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يف البصرة ( صولت الفرسان)اآلثار اإلجيابيت لعمليت 
 
 

ديكن دلس بعض اآلاثر اإلجيابية  يف البصرة (صولة الفرسان)بعد مرور حوايل شهر من الزمان على انتهاء عملية 
لتلك العملية، سواء كانت تلك اآلاثر من وجهة نظر احلكومة والقوى السياسية الساندة ذلا أو من وجهة نظر 

. وغريىم من رجال دين وسياسيني ومراقبني آخرين 
وعلى الرغم من وجود سلبيات رافقت وترافق وسًتافق ىذه العملية ، فال ديكن للمراقب ادلوضوعي أن ينكر وجود 

، إذ سّجل ادلراقبون كثرياً من السلبيات ذكران بعضها يف مقاالت  (صولة الفرسان)إجيابيات نتجت من عملية 
ل على ىذه العملية ىو البعد السياسي للعملية على ( أضواء)وقع مركز رت على مشِش سابقة نُن  ، ومن أبرز ما سُنجِّش

أبهنا ال تستهدف إال اخلارجني عن القانون الرغم من تصرحيات ادلسؤولني احلكوميني والسياسيني الداعمني للحكومة 
. وأهنا ال تستهدف فصياًل سياسياً معيناً 

عض ادلظاىر اليت تعترب ىي نتيجة حلساابت سياسية ، فمن يتابع الوضع يف البصرة ل ىذه السلبية ببمن سجّ  حيتجو
سواء ادلشًتكني يف عمليات إجرامية أم غريىم من  –جيد أن أتباع تيار مقتدى الصدر  (صولة الفرسان)بعد عملية 

روفني ابمتهاهنم ألقراص ادلعقد اختفوا من الساحة ، وغابوا عن مراكز تواجدىم السلمية مثل أماكن بيع ا -األبرايء 
.  ذلا 
جند أن ساحة صالة اجلمعة اليت كان مكتب السيد الصدر يف البصرة يقيم صالة اجلمعة فيها قد خُنّربت  كما

ابلكامل ، إذ رُنفِشع السياج ادلشبك احمليط ابلساحة والسقوف ادلعدنية اليت حتمي ادلصلني من حرارة مشس البصرة ، 
وىذا ،  (صولة الفرسان)الصدر مكان إلقامة صالة اجلمعة يف البصرة بعد انتهاء عملية  مل يُنعد ألتباع مقتدىف

.  مؤشر سليب خطري على مدى مصداقية احلكومة ومن يقف وراءىا من قوى سياسية
( مقتدى الصدر)تداول اسم  وىي ىمتؤكد إدعاءل( صولة الفرسان)ىا ادلدعون بتسييس عملية يضمّ وىناك قرينة 

مساحة مثل )على لسان رئيس احلكومة نوري ادلالكي من دون بداايت تشريفية أو تقديرية  ادلهديجيش زعيم 
حىت يف ادلواقف اليت يقفها ضد مكثفاً لصدر ابعد أن كان مدح ( غريىاجناب السيد أو السيد فقط أو السيد أو 
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ن سياق الدبلوماسية اليت جيب أن يتمتع ذلجة التصرحيات واخلارجة ع يف يعترب ادلراقبون ىذا التغري حيث، 1احلكومة 
. ىو مقتدى الصدر وتياره ( صولة الفرسان)داللة أتكيدية على أن ادلستهدف من هبا رئيس الوزراء 

أصبح من يتحدث ابلتدين أو يتظاىر بو أو يدعو لو يعامل كأنو من ادلليشيات ، سواء كان ( صولة الفرسان)بعد و
منية أو من قبل الناس ، حىت أن أحد منتسيب القوى األمنية يف البصرة خياطب ذلك التعامل من قبل األجهزة األ

ىذا وإن كان كالم ىذا الشخص ال ديثل الرأي الرمسي ، " وضع حلية  زمانليس  الزمان: " أحد ادللتحني قائاًل لو 
قد يكون عرفاً سارايً ال وللحكومة العراقية ولقيادة عمليات البصرة إال أنو واقع حال بدأ يفرض نفسو ابلتدريج 

.  ديكن مواجهتو ورلاهبتو
يف الفقرة السابقة قيام بعض الباعة ببيع اخلمور بشكل علين ورفع مكربات الصوت ابلغناء بعد  ذُنكِشروما يؤكد إىل ما 
انوا اللطميات والنعاوي ، إضافة إىل بيع صور بعض ادلطربني بعد أن كلقرآن واحملاضرات الدينية وأن كانت ترفع اب

يبيعون صور علماء الدين وادلراجع والرواديد ، كما أن أحد اإلخوة ينقل أن ىناك الفتة حتمل حديثاً شريفاً يذم فيو 
. الغناء قد أتلفت من قبل األجهزة األمنية 

