اببتدا(يرررا تحقرررد تبيطررر ،الدراسررري
لتريةري المتوسرقا البرنلغ % ، حي  ين بمغت الطسبا الم(ويا 68  المةمو  الكمي بر

  8وعرررررددهم  % ، امرررررن الطسررررربا الم(ويرررررا لتريةررررري ابعداديرررررا40برررررر    02 عرررررددهم
% ، 0.8  حتقررررردر برررررر 0الطسررررربا الم(ويرررررا لتريةررررري البكرررررنلوريو  % ، و 7.8حبمغرررررت 
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متقق البينطي والتي بيطهن ال% . 0.8  حتقدر بر 0والطسبا الم(ويا لتريةي الدكتوراو 
 :  4رقم  

 
المتررر وةين  مرررن لعيطرررنت الشرررهداع حررري  رررين بمغرررت الطسررربا الم(ويرررا لم نلرررا ال وةيرررا  
 ، حتقرردر 48 وعررددهم % ، ولمعر اب68  مررن المةمرو  الكمرري بررر  28البرنلغ عررددهم و 

 رررين سرررةمت الطسررربا الم(ويرررا لعيطرررنت الشرررهداع العرررنممين ككسررربا  % ، حررري82.8برررر 
% ، حرري  ررين كنطررت الطسرربا الم(ويررا 96المةمررو  الكمرري بررر    مررن62والبررنلغ عررددهم 

  :8  ورقم 2موض ا حي المتقق البينطي رقم وال % .8  بر  4لممومفين وعددهم 
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ةررردول  الطسررربا الم(ويرررا لمضرررنمين ةررردول عيطرررنت شرررهداع وأتيررررا  يوضررر  لمقرررنرئ    

 ال شد الشعبي حي م نحما المثطى بنلطسبا لممةمو  الكمي لمشهداع : 
  :  8ةدول رقم                               

 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 
 

1558 

لررم تلبررد غنلبيررا أحررراد عيطررنت الشررهداع أت ميررول لت قيررق مكنسررب شت رريا آطيررا مررن   -8
وراع المشنركا حي  فوو القتنل، وهقا يدل عمى أرتقنع الفكر الوقطي وطكررات قاترو 

 ل.وت ممو ة ع  من عبع المسؤوليا الوقطيا المرتبقا بنلم ير والمستقب
أن الدار  لفكرة ت شد هقو البو من المةنهدين، يةد عدم وةود التبن  بمفهوم   -6

الطررداع الرروقطي والررديطي لررد  الشررهداع، إق اعتبررروا أن مشررنركتهم حرري سررن نت القتررنل 
هي تعبير عن قينمهم بواةب قو قنبع وقطي وعقن(دت، وهقا من ال عب تةدو حي 

   عمى متتمو توةهنتهن وأحكنرهن.استراتيةيا التةمعنت الةمنهيريا ابتر 
 

 نما ج من سير شهداء هيئة الحشد الشعبي تي محاتظة المثنى
نحن تي مثل ه ل المرحمة الخطيرة من تيمطن  بقول الشهيد السعيد عبن  الموسوت: "    

تاري  العرا   مسؤولون بالدرجة االولى عن حفظ دماء هؤالء الشهداء األبرار، وحفظ 
،  89  َأْحَياااٌء ِعنااَد َرب ِهااْم ُيْرَزقُااوَن( بؤحيااائهم ألنهاام ليسااوا مااوتى باال هاام )دمااائهم لاايس 

نما حفظ دمائهم بحفاظ الحالاة الجهادياة، حالاة  أحياهم ام ال ي أتخ هم شهداء...  وا 
المقاومااة ةااد العاادو.. كاال االمااة مسااؤولة عاان حفااظ جهادهااا وحفااظ نةااالها وحفااظ 

 بع  تض ينت هقو الدمنع القنهرة بمن يمي: . تشير الدراسا الى 29  تةحياتها.. 
ولرررد الشرررهيد السررعيد حررري مديطرررا السرررمنوة  م(:ٕٙٔٓ-ٖٜ٘ٔجاهااال عيناااون خةااار) -0

م،  ن رل عمرى شرهندة 0988قضنع الرميثا حي مطققا العبد ال سرين قريرا المنشرو عرنم 
اببتدا(يا، عنش الشرهيد  يرنة بسريقا مرع أحرراد أسررتو حري بيرت مرن القرين، وكرنن ر مرو 

  من  الم ميين والموالين  ل البيت عميهم الس م ، وكثيرا  مرن كرنن  يردعو ا  تعرنلى ا
أن تكون تنتما  ينتو بنلشهندة، وت قق قلك بنلت نقو بفترو  الةهرند الكفرن(ي عمرى الررغم 
من كبرر سرطو وبسرنقا  ينترو وبقري مةنهردا   ترى  طرنل وسرنم الشرهندة حري قرنقع الفموةرا 

 .   20 م4906آينر  48حي 
ولد الشهيد  نل  حري طن يرا المةرد  م(:ٕٙٔٓ-ٜٜٙٔصالح عبد رشو الظالمي)  -4

م، طشرر  وترعررر  حرري وسررق عن(مررا مؤمطررا، لررم يسررتقع 0969التنبعررا لقضررنع الرميثررا عررنم 
إكمررنل دراسررتو ا عداديررا بسرربب مروحررو المعيشرريا ال ررعبا، حضرر   عررن تتمفررو عررن أداع 
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م، حكرنن مقرنردا  مرن قبرل طمرنم 0989يرران عرنمالتدما العسكريا أبنن  رب  ردام مرع ا
البعث البن(د، عمل سن(ق سينرة وبعدهن عمرل حري تةرنرة الموشري، متر وج ولرو ث ثرا أوبد 
وأربررررع بطررررنت، وبررررنلرغم مررررن تةررررنو و مر مررررا الشرررربنب حقررررد كررررنن مررررن أوا(ررررل الممبررررين لطررررداع 

قنلبررن  حرري المرةعيررا، ولررم يكتررو بقهنبررو هررو بررل أ ررق ب معررو ولرردو الكبررر الررقت كررنن 
) ال رررو السرررند  ابعررردادت، وشرررنرك ابثطرررنن حررري معرررنرك كثيررررة، كرررنن آترهرررن معركرررا 

