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" صولة الفرسان"االعتبار من 
 

ىي زتلة سياسية أكثر مما ىي عسكرية ، وقد استندوا يف " صولة الفرسان"ذىب كثري من احملللني إىل اعتبار أن 
:- ذلك على كثري من األدلة ، نذكرىا على سبيل السرعة ال احلصر 

واب منذ حوايل ستة أشهر جاءت بدون إقرار خطة الطوارئ من قبل رللس الن" صولة الفرسان"أن عملية  .1
 .حسب بعض الربدلانيني 

ويسانده ( موحان الفرجيي)ىو قائد العمليات " صولة الفرسان"أن ادلسؤول األمين يف البصرة قبل عملية  .2
قائد الشرطة ، وقد مارس ىذان القائدان العسكراين مهمتهما األمنية يف البصرة ( عبد اجلليل خلف)اللواء 

اليت سبقتهما ( بقيادة اللواء علي زتادي)تعيينهما بعد فشل اللجنة األمنية الثالثية منذ ستة أشهر ، وجاء 
مباشرة برئيس الوزراء القائد ( كما كان من قبلو زتادي)وكان ارتباط الفرجيي . يف حفظ األمن يف البصرة 
سائل توفري الو معدلالتقصري األمين يف البصرة إما من ادلالكي نفسو كان لذا العام للقوات ادلسلحة ، 

اللذين مت ترقيتهما وتوجيو كتاب شكر ( خلف)ومعاونو ( الفرجيي)أو من ة ، الالزمة حلفظ األمن يف ادلدين
 !!!!! "صولة الفرسان"ذلما على قيادهتما للملف األمين يف البصرة قبل عملية 

صد  بذلك وفد االئتالف ويق –تصريح ادلالكي أبنو مل يرسل أحداً إىل إيران للتفاوض مع مقتدى الصدر  .3
وأضاف  –وىادي العامري رئيس منظمة بدر ( رفيق ادلالكي يف حزب الدعوة)الذي ترأسو علي األديب 

أبنو لن يتفاوض مع اجملرمني واخلارجني عن القانون ، وىذا يؤكد أن اخلارجني عن القانون الذي تستهدفهم 
 .ىم تيار مقتدى الصدر " صولة الفرسان"

وشک القيام خبطأ رئيس ىو استبعاد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر من العملية  یلعراقية علاحلكومة اإن 
من شهر نيسان احلايل صادقت احلكومة على مسودة قانون مينع اي حزب سياسي لديو ( 13)ففي , السياسية 

ول القادم ورغم انو مل يتم رلموعة مسلحة من ادلشاركة يف انتخاابت رلالس احملافظات اليت ستقام يف شهر تشرين اال
واالحزاب , االشارة صراحة اىل مقتدى الصدر وجيش ادلهدي التابع لو اال انو كان اذلدف ادلقصود من وراء ذلك 

واالاثر ادلرتتبة على , مت استيعاهبا يف اجليش العراقي او قوات االمن  قدالسياسية االخرى لديها رلموعات مسلحة 
وبرانرلو السياسي عميقة وابلغة االمهية اذ سيدفع ابنصاره اىل التخلي عن وقف اطالق  الصدر لسيدزلاولة عزل ا
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وقد ,  النار ضد القوات االمريكية واحلكومة العراقية وىو ما سيجعل االمور خترج عن نطاق السيطرة من جديد
يف اذلجمات ضد القوات  كبري خنفاضاكد القادة االمريكيون ان اعالن السيد الصدر وقف اطالق النار قد ادى ا

 واذا كان السيد ادلالكي جاداً . وادلكاسب ادلتحققة جراء زايدة عدد القوات االمريكية ميكن ان تتبخر, االمريكية 
ويف حالة قيام احلكومة العراقية , فينبغي عليو حل رتيع اجملموعات ادلسلحة مبا فيها تلك ادلرتبطة ابحلكومة 

سلحة فأن ذلك سيجرب الصدريني على حل جيش ادلهدي او ادلخاطرة مبواجهة رد امل موعاتابستهداف رتيع ادلج
دلنع السيد ادلالكي من ارتكاب اخلطأ الكبري ادلتمثل يف ابعاد التيار  جداً  وليس الوقت متأخراً , الفعل الشعيب 

يري مشروع قانون لتغ لكيوإبمكان الوالايت ادلتحدة الضغط على السيد ادلا, الصدري من العملية السياسية 
وعلى الوالايت ادلتحدة التعلم من اخطاء ادلاضي وىي تعرف بشكل , االنتخاابت وفتح حوار مع السيد الصدر 

وجيب على القادة العراقيني تعلم , جيد يف الوقت احلاضر اهنا ال تستطيع ابعاد السيد الصدر ببساطة او هتميشو 
 1. الدرس ذاتو