عطي وىذه السلبيات تكون أكثر وضوحاً إذا نظران ذلا نظرة دقيقة ، فهذه ادلظاىر السلبية شرعاً وعرفاً وقانوانً ت
كانت حتارب الفساد األخالقي ىي اليت يف األرض الفساد انطباع لدى عامة الناس أبن ادلليشيات اليت كانت تعيث 

أن ىذه ادلليشيات بعيدة كل البعد عن ىذا التوجو  عضي عليها ظهر الفساد من جديد ، معندما قُن ويف اجملتمع ، 
دعم  وىذا ، والعنف واإلكراهوالقتل ابلقوة األخالقي ففعاًل قد قضت على الفساد كانت إن األخالقي ، ألهنا 

. إعالمي رلاين من قبل احلكومة للمليشيات والعناصر ادلسلحة من حيث ال تشعر 
جعل الكثريين يشبهون اإلسالميني الذين تصدوا لقيادة  -من وجهة نظر الشرع خصوصاً  -وىذه النتائج السلبية 

وزلاربة االستبداد والتنكيل والظلم العباسيني رفعوا راية التدين ونصرة ادلظلومني  ، ألن (العباسيني)بـ مؤخراً  العراق
واالستبداد والتهميش وعند وصوذلم إىل احلكم عاد الظلم ، ( أي صدام يف وقتنا احلاضر)عند اإلطاحة ابألمويني 

. والفسق والفجور مرة أخرى 

                                   
على ىذه احلكومة معلنني أن ىذا االنسحاب جاء احتجاجاً على سياسية ادلالكي ، اعترب ادلالكي ىذا االنسحاب دعماً حلكومتو شاكراً مقتدى الصدر فعند انسحاب الصدريني من   1

.  اخلطوة 
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يف ادلوصل للقضاء على تنظيم ( أم الربيعني)لعملية ية إعالمية الذي دلسناه من انحالتحضري إضافة إىل ما تقّدم فإن 
ىذا التباين يف موقفني متشاهبني يف ، ويف البصرة ( صولة الفرسان)قبيل تنفيذ عملية مثيلو  مل نشهدالقاعدة ىناك 

!!! الظروف ادلوضوعية يثري االستغراب واالستفهام عن سبب ىذا التباين 
رئيس الوزراء عند حضوره جلسة مع ( أم الربيعني)مناقشة أعضاء الربدلان عملية عتبار خصوصاً إذا أخذان بنظر اال

افظة نينوى وبعض الربدلانيني من نواب مح( طارق اذلامشي)الربدلان مبعية وزير ادلالية ، وحضور انئب رئيس اجلمهورية 
ن احملاولة لتسييسها أو خروجها عن ة دقة تنفيذ ىذه العملية على أرض الواقع من دوإىل ساحة العمليات دلراقب

متت كل ذلك إذا أما يف البصرة فاتبعت سياسة األمر الواقع ومل تعامل كما عوملت ادلوصل ، اخلط ادلرسوم ذلا ، 
( . صولة الفرسان)جيعل ادلراقب يؤكد اذلدف السياسي لعملية  مقارنتو

 
:- ، نذكر منها ابختصار  (انصولة الفرس)إال أن ىذا ال يعين عدم وجود إجيابيات لعملية 

إن ظهور مظاىر الفسق والفجور والتصرفات الالأخالقية من وجهة نظر اإلسالميني ورجال الدين جيعل  .1
كان اجلميع يظهر مبظاىر التدين ( صولة الفرسان)ضح ، فقبل عملية أوالتعامل مع ادلظاىر ادلتدينة بشكل 

والوقار ، أما بعد ىذه العملية تبني أن الكثريين من ىؤالء ادلتلونني أن بواطنهم بعيدة عن األخالق والسنن 
مستوى ، وابلتايل يتمكن متابعو ومراقبو الشأن الديين من تقييم ومتيز ادلتدين احلقيقي من غريه اإلسالمية 

 .إلصالح اجملتمع ورفعو من مستواه ادلتدين وضع اخلطط ادلالئمة والتدين يف الشارع العراقي 

إىل ملّ مشل الفرقاء السياسيني ( صولة الفرسان)وفق القائمني على عملية أدى القضاء على األشخاص ادلطلوبني  .2
ومة بكل حتركاهتا األمنية يف البصرة ومدينة أيّدت احلككتلة التحالف الكردستاين ف حول النقاط ادلتنازع عليها ،

ومسألة العقود النفطية ( 140)الصدر مقابل إبداء ادلرونة يف مسائل عديدة منها قضية كركوك وتطبيق ادلادة 
، وما أن رجع ادلالكي إىل بغداد عائداً من البصرة حىت زار وفد  اليت أبرمها اإلقليم وغريىا من ادلسائل العالقة

وىذه النقطة . بني الطرفني موضع التنفيذ  -سراً  –لوضع االتفاق ادلربم برائسة رئيسها اإلقليم من حكومة 
وإن كانت إجيابية ابلنسبة إىل األكراد فقط وقد تكون أيضاً إجيابية للحكومة فإننا نذكرىا ليأخذ البحث مساره 