،  يث دارت اشرتبنكنت عطيفرا أ ريب بهرن 4906آقار  80  شرق الفموةا بتنريل العناز
...وأني اببن وأستشهد الب ليمت ق بركب الشهداع راضين  مرضين  تنركن  و يتو لبطن(و:"

اء عمى تتول المرجعياة الرشايدة ألناه طريا  الحا  الا ي أرادل سمكت طري  الجهاد بن
ام سااابحانه وتعاااالى... ومااان وصااايتي الاااوالء ألهااال البيااات)عميهم الساااالم( والساااير 
بطااريقهم ونهجهاام، أوصااي أهمااي بالتمساان بواليااة اإلمااام عمي)عميااه السااالم( واالئمااة 

نات اتمناى الشاهادة المعصومين، وأوصي ولدي بالجاد واالجتهااد تاي العمام والعمال.. ك
 . 24 "والفوز بها  من ام سبحانه وتعالى ومن ام التوتي 

الرردكتور  ولررد الشررهيدم(: ٕ٘ٔٓ-ٜٔٚٔالاادكتور محمااود بشااير حمااود الجياشااي) -ٖ
وا رل دراسرتو ابكنديميرا حري  ،م0970عرنم  / طن يرا الوركرنعم نحما المثطىحي  م مود

ثررررم  م،0997البكررررنلوريو  عررررنم  ةنمعررررا الب رررررة/ كميررررا التربيررررا، ح  ررررل عمررررى شررررهندة
م، وشرررهندة الررردكتوراو حررري قرا(رررق 0999المنةسرررتير ب تت رررنو ابدب ابسررر مي عرررنم 

حري  مدرسرن   م، متر وج ولرو أسررة مرن أربعرا اقفرنل، عمرل4904تدري  المغا العربيا عنم 
مطهرن مقررر قسرم المغرا العربيرا  م ، وتقمد عردة مطن رب4999بيا مطق عنم قسم المغا العر 

-4908 مررررن عررررنم م ، ثررررم معررررنون العميررررد لمشررررؤون العمميررررا4992-4999 لمفترررررة مررررن
 ار  عرن الرقود حري مرةعيترو الرشريدة طداع لبىالشهيد ترك كل قلك و  ، اب أنم 4908
حروج متقروعي ةنمعرا المثطرى المطضروت مرع لرواع ةعفرر  حتقو  حي، شعبو وكراما العراق

  4908آب  08ليمرررا  القيرررنر لتقرررديم الررردعم الموةسرررتي لمةنهررردت ال شرررد الشرررعبي، وحررري
أستشرررهد الررردكتور ، / م نحمرررا ديرررنلىأغرررنرة الررردواعش عمرررى سمسرررما ةبرررنل  مررررين واثطرررنع

العررنلي حرري  م مررود بشررير مررع أ ررد قمبتررو ليسررةل أسررمو التنلررد كرر ول شررهيد لررو ارة التعمرريم
  .  28 ط رة الوقن
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 (: ٕٙٔٓ-ٜٗٚٔعدنان جميل سعد العبسي) -ٗ
م، طشر  حري عن(مرا مؤمطرا، عررو بنلت امرو الرديطي، 0972ولد حري قضرنع التضرر عرنم    

وعطررد  رردور الفتررو  المبنركررا بنلةهررند الكفررن(ي، بررندر الشررهيد عرردطنن بشررراع السرر ح مررن 
م، حكنطرررت 4902 أيمررول 44منلررو التررنو والت ررق حرري  ررفوو ال شرررد الشررعبي حرري يرروم

  حرري المقداديررا، 49وةهتررو ابولررى م نحمررا ديررنلى/ ةبررنل  مرررين ضررمن معسرركر لررواع 
وأشترك حي العديرد مرن ابشرتبنكنت المبنشررة ضرد عطن رر داعرش، رسرم حيهرن العديرد مرن 

الرررى هةررروم عطيرررو مرررن قبرررل  رررور التضررر ينت حفررري ا رررد  المررررات تعرررر  المةنهررردين 
داعررش ولررم يثبررت سررو  الطققررا الترري هررو حيهررن بعررد اطسرر نب ةميررع الطقررنق، وحرري واقعررا 
اتر  ت ت م ن رة مةموعا من المةنهردين تتكرون مرن عشررة اشرتنو، وبعرد ان طفرق 
من لديهم من المنع والغقاع، اطتقل الشهيد بين ابلغنم ور نو القطنو الى مقر الةريش 

 ررروالي سرررتا كرررم، ووضرررع القعرررنم داترررل عبنعترررو و ممرررو عمرررى مهررررو الرررقت يبعرررد عرررطهم 
ي ررنلو الررى المةنهرردين، كمررن شررنرك المةنهرردين حرري طن يررا  بررإت ع العوا(ررل  الضررموعياوا 

القندمررا مررن طن يررا العمررم رغررم اطغمررن  بعرر  ابرهررنبين بيررطهم، واتتررتم ر متررو الةهنديررا 
فل الشهيد بنلو ول الرى عطدمن تعر  قنقعهم الى هةوم عطيو تمو ث ثا شهداع حتك

ةثث الشهداع وطقمهن الى قنعدة الفوج، ثم أطو أترم  أترر مهمرا حر طفةرت عميرو وا ردة مرن 
م متمفرررررن   وةرررررا وأربعرررررا 4906العبرررروات ادت الرررررى استشرررررهندو حررررري أر  المعركرررررا عرررررنم 

 .  22 أقفنل
ولرررد الشرررهيد تيسرررير حررري م(: ٕٙٔٓ-ٜٗٛٔتيساااير سااااجت شاااعير الجياشاااي)  -٘  

م، طشر  حري مرل عن(مرا كند را مؤمطرا، وبرر  0982ى قضرنع التضرر عرنم م نحما المثط
م بر كثر 4998دورو الةهندت حي مقنوما اب ت ل ابمريكي بعد دتولو الى العراق عنم 

مرررن عمميرررا، أعتقرررل عمرررى أثرهرررن وسرررةن لسرررطا وشرررهرين، أسرررتمر بعرررد تروةرررو حررري ترررق 
 م  الرى التهديرد مرن قبرل الةهند، وعطدمن تعر  مقنم السيدة  يطب بطت عمي عميهرن السر