ال تستهدف غري جيش ادلهدي ، فقد يكون ذلا أىداف تشمل اخلارجني فعاًل عن " سانصولة الفر"وىذا ال يعين أن 
، ألهنم فعاًل يؤثرون على أداء احلكومة بصورة سلبية ومن مصلحة احلكومة االستفادة من ىذه العملية القانون 

يوسف سناوي "منية احلكومية على العمالقة يف ضرب اجملرمني والعصاابت ، ويف ىذا ادلضمار ألقت القوات األ
كان مرشحاً النتخاابت  إذ، يف بغداد الذي يعترب حليفاً لقوى االئتالف احلاكمة " أثر هللا"أمني حركة " ادلوسوي

مثل  –م ضمن قائمة البصرة اإلسالمية اليت تضم نفس قوى االئتالف احلالية 2005رللس زلافظة البصرة عام 
.  -ة أبجزائو ومنظمة بدر اجمللس األعلى وحزب الدعو

إلقاء  إليها والقبض على ىذا الشخص يعدُّ نقطة تدحض الرأي القائل بسياسية ىدف العملية خاصة إذا ضممنا
 .وغريىم (بيت روميي)و( بيت عاشور)القبض على العصاابت اليت كانت جاذتة على ادلوانئ التجارية والنفطية مثل 

يعتربون ىذه اإلجراءات طبيعية ابلنسبة للحكومة "( صولة الفرسان"لية سياسية ىدف عم)رأي  إال أن مناصري
إذا مل تقم هبذه اإلجراءات فسوف لن ألهنا ، بل من الغباء عدم التحرك هبذا االجتاه ، القانونية لتأكيد دعواىا 

ة نية احلكومة يف فرض تتمكن من إقناع الرأي العام أواًل وابقي القوى السياسية احمللية واإلقليمية والدولية جبدي
.  حلكومة هبذا الشأنلالقانون ، وعدم وجود نوااي سياسية 

                                   
.  سعد التميمي.ترمجة د 2008-4-25بتاريخ  (مقالة يف صحيفة النيويورك اتميز) ال تستبعدوا الصدر 1
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سرتجح على الرأي ادلناصر لدعوى " صولة الفرسان"مما تقدم نستنتج أن كفة الرأي القائل بسياسية ىدف عملية 
:- احلكومة يف فرض القانون يف البصرة ، وىذا يدعو إىل االنتباه إىل عدة نقاط مهمة وىي 

من التجاوز على القانون يف أي  –ومن يقف وراءىا  –على القوى السياسية رتيعاً أن تكبح رتاح احلكومة  .1
عمل كان فضاًل عن عمليات فرض القانون ، ألن احنراف احلكومة عن القانون وتسييس حتركاهتا يقو ِّض 

 . تلك القوى نوااي عدم صدققيام دولة القانون ويكشف 

يصل إىل حد القطيعة ة نوع من عدم الوفاق واالنسجام ن بينو وبني احلكومسية مَم ىناك من القوى السيا .2
السياسية ، مما أدى ذلك إىل عالقة متذبذبة حرجة غري مستقرة تكون يف أفضل حاذلا أن يزور طرف 

ستخدم مثل ىذه القوى قد يصل ذلا الدور يف االجتثاث واإلقصاء، وقد ال تُت . يف لقاء عام الطرف اآلخر 
فس األساليب اليت استخدمت مع أتباع مقتدى الصدر ، ألن القوى السياسية الداعمة لتحركات احلكومة ن

ما ميكنها من ابتداع فكرة معينة ال ختطر ببال أحد من أجل إقصاء وادلكر السياسي دتتلك من الدىاء 
 .وهتميش اآلخرين 

ما دام ىناك  ي خطوة مستقبلية قد تناذلمحتزم الكتل السياسية أمورىا بشكل جيد وتتأىب أللذا نرى أبن 
على الكتل ، كما احتمال لبقاء نوااي احلكومة يف تسييس أية مسألة كي تصب يف صاحلها ومصلحتها 

احمللية واإلقليمية  –السياسية أن تعيد حساابهتا يف عالقاهتا مع احلكومة واألطراف اليت تقف وراءىا 
، وتعتمد األسلوب العلمي يف حتديد خطواهتا اإلسرتاتيجية  دلاضيةوأن تستفيد من التجارب ا –والدولية 

والتكتيكية على حد سواء ، وذلك من خالل بناء أسس علمية رصينة يف برارلها السياسية وىياكلها 
التنظيمية ووسائلها اإلعالمية ، واالعتماد على اخلربات والطاقات والكفاءات العلمية احمللية واألجنبية يف 

. ىذه اخلطوات تنفيذ 

http://www.adhwaa.org/