دي ابلنتيجة إىل استقرار سياسي ادلوضوعي والعلمي ، إضافة إىل أن الوصول إىل حلول بني أي طرفني يؤ
 .حساب أطراف أخرى ، وإن كان ىناك أطراف مستفيدة علىيستفيد منو البلد عموماً 
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تعد نقطة إجيابية مهمة ابلنسبة للحكومة ، وجاءت ىذه العودة كمكافأة إن عودة التوافق إىل احلكومة  .3
أو كتنفيذ التفاق مسبق النزاع الطائفي ، دلة معاكان رقماً مهماً يف للمالكي على اجتثاثو جليش ادلهدي الذي 

أما على ادلستوى الوطين فإن عودة الوزراء ادلنسحبني إىل احلكومة وإعادة تشكيل ، بني احلكومة والتوافق 
ىذا حكومة متماسكة ستقدم للمواطن خطوات متقدمة يف رلال اإلعمار واخلدمات والقضاء على البطالة، 

.  ضعف تشكيلة احلكومة احلاليةىو لتقدمي اخلدمات وغريىا للمواطن الوحيد على سبيل فرض أن ادلعرقل 
كما أن أطراف ادلعارضة ستبدأ مبراقبة احلكومة بشكل أفضل مما لو كان الوضع السياسي متذبذب ، وستضع 

 .إصبع تشخيص اخلطأ بصورة أدق مما سبق 

وقدرهتا على ادلتحالفة مع احلكومة لقوى ل السياسيةمكانية اإلأعطت درساً يف ( صولة الفرسان)إن عملية  .4
يف ، فبعد أن كان موقفها ضعيفاً  التعايش والتجاوب مع الوضع السياسي العام وقلبو من ضدىا إىل جانبها

صولة )نفذ عملية أصبحت اآلن ذا شعبية أفضل بكثري من قبل أن تُن  خاابت رلالس احملافظاتقبل انتمرحلة ما 
إذ  (م2005/كانون األول)ية للربدلان ا قامت بو نفس األطراف عند االنتخاابت الثانوىذا يذكران مب (.رسانالف

والًتويج لقضية معروفة لكسب االنتخاابت لصاحلهم وابلفعل حققوا  ومرّكز استخدموا اإلعالم بشكل الفت
 .من األصوات ما مل يكن ابحلسبان 

د ابلسلطة من قبل األحزاب ادلتنفذة وإن كان إن التخوف احلاصل لدى بعض األطراف السياسية من االنفرا .5
مربَّراً إال أن الوصول إىل حالة من االستقرار األمين يتبعو استقرار سياسي وتطور اقتصادي خري من فتنة ال 

عدو رلهول ال يعرف أولو من آخره وذلك وفقاً للحكمة الواردة يف عرف بدايتها من هنايتها ، وخري من يُن 
 " . ول ظلوم خري من فتنة تدومجو" احلديث الشريف 

كما أن ابستطاعة األطراف ادلتخوفة ابعتبار أتثريىا يف الربدلان أن توّلد ضغطاً وزمخاً رقابياً ألداء احلكومة ، 
وابلتايل سينشط الدور الرقايب جمللس النواب وعندىا ال تستطيع احلكومة وال القوى الساندة ذلا أن تنفرد 

ىذا يف حالة أن األخرية استخدمت الوسائل الدستورية والقانونية طراف األخرى ، ابلسلطة أو أن هتمش األ
، وبذلك توقف مجاح  واإلعالم وطرق اإلقناع مستندة اىل آراء خرباء متخصصني وأسس علمية صحيحة

. ادلتخوفني  بنظرالقوى ادلتنفذة للتسلط 
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فبإمكاهنم ممارسة ما ( ( صولة الفرسان)مثل  )وإذا مل يستطع ىؤالء ادلتخوفون كسب اجلولة يف قضية معينة 
يف مواضع  –ادلتخوفني  بنظر -ديتلكون من قوة سياسية وإعالمية وقانونية للضغط على القوى ادلتسلطة 

. أخرى لكي يتوقف ادلتسلطون عن تسلطهم وليأخذوا بنظر االعتبار القوى السياسية األخرى 
 

، ألن صدام دكتاتورية  السلطة حالياً أهنا قد تصبح دكتاتورية مثل لذلك ال ديكن القول أن القوى ادلتنفذة يف
عهد صدام مل يكن فيو صوت يُنسمع وال إعالم حر وال بردلان مشرّع ومراقب للحكومة وال قضاء مستقل 

بدرجة مقبولة ، ومل يكن للمجتمع الدويل وادلنظمة األممية دور إجيايب ابلشكل احلايل رغم وجود أدوار سلبية 
. ذه األطراف الدولية لو

الناصحني وادلتخصصني من اخلرباء ديكن أن ومن خالل احلكمة واحلنكة السياسية واإلعالم ادلؤثر واستشارة 
تكون ادلعارضة الربدلانية حجر عثرة يف طريق من يهدف إىل اإلنفراد ابلسلطة واالستئثار هبا وهتميش وإقصاء 

. اآلخرين 
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