التكفيرررين شررد ر نلررو وقهررب مررع المةنهرردين مررن قرروات برردر واطترررق حرري حرقررا الرضرروان، 
وشررنرك حرري الكثيررر مررن معررنرك سررورين، كمررن دتررل حرري أكثررر مررن دورة ت هيميررا حرري سررورين 
ولبطررنن، تررم اتتيررنرو حيهررن ليكررون القطررنو ابول حرري تمررك الرردورات، وبعررد ت ريرررهم بعرر  
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راةعرررن  الرررى وقطرررو العرررراق واطتررررق حررري كتن(رررب  ررر ب ا ، وكرررنن مرررن أوا(رررل  المررردن، قفرررل
الممبين لطداع المرةعيرا، حررابق حري أقرراو الفموةرا ثرم توةرو الرى ةررو ال رتر واشرترك 
حي ةميع المعنرك حي بيةي وتكريت، وبعد ت رير بع  المدن تم  واةو المبنرك الرقت 

و حررري معركرررا ة يررررة التنلديرررا ليترررتم لرررم يررردم أكثرررر مرررن شرررهر،  ترررى اطتقرررل الرررى ةررروار ربررر
 .  28 مسيرتو الةهنديا شهيدا  

مررررررن مواليررررررد مديطررررررا السررررررمنوة م(: ٕٙٔٓ-ٜٚٛٔوسااااااام عمااااااوان كاااااااظم عمااااااي)  -ٙ
م، مترر وج ولررو أقفررنل، كررنن  ممررو ان يطررنل الشررهندة  تررى أطررو كررنن دا(مررن  مررن 0987عررنم

 اوالدي ، الكاال يعاايش ولكاان التةااحية تااي ساابيل ام والااوطن أعظاام حتااى ماانيقررول:" 
حكررنن عطررردمن يشرررترك حررري هةومرررن  مرررن حررري ةميرررع المعرررنرك التررري اشرررترك حيهرررن ولرررم ي مرررى 
بشرو الشهندة تراو   يطرن  الرى أن طرنل الشرهندة حري موقرو بقرولي عطردمن   رل تعرضرن  
من قبل ع نبنت داعش عمى أتواطو المةنهدين حي الطققا التي تبعد عن مكنن طققترو 

بنلفموةررا دحعتررو شررةنعتو وغيرتررو المعررروو بهررن لمشررنركا متررر  حرري العطررن   089مسررنحو  
اتررواطهم حرري القتررنل  تررى طررنل وسررنم الشررهندة الررقت اطتمرررو قرروي   ليمت ررق بركررب الشررهداع 

 . 26 السعداع
يطتمري الرى عن(مرا عرحرت بنلةهرند م(: ٕ٘ٔٓ-ٜٜٔٔايو  محمد حسان الجباوري) -7

والتض يا ضد الطمنم البن(رد، إق شرنركت هرقو العن(مرا حري ابطتفنضرا الشرعبنطيا المبنركرا، 
ممرررن دعرررن ا بم الطمرررنم العفمقررري بمقرررنردة العن(مرررا واعتقنلهرررن بةميرررع احرادهرررن  ترررى الطسرررنع 

وبعررد  م،0990وابقفررنل، حكررنن مكترروب لشررهيد ايرروب أن يولررد داتررل سررةن الرميثررا عررنم
التطكيل والتعقيب ب شد أطوا  التعقيب تم ابحراج عن عن(ما الشهيد ليعودوا الى بيتهم حري 
الرميثا وسق أةواع من المضنيقنت والمراقبا الشديدة، أكمل الشهيد ايوب دراسا إعداديا 
ال رررطنعا، وبعرررد اقررر ق حترررو  الةهرررند الكفرررن(ي هرررب  لمتقرررو  حررري  رررفوحو وتررردرب عمرررى 

تتمفرررا اب أطرررو تميررر  حررري مكنح رررا العبررروات الطنسرررفا  رررطو الهطدسرررا  رررطوو السررر ح الم
العسرركريا، حشررنرك حرري العديررد مررن المعررنرك مطهررن قواقررع العمميررنت حرري الفموةررا، وعطرردمن 

آقار  9ت رررد  مرررع بقيرررا المةنهررردين اببقرررنل الرررقت شرررطو العررردو عمرررى المطققرررا بترررنريل 
مررنم ابرتررنل العسرركريا، م، ليكررون لمشررهيد دور مهررم حرري تفكيررك وتطميررو القرررق ا4908
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رو رو  بنرتقرنعواثطنع معنلةتو   رد  العبروات الطنسرفا، اطفةررت هرقو العبروة لتكرون كفيمرا 
 .  27 القنهرة الى بنر(هن

شررهيدطن السررعيد ولررد مةنهرردا  مكنح ررن  حرري  م(:ٕٗٔٓ-ٜٜٙٔحساان هجااان كاااطا)  -8
  ب  المعيرل الو يرد م، حقد توحي والدو وهو ب ي ال  غيرا ، ح0996مديطا السمنوة عنم 

لعن(متو حعمل حي البقنلا وعمنلا الطمنحا ثم حي السمكرة، ولكن قلرك لرم يمطعرو عرن اكمرنل 
دراسررتو اببتدا(يررا والمتوسررقا، كمررن كررنن مقيعررن  لوالدتررو الترري لررم يكررن لديررو غيرهررن، وعطررد 

لتري بموغو السندسا عشر الت ق بفترو  الةهرند الكفرن(ي، وأسرتمر حري تدريبنترو العسركريا ا
م، بعررردهن الت رررق بسرررن ا الةهرررند حررري 4902 رررندحت حررري شرررهر رمضرررنن المبرررنرك لعرررنم 

اليوسرررفيا تررررةم حيهرررن شرررةنعتو وبقولترررو حررري مواةهرررا قطرررنو ابعرررداع واطقرررنق اثطرررنن مرررن 
المةنهرردين المررراحقين معررو سررققوا مررن ترر ل مررواةهتهم لمعرردو داعررش، حمررم يهررنب الشررهيد 

ن  ممقات ال يرنة تمفرو  ترى اطرو لرم يتر وج،  سين الموت عمى الرغم من  غر سطو، تنرك
وطر ل بنل رنل الرى سرن ا المعركرا  طقرنقهم، ولكرن ةرنعت ل مرا استشرهندو بقمرق قطررنو 

، ات بعرد ث ثرا أشرهر مرن 4902آيرنر  49حي عيطو اليمطى ممن اد  الى استشهندو  حري
هادة عنااادما اناااال الشاااالت نقرررو بنلةهرررند، حمرررن كرررنن مرررن والدترررو اب أن طفرررقت و ررريتو: " 

وهرقا مرن   رل لرو  أوصيكم بعدم البكاء  بل اوصيكم بالز اريد واالتاراح ونثار الاورود ،
 . 28 حع   تقبيقن  لو يتو ر مو ا  تعنلى

مجسار شاهداء وتكريمن  لمشرهداع، أقردمت م نحمرا المثطرى عمرى تسرميا مةسرر ب سرم     
المثطرى وكتررنب هي(ررا   تثميطرن  لتضرر ينتهم، وةررنعت المواحقررا بةهررود مكترربر الحشااد الشااعبي

سر الةنمعرا 4944كنطون ابول  46  حي078ال شد الشعبي المرقم  م، عمى تسميا مةر
مجساار ّشااهداء الحشااد الواقررع حرري مطققررا  رري ال ه ررراع والمةررنور لةنمعررا المثطررى ب سررم  

 . 29   وقلك تثميطن  وتكريمن  لتض ينتهمالشعبي
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 الخاتمة
 وسررريماال ، تعررردعبي  مرررن أبطرررنع ال شرررد الش رررالتضررر يا برررنلطف   م رررت الدراسرررا الرررى أن  تر    

مرع ال قرن(ق قرد تعنمرل  مهن، حنلمةنهدهن والموت من أةر عن اوقنط  الو يدة لدحن  الشعوب 
وبمررررو  مرتبررررا التمررررود  والشررررهداع نعالررررى مط لررررا ابطبي رررر تسررررمو مط لررررار  الررررى بدمرررروو لمو ررررول

 السرمدت.
تبيطررت ال ررورة ال قيقيررا لممةتمررع العراقرري حررري مواةهررا المررروو القررنهرة، مررن تررر ل    

لمردحن  عرن وقرطهم  عرنم لمرن لبرى حترو  الةهرند الكفرن(ي، ترنركين ابهرل والعمرلالموقو ال
 ومقدسنتو.

قررردرة  ال رررندرة عرررن المؤسسرررا الديطيرررا العميرررن حررري العرررراق، أثبرررت حترررو  الةهرررند الكفرررن(ي   
تغير مسنر اب داث من اله يما الى الط ر عمرى داعرش ابرهرنبي،  الشعب العراقي حي
وو ال شرررد  رررف حررري متتمرررو الف(رررنت العمريرررا لمشرررعب العراقررري  تقرررو وقلرررك مرررن تررر ل 

حرري الم نحمررا عمررى سررنطدت القرروات ابمطيررا العراقيررا عسرركريا الشررعبي، وتشرركيل قرروة شرربو 
برر ن العررراق ب يتضررع و رردة العررراق وسرريندتو الوقطيررا، كمررن أثبررت هررقو القرروة لمعررنلم أةمررع 

  لت عدو ارهنبي.
أن مسؤوليا الت ردت لهرقو الع رنبنت ابرهنبيرا هري مسرؤوليا  كمن أوض ت الدراسا    

شرررهداع أوضررر ت سررريرة عمرررى كرررل أحرررراد مةتمرررع م نحمرررا المثطرررى، حقرررد وقعرررت  ةمنعيرررا
م نحمرررررا مرررررن المةنهررررردين و مررررر ت الررررردعم الموةسرررررتي التررررري قررررردمهن أبطرررررنع الم نحمرررررا ال

واض ا حي ت قيق ابطت رنر عمرى الرغبا بمسمينت ديطيا ووقطيا أثبتت مد  التفنطي وال
أمرر  وهرقا، ال ربي أو  مر ت الردعم الموةسرتيعبر مشنركتهن حي الةهند  ، سواعداعش

العررنلي لررد  أبطررنع الم نحمررا مررن الشررهداع  وقطيالرروعي الرريبعررث عمررى ابمررل حرري تبمررور 
 والمةتمع بشكل عنم.

 الهوامش
                                                           

أسرمنع تنلررد ةرررةي ، واقررع ا رهرنب حرري العررراق والت رردينت المسرتقبميا بعررد ه يمررا داعررش بمطمررور  -0
ةغراحرررري، كميررررا التربيررررا ابسنسرررريا، ةنمعررررا دهرررروك، العرررردد التررررنو بررررنلمؤتمر العممرررري الرررردولي لطقنبررررا 
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 . 078-072، و4909ابكنديميين العراقيين، بتنريل شبنق 
المرررن الررروقطي العراقررري، مةمرررا العمررروم القنطوطيرررا والسينسررريا،  سرررطد وليرررد سرررعيد، أثرررر ا رهرررنب عمرررى -4

 .878، و4908  ،4العدد  - 7لمستط ريا، المةمد الةنمعا ا
 .888الم در طفسو، و -8
 . 078-072أسمنع تنلد ةرةي ، الم در السنبق، و -2
الحكرنر السرمفيا داعش اتت نر لتطميم الدولا ا س ميا حي العراق والشنم وهرو تطمريم مسرمإ  يتبرع  -8

الةهنديررا ويهرردو أعضررنؤو  سررب اعتقررندهم إلررى إعررندة "الت حررا ا سرر ميا وتقبيررق الشررريعا، ويتواةررد 
أحرادو ويطتشر طفروقو بشركل ر(يسري حري العرراق وسرورين.  عريم هرقا التطمريم هرو أبرو بكرر البغردادت، الرقت 

منل بغررداد وةطوبهرن. لمم يررد عمرل عمرى طشرررو حري المو رل وابطبررنر وتكريرت وديرنلى وةطرروب كركروك وشر
أيرن...،، مركر  =يطمر: ةوطن  ب ي ةميل، دلتوا  اسمنعيل ع ي ، ال شرد الشرعبي حري العرراق الرى 

؛ منلرررك 4، و4906الدراسرررنت السينسررريا وابسرررتراتيةيا، ةنمعرررا بغرررداد،  د.  ، بترررنريل كرررنطون الثرررنطي
تمي ال شد الشعبي دراسرا حري ضروع مطسي ال سيطي، ميثنق عبد الةميل م مد، التو يو القنطوطي لمقن
 . 482، و4949 ، 0القنطون الدولي العنم، مةما رسنلا ال قوق، ةنمعا كرب ع، العدد 

م : قيررندت أردطرري حرري 4996 – 0966أ مررد حضرريل طرر ال الت يمررا وكطيتررو أبررو م ررعب ال رقررنوت  -6
تررردريب لممسرررم ين حررري تطمررريم القنعررردة، وكرررنن عضرررو ا حررري تطمررريم القنعررردة حررري العرررراق، قرررند معسررركرات 

أحغنطسررتنن، اشررتهر بعررد قهنبررو إلررى العررراق لكوطررو مسررؤوب  عررن سمسررما مررن الهةمررنت والتفةيرررات ترر ل 
 رررب العررراق، حرري التسررعيطينت أسرر  أبررو م ررعب ال رقررنوت تطميم التو يررد والةهررند  والررقت مررل  عيمررو 

م . كمرن كرنن 4992ين  عرنم م. كمرن تر عم تطمريم  قنعردة الةهرند حري بر د الراحرد4996 تى مقتمو عنم 
يعمررن مسررؤوليتو عبررر رسررن(ل  ررروتيا ومسررةما بنل ررورة عررن عرردة هةمرررنت حرري العررراق بيطهررن تفةيررررات 

عدام رهن(ن. لمم يد يطمر: شبكا المعمومنت الدوليا ابطترطت  يطمر الموقع ابلكتروطي:   اطت نريا وا 
ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com-https://zims   

م : أميررر 4909 -0970ابررراهيم عررواد إبررراهيم عمرري البرردرت السررنمرا(ي وشررهرتو أبررو بكررر البغرردادت -7
تطمرريم  دولررا العررراق ا سرر ميا ، عمررل عمررى تو يررد تطميمرري دولررا العررراق ا سرر ميا المسررم ا ومطممررا 

د سمسما من ةبها ط رة أهل الشنم حي سورين ت ت اسم تطميم الدولا ا س ميا حي العراق والشنم، وبع
أن أبرررن بكرررر البغررردادت يعتبرررر  2/09/4900العمميرررنت ابةراميرررا أعمطرررت و ارة التنرةيرررا المريكيرررا حررري 

إرهنبي رن عنلمي رن. كمرن أعمرن تطمريم الدولرا ا سر ميا حري العرراق والشرنم قيرنم  الدولرا ا سر ميا ، وطل رب 
دت قلتررل بعررد غررنرة شررطتهن الوبيررنت ، قيررل إن البغرردا09/4909/ 46أبرو بكررر البغرردادت تميفررا لهررن، وحرري 

المت ررردة حررري عمميرررا تن رررا حررري م نحمرررا إدلرررب شرررمنل غررررب سرررورين. لمم يرررد يطمرررر: سرررطد وليرررد سرررعيد، 

https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
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؛  الشربكا المعمومرنت الدوليرا ابطترطت  يطمرر الموقرع ابلكتروطري، الم ردر 888الم در السرنبق، و
 السنبق: 

ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com-https://zims    
؛ سرررطد وليرررد سرررعيد، الم ررردر السرررنبق، 080-089أسرررمنع تنلرررد ةررررةي ، الم ررردر السرررنبق، و -8

؛ شررربكا المعمومرررنت الدوليرررا  ابطترطرررت ، موقرررع المر رررد السرررورت ل قررروق ابطسرررنن، الم ررردر 882و
 السنبق:   

ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com-https://zims   
 .   888، 882سطد وليد سعيد، الم در السنبق، و -9

 ميرررررد ةنسرررررم عبرررررود الغرابررررري، ال رررررول المعرحيرررررا لمبيرررررنن ال رررررندر مرررررن مكترررررب سرررررمن ا السررررريد -09
الةهرررند الكفرررن(ي، مةمرررا ةنمعرررا كررررب ع العمميرررا، ةنمعرررا كررررب ع، السيسرررتنطي دام ممرررو  عقيرررب حترررو  

 .9، و4906 ، 4العدد  - 02المةمد 
عمرري م مررد  سررن، أثررر المكنطررا السينسرريا لممرةعيررا الديطيررا حرري العررراق عمررى المررن المةتمعرري،  -00

ريل كررنطون  ، بتررن00المةمررد   - 4مةمررا القندسرريا لمقررنطون والعمرروم السينسرريا، ةنمعررا القندسرريا، العرردد 
 277، و4949ابول 
عدت  نتم عبد ال هرة المفرةري، الفكرر السينسري لفترو  الةهرند الكفرن(ي عطرد السريد عمري ال سريطي -04

السيسرررتنطي  دراسرررا تنريتيرررا ، مةمرررا البن رررث، كميرررا التربيرررا لمعمررروم ابطسرررنطيا، ةنمعرررا كررررب ع، العررردد 
 .896، و4940طيسنن  8دولي ابول، التنو بنلمؤتمر ال

شرربكا المعمومررنت الدوليررا  ابطترطررت ، موقررع مكتررب سررمن ا المرةررع الررديطي ابعمررى السرريد عمرري  -08
ال سرريطي السيسرررتنطي، مرررن ورد حررري تقبرررا الةمعرررا لممثرررل المرةعيرررا الديطيرررا العميرررن حررري كررررب ع المقدسرررا 

 : م   عمى الموقع08/6/4902هر  المواحق   0288/ شعبنن /02الشيل عبد المهدت الكرب (ي حي  
https://www.sistani.org/arabic/archive/24918       

 .297-296عمي م مد  سن، الم در السنبق، و -02
  08كررار أطررور طن ررر، ال شررد الشررعبي حرري المطمررور ابمريكرري، مةمررا  مررورابي، العررراق، العرردد  -08

ور ؛ تمرو كرريم كيروش التميمري، اتةنهرنت ةمهر042، 008-007، 008، و4908السطا الرابعرا، 
مديطا الكوت ا اع متقوعي ال شد الشعبي، مةما برك لمفمسفا والمسنطينت والعمروم ابةتمنعيرا، ةنمعرا 

 .208، 204، و4907 ، 47واسق، العدد 
عبررد ا  م مررد تمررو، ال شررد الشررعبي حرري العررراق: بررين التوا طررنت ابقميميررا والمتغيرررات الم ميررا،  -06
 .   9و ،4940، مؤسسا حريدريش إيبرت، عمنن، 0ق

https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/
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دراسررا حرري الةيوبوليتيررك الطقديررا، مةمررا دراسررنت مركرر   -م مررد كشرريش تشررنن، ال شررد الشررعبي -07
 .    286، و4940ايمول  89 ، بتنريل64الكوحا، ةنمعا الكوحا، العدد  

 .204تمو كريم كيوش التميمي، الم در السنبق، و -08
تشرررررنن، الم ررررردر السرررررنبق، م مرررررد كشررررريش ؛ 9عبرررررد ا  م مرررررد تمرررررو، الم ررررردر السرررررنبق، و -09
   .286و
. لمم يررررد مررررن 488منلررررك مطسرررري ال سرررريطي، ميثررررنق عبررررد الةميررررل م مررررد، الم رررردر السررررنبق، و -49

التف يل  ول الف ن(ل ابربعا يطمر: ةوطن  ب ي ةميل، دلتوا  اسمنعيل ع ي ، الم در السنبق، 
 .2-8و
العرررراق، سرررورين، ايرررران    رررن م عمررري  مررر ة، قرررو م مرررد سرررعيد، التعرررنون السينسررري ابمطررري برررين  -40

، و 4940 ، 88لمكنح رررا ابرهرررنب داعش اطموقةرررن  ، مةمرررا دراسرررنت دوليرررا، ةنمعرررا بغرررداد، العررردد 
88. 
 ، 2249طق  :عن   يفا الوقن(ع العراقيا الرسميا، قنطون هير ة ال شرد الشرعبي، العرراق، العردد   -44

ميررل م مررد، الم رردر السررنبق، منلررك مطسرري ال سرريطي، ميثررنق عبررد الة؛ 8، و46/04/4906بتررنريل 
 طررنن ع يرر  العبيرردت وآترررون، التواحررق الطفسرري وابةتمررنعي لقفررنل شررهداع ال شررد ؛ 486-488و

 .420-429، و4907 ، 88الشعبي، مةما الب وث التربويا والطفسيا، ةنمعا بغداد، العدد 
 .204تمو كريم كيوش التميمي، الم در السنبق، و -48
سرربنب تقررو  الشرربنب حرري ال شررد الشررعبي، مةمررا كميررا التربيررا، ةنمعررا غسررق عبررد الرضررن بريسررم، أ-42

 .642، و4908 ، بتنريل تشرين الثنطي88واسق، العدد 
؛ مطررى عممرري، دراسررنت، 8ةوطررن  ررب ي ةميررل، دلترروا  اسررمنعيل ع يرر ، الم رردر السررنبق، و -48

 ميا، الريرن ، أت مستقبل لم شرد الشرعبي حري العرراق،، مركر  الممرك حي رل لمب روث والدراسرنت ابسر
 .48-6م، و4908
ةرررواد كرررنمم  قرررنب، توميرررو ال شرررد الشرررعبي حررري المررردرك السينسررري العراقررري، مةمرررا  مرررورابي،  -46

 009، و4909السطا السنبعا،  - 49العراق، العدد 
 شبكا المعمومنت الدوليا ابطترطت، موقع وكنلا أطبنع براثن ابلكتروطي:  -47
 http://burathanews.com/arabic/news/290367 

 .89 ن م عمي  م ة، قو م مد سعيد، الم در السنبق، و -48
 .89، والم در طفسو -49
 شبكا المعمومنت الدوليا ابطترطت، موقع وكنلا أطبنع براثن ابلكتروطي:  -89
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 http://burathanews.com/arabic/news/290367 
كتررب هي(ررا ال شررد الشررعبي: المثطررى شرربكا المعمومررنت الدوليررا ابطترطررت، أ مررد ال سررنطي: مرردير م -80

م عمرى موقرع 00/8/4907ةري ن  لهن بنل شد مطق حترو  الةهرند، بترنريل  0299شهيدا و  889تسةل 
 https://www.almirbad.com/Details/19564المربد ابلكتروطي يطمر:  إقاعا
، بترررررنريل ينسرررررر الكفرررررن(ي،   مررررردير العررررر م حررررري هي(رررررا ال شرررررد الشرررررعبي ، مقنبمرررررا مرررررع البرررررن ثين -84
49/0/4944. 
 https://mu.edu.iq شبكا المعمومنت الدوليا  ابطترطت : موقع ةنمعا المثطى الرسمي : -88
أن ططسى حضرمهم.. شرعبال ا غنثرا والرد عم التنبعرا  يب يطبغشبكا المعمومنت الدوليا  ابطترطت ، " -82

لمعتبرررررررا العب نسررررررريا المقد سرررررررا: دعررررررررمل المقرررررررنتمين المررررررررابقين عمرررررررى الةبهررررررررنت مرررررررن أولوي رررررررنت عممطررررررررن"، 
 عمى الموقع ابلكتروطي: 8/0/4949بتنريل

https://holyfatwa.com/news 
مقنبمرررررا مرررررع البرررررن ثين، بترررررنريل ينسرررررر الكفرررررن(ي،   مررررردير العررررر م حررررري هي(رررررا ال شرررررد الشرررررعبي ،  -88
49/0/4944. 
الةدول من أعداد البن ثين بنبعتمند عمى: هي(ا ابع م لم شد الشعبي حي م نحما المثطى، م/  -86

؛ ينسرر الكفرن(ي، مقنبمرا 4-0، و49/0/4944 م ت الدعم الموةستي حي م نحما المثطرى، بترنريل 
 .49/0/4944مع البن ثين، بتنريل 

أعداد البن ثين بنبعتمند عمى: هي(ا ابع م لم شد الشعبي حي م نحما المثطى، م/ الةدول من  -87
السررير القاتيررا لشررهداع ال شررد الشررعبي حرري م نحمررا المثطررى المسررةمين رسررمين  بمؤسسررا الشررهداع وهي(ررا 

؛ مةمررا قنحمررا الطررور، شررهداع ال شررد 86-0، و48/0/4944ال شررد الشررعبي حرري الم نحمررا، بتررنريل 
 ، بترنريل تشررين ابول 8يريا التوةيرو العقن(ردت / هي(را ال شرد الشرعبي حري العرراق، العردد  الشعبي، مد

، 78، 49، و 4907 ، بتررررنريل كررررنطون الثررررنطي2؛ الم رررردر طفسررررو، العرررردد 07،87،80، و4906
، ؛ ينسررررر الكفررررن(ي، مقنبمررررا مررررع 89، و4907 ، بتررررنريل آيررررنر 8؛ الم رررردر طفسررررو، العرررردد 92، 88

م؛ طعرررريم تنشرررري مومو حرررري كميررررا التربيررررا لمعمرررروم ابطسررررنطيا/ ةنمعررررا 49/0/4944البررررن ثين، بتررررنريل 
؛ ر مرررنن ةميرررل سرررعد مومو حررري كميرررا 8/4/4944المثطرررى ، مقنبمرررا شت ررريا مرررع البرررن ثين، بترررنريل 

 . 8/4/4944التربيا لمعموم ابطسنطيا/ ةنمعا المثطى ، مقنبما شت يا مع البن ثين، بتنريل 
 نطيا ال سنبيا من أعداد البن ثين الةداول والمتققنت البي -88

 069سورة آل عمران: آيا  -89
 .8، الم در السنبق، و4907 ، بتنريل آينر 8طق   عن: مةما قنحما الطور، العدد   -29
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ةنهل عيطرون تضرر،  هي(ا ابع م لم شد الشعبي حي م نحما المثطى، م/ السيرة القاتيا لمشهيد -20
 .0، و48/0/4944بتنريل 

 .89، الم در السنبق، و4907 ، بتنريل آينر 8عن: مةما قنحما الطور، العدد   طق    -24
السيرة القاتيا لمدكتور م مود بشير الةينشي الم فوما حي أرشفا كميا التربيا لمعموم ابطسرنطيا /  -28

 قسم المغا العربيا
ر مرنن ةميرل ، الم ردر السرنبق. 8/4/4944طعيم تنش، مقنبما شت يا مع البن ثين، بترنريل  -22

 ، الم در السنبق.8/4/4944سعد، مقنبما شت يا مع البن ثين، بتنريل 
 . 80، الم در السنبق، و4906، بتنريل تشرين ابول   8مةما قنحما الطور، العدد  -28
هي(ررا ابعرر م لم شررد الشررعبي حرري م نحمررا المثطررى، م/ السرريرة القاتيررا لمشررهيد وسررنم عمرروان كررنمم  -26

 .0، و48/0/4944عمي، بتنريل 
 . 89-88، الم در السنبق، و4907 ، بتنريل كنطون الثنطي 2مةما قنحما الطور، العدد  -27
 سن هةنن  طق   عن: هي(ا ابع م لم شد الشعبي حي م نحما المثطى، م/ السير القاتيا لمشهيد -28

 .0، و48/0/4944، بتنريل كنقع
 ، بترررنريل 486م/ تسرررميا مةسررررات، العررردد وثيقرررا كترررنب هي(رررا ال شرررد الشرررعبي/ مكترررب المثطرررى،  -29
 . https://al-hashed.gov.iqمطشورة عمى:    0، و80/0/4944
 
 
 

 : المالح 
 :الدراسة تي  كرهم الوارد المثنى محاتظة شهداء عينات صور(  ٔ) رقم ممح 

  
أول شهيد تي وزارة التعميم العالي من جامعة المثنى / كمية التربياة  محمود بشير الجياشي الدكتور 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 
 

 
 

1569 

                                                                                                                                                      

 لمعموم االنسانية 

 

 
 

 المصادر:
  اواًل: القرآن الكريم 

 ثانيًا: وثائ  هيئة االعالم لمحشد الشعبي تي محاتظة المثنى
هي(را ابعر م لم شرد الشرعبي حري م نحمرا المثطرى، م/  مر ت الردعم الموةسرتي حري  -

 م.49/0/4944المثطى، بتنريل م نحما 
هي(ررا ابعرر م لم شررد الشررعبي حرري م نحمررا المثطررى، م/ السررير القاتيررا لشررهداع ال شررد  -

الشعبي حي م نحما المثطى المسةمين رسمين  بمؤسسا الشهداع وهي(ا ال شد الشعبي 
 م.48/0/4944حي الم نحما، بتنريل 
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سرريرة القاتيررا لمشررهيد ةنهررل هي(ررا ابعرر م لم شررد الشررعبي حرري م نحمررا المثطررى، م/ ال -
 م.48/0/4944عيطون تضر، بتنريل 

هي(ررا ابعرر م لم شررد الشررعبي حرري م نحمررا المثطررى، م/ السررير القاتيررا لمشررهيد  سررن  -
 م.48/0/4944هةنن كنقع ، بتنريل 

هي(ررا ابعرر م لم شررد الشررعبي حرري م نحمررا المثطررى، م/ السرريرة القاتيررا لمشررهيد وسررنم  -
 م.48/0/4944عموان كنمم عمي، بتنريل 

 ثانيًا: الكت  العربية
عبد ا  م مد تمو، ال شد الشعبي حي العراق: بين التوا طنت ابقميميرا والمتغيررات  -

 م.4940، مؤسسا حريدريش إيبرت، عمنن، 0الم ميا، ق
مطررى عممرري، دراسررنت أت مسررتقبل لم شررد الشررعبي حرري العررراق،، مركرر  الممررك حي ررل  -

 م.4908الرين ، لمب وث والدراسنت ابس ميا، 
 ثالثًا: البحوث والدراسات المنشورة

أسررمنع تنلررد ةرررةي ، واقررع ا رهررنب حرري العررراق والت رردينت المسررتقبميا بعررد ه يمررا  -
داعرررش بمطمرررور ةغراحررري، كميرررا التربيرررا ابسنسررريا، ةنمعرررا دهررروك، العررردد الترررنو 

 م.4909بنلمؤتمر العممي الدولي لطقنبا ابكنديميين العراقيين، بتنريل شبنق 
ةررواد كررنمم  قررنب، توميررو ال شررد الشررعبي حرري المرردرك السينسرري العراقرري، مةمررا  -

 م.4909السطا السنبعا،  - 49 مورابي، العراق، العدد 
ةوطررررن  ررررب ي ةميررررل، دلترررروا  اسررررمنعيل ع يرررر ، ال شررررد الشررررعبي حرررري العررررراق الررررى  -

يل أيرررن...،، مركررر  الدراسرررنت السينسررريا وابسرررتراتيةيا، ةنمعرررا بغرررداد،  د.  ، بترررنر 
 م.4906كنطون الثنطي

 ن م عمري  مر ة، قرو م مرد سرعيد، التعرنون السينسري ابمطري برين  العرراق، سرورين،  -
ايرررران  لمكنح رررا ابرهرررنب داعش اطموقةرررن  ، مةمرررا دراسرررنت دوليرررا، ةنمعرررا بغرررداد، 

 م.4940 ، 88العدد 
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 ميرررد ةنسرررم عبرررود الغرابررري، ال رررول المعرحيرررا لمبيرررنن ال رررندر مرررن مكترررب سرررمن ا  -
السيسررررتنطي دام ممررررو  عقيررررب حتررررو  الةهررررند الكفررررن(ي، مةمررررا ةنمعررررا كرررررب ع  السرررريد

 م.4906 ، 4العدد  - 02العمميا، ةنمعا كرب ع، المةمد 
 طررنن ع يرر  العبيرردت وآترررون، التواحررق الطفسرري وابةتمررنعي لقفررنل شررهداع ال شررد  -

 م.4907 ، 88الشعبي، مةما الب وث التربويا والطفسيا، ةنمعا بغداد، العدد 
تمررو كررريم كيرروش التميمرري، اتةنهررنت ةمهررور مديطررا الكرروت ا اع متقرروعي ال شررد  -

الشرررررعبي، مةمرررررا برك لمفمسررررررفا والمسرررررنطينت والعمررررروم ابةتمنعيررررررا، ةنمعرررررا واسررررررق، 
 م.4907 ، 47العدد 

سررطد وليررد سررعيد، أثررر ا رهررنب عمررى المررن الرروقطي العراقرري، مةمررا العمرروم القنطوطيررا  -
 م.4908 ،  4العدد  - 7ريا، المةمد والسينسيا، الةنمعا المستط 

عرردت  ررنتم عبررد ال هرررة المفرةرري، الفكررر السينسرري لفتررو  الةهررند الكفررن(ي عطررد السرريد  -
عمررري ال سررريطي السيسرررتنطي  دراسرررا تنريتيرررا ، مةمرررا البن رررث، كميرررا التربيرررا لمعمررروم 

طيسررررررنن  8ابطسررررررنطيا، ةنمعررررررا كرررررررب ع، العرررررردد التررررررنو بررررررنلمؤتمر الرررررردولي ابول، 
 م.4940

مرري م مررد  سررن، أثررر المكنطررا السينسرريا لممرةعيررا الديطيررا حرري العررراق عمررى المررن ع -
 - 4المةتمعرري، مةمررا القندسرريا لمقررنطون والعمرروم السينسرريا، ةنمعررا القندسرريا، العرردد 

 م.4949 ، بتنريل كنطون ابول 00المةمد  
غسرررق عبرررد الرضرررن بريسرررم، أسررربنب تقرررو  الشررربنب حررري ال شرررد الشرررعبي، مةمرررا كميرررا  -

 م.4908 ، بتنريل تشرين الثنطي88بيا، ةنمعا واسق، العدد التر 
كرار أطور طن رر، ال شرد الشرعبي حري المطمرور ابمريكري، مةمرا  مرورابي، العرراق،  -

 م.4908  السطا الرابعا، 08العدد 
منلك مطسي ال سيطي، ميثنق عبد الةميل م مد، التو يو القرنطوطي لمقرنتمي ال شرد  -

ون الدولي العنم، مةما رسنلا ال قوق، ةنمعرا كررب ع، الشعبي دراسا حي ضوع القنط
 م.4949 ، 0العدد 
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دراسررررا حرررري الةيوبوليتيررررك الطقديررررا، مةمررررا  -م مررررد كشرررريش تشررررنن، ال شررررد الشررررعبي -
 م4940ايمول  89 ، بتنريل64دراسنت مرك  الكوحا، ةنمعا الكوحا، العدد  

 رابعًا: الصح  والمجالت 
، قرررررنطون هيررررر ة ال شرررررد الشرررررعبي، العرررررراق، العررررردد   ررررر يفا الوقرررررن(ع العراقيرررررا الرسرررررميا -

 م.46/04/4906 ، بتنريل 2249
مةمررا قنحمررا الطررور، شررهداع ال شررد الشررعبي، مديريررا التوةيررو العقن(رردت / هي(ررا ال شرررد  -

 م 4907م و 4906 ، عنمي  8  و  2  و 8الشعبي حي العراق، العدد  
 خامسًا: المقابالت الشخصية

ي كميرا التربيرا لمعمروم ابطسرنطيا/ ةنمعرا المثطرى ، مقنبمرا ر منن ةميل سعد مومو ح -
 م.8/4/4944شت يا مع البن ثين، بتنريل 

طعرررريم تنشرررري مومو حرررري كميررررا التربيررررا لمعمرررروم ابطسررررنطيا/ ةنمعررررا المثطررررى ، مقنبمررررا  -
 . م8/4/4944شت يا مع البن ثين، بتنريل 

مقنبمرا مرع البرن ثين، بترنريل ينسر الكفن(ي،  مدير الع م حي هي(ا ال شرد الشرعبي ،  -
49/0/4944. 
 لمعمروم التربيرا كميرا أرشرفا حري الم فوما الةينشي بشير م مود لمدكتور القاتيا السيرة -

 العربيا المغا قسم/  ابطسنطيا
 سادسًا: شبكة المعمومات الدولية) االنترنت(

                                موقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع ةنمعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا المثطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الرسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمي : -
https://mu.edu.iq 

     https://holyfatwa.com/newsالموقع ابلكتروطي  لمعتبا العب نسيا المقد سا -
      

                                      الموقررررررررررررررررع الرسررررررررررررررررمي  لهي(ررررررررررررررررا ال شررررررررررررررررد الشررررررررررررررررعبي حرررررررررررررررري م نحمررررررررررررررررا المثطررررررررررررررررى:                                                                           -
https://al-hashed.gov.iq                                                     
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 موقع مكتب سمن ا المرةع الديطي ابعمى السيد عمي ال سيطي السيستنطي:  -
                                                   

https://www.sistani.org/arabic   
 موقع المر د السورت ل قوق ابطسنن:  - 

https://zims-ar.kiwix.campusafrica.gos.orange.com        
                                موقرع إقاعرا المربرد ابلكتروطري            -

https://www.almirbad.com          -                 :موقرع وكنلرا أطبرنع براثرن ابلكتروطري
http://burathanews.com 
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