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؟  (صولة الفرسان)ماذا استفادت احلكومة مه عملية 
 
 

سائدة يف رلتمعنا العراقي وابدلستويني النخبوي والعام ، فما أن يتحدث ( من ليس معي فإنو ضدي)يبدو أن ثقافة 
م أُ متحدث لينتقد طرفاً من طريف نزاع إال و ذا مت لطرف اآلخر ، وىذا ادلبدأ أو ىذه الثقافة مأساوية إا ةجانبمبُّتِه

. غري موضوعي  –وفق ىذه الثقافة  –االستمرار عليها ، ألن احلديث عن أي أمر سيكون 
وما حدث مؤخراً يف البصرة من عمليات عسكرية قادُّتا احلكومة أعاد لألذىان أايم سقوط صدام ، فمن ينتقد 

ل لالحتالل ، وكأنو ال يوجد مع صدام ، ومن ينتقد صدام يوصف أبنو عمي –وفق الثقافة أعاله  –االحتالل يعترب 
.  سوى االحتالل وصدام  –..... خامس وال رابع و وال –طرف اثلث 
يف البصرة حدثت عدة أمور متشابكة ومتداخلة سياسياً وعسكرايً واجتماعياً وحىت ( صولة الفرسان)وبعد عملية 

نقل مجيعها تنتقد طريف الصراع يف بعض عقائدايً ، لذا صلد آراء سلتلفة عديدة حول ىذه العملية ، وأغلبها إن مل 
وعامة  –ولألسف الشديد  – ومثقفني النقاط وتؤيدمها يف نقاط أخرى ، إال أن األعم األغلب من سياسيني وخنب

، شلا يعرقل طرح حلوٍل موضوعية بعيدة عن احلساابت ( ب)أو مع الطرف ( أ)الناس جتدىم إما مع الطرف 
. السياسية 

يثنينا من طرح اآلراء العلمية وادلوضوعية بقصد التوجيو والنصح واإلرشاد وليس لغاايت معينة  إال أن ما تقدم ال
. بعيدة عن التخصص وادلهنية ، ويبقى كل شخص حر يف رأيو ال حيق ألي أحد منعو من ذلك 

هت للحكومة يف عملياُّتا األخرية يف البصرة وبعض احملافظات و منها بغداد ، فإن فبالرغم من االنتقادات اليت وجِّ
، وىذا ال يعين أن  معنيمستوى يف تلك على اخلطة ادلتابع لألحداث السياسية واألمنية جيد ىناك مؤشرات صلاح 

لذا سنتطرق بشكل إمجايل إىل اخلطة صلحت يف ابقي ادلستوايت ، أو أهنا مل تسجل خروقات ومؤشرات سلبية ، 
:-  مؤشرات صلاح تلك اخلطة على الوضع السياسي العام قبل أن نذكرالسلبيات اليت رافقت تلك اخلطة 

منها تناول أروقة البحث ، وقد أثبت ذلك كثري من األدلة  بدوافع سياسية العسكرية يف البصرة كانت اخلطة .1
أن اذلجمة كانت ضد التيار الصدري ، إضافة إىل  ووسائل اإلعالم والتحليل العلمي بل وحىت بعض السياسيني

ي أبنو مل يرسل أحداً إىل إيران للتفاوض مع مقتدى الصدر معلاًل ذلك أبنو ال يتفاوض مع تصريح ادلالك
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مهلة " اخلارجني عن القانون"، ولو مل تكن العملية ذات أىداف سياسية دلا أمهل ادلالكي اخلارجني عن القانون
، عن من ىو مطلوب للعدالة ين العفولتسليم سالحهم ووعدىم بعدم متابعتهم قضائية ، إذ ليس من حقو القانو

وىذه نتيجة خطرة تضع كل قوة سياسية قد تكون . ذلك إحدى أعضاء الكتلة الصدرية يف الربدلان كما عرّبت
. !!إال إذا دتاشت مع احلكومة يف مواقفها وآرائها يف يوم من األايم زلط استهداف للحكومة 

، رغم أن اجلميع يقر بضرورة العمل  ادلتشابكة حلل ىذه األزمةمل ترافق اخلطة العسكرية مساعي سياسية  .2
السياسي إىل جانب العمل العسكري ، وىذا ما دلسو األمريكان حينما توجهوا إىل استقطاب السنة يف رلالس 

ولوال بيان مقتدى الصدر ، الذي جاء نتيجة مساعي سياسية ، الذي دعا فيو أتباعو . الصحوة دلواجهة القاعدة 
ر ادلسلحة الستمرت األزمة ولتكبد الطرفان خسائر مادية وروحية جسيمة ، ولكان موقف إىل إلغاء ادلظاه

وقد اكتفت احلكومة هبذا السعي ومل جتهد نفسها يف توسيعو وتطويره ليحل األزمة من . احلكومة اشد حراجة 
. اجلذر 

صرة إضافة إىل مدينة الصدر ، إذ تعرضت الب بنظر االعتبار اجلانب اإلنساين( صولة الفرسان)عملية مل أتخذ  .3
والشعلة والكاظمية إىل حصار قاٍس ، عاىن منو أىايل تلك ادلناطق بشدة من قلة ادلواد الغذائية ونقص 

يضرب على أغلب أجزاء مدينة الصدر اليت يقطنها  –إىل ساعة كتابة ىذه ادلقالة  –اخلدمات، وما زال احلصار 
. شديدي الفقر قرابة ثالثة ماليني نسمة من ادلواطنني 

فال معًتض على فرض القانون يف أي مدينة عراقية ،  حبكمة كافيةمشكلة اخلارجني عن القانون مل تكن معاجلة  .4
وىو مبدأ ( أن الغاية ال تربر الوسيلة)وال اعًتاض على القضاء على ادلليشيات واخلارجني عن القانون ، إال 

راء احلكومة أعرف بذلك ، فكانت الوسيلة ذات أخطاء إسالمي ومنطقي ، والقوى اإلسالمية اليت تقف و
 ، وما جرى أشبووغريىا من سلبيات دتثلت كما ذكران سلفاً ابدلعاانة اإلنسانية دلواطين ادلدن الساخنة جسيمة 

، فال أحد يعًتض على ضرب الداببة األمريكية ابعتبارىا داببة  ضرب الدابابت األمريكية وسط أحياء سكنيةب
، ألن ابلتأكيد ، إال أهنا إذا ضربت وسط جتمعات آىلة ابلسكان فإن الرفض سيكون قبل التأييد أمريكية 

ض السكان ادلدنيني إىل اخلطر مرفوض عقاًل ومنطقاً ورفضو كثري من ضرب مثل ىذه األىداف اليت تعرّ 
ائباً منذ تويل ىذه احلكومة إضافة إىل أن التفكري أببوية كان غ. بتلك احلملة وأيّدوىا السياسيني الذين قاموا 

مقاليد احلكم ، وكما يبدو أن ىذا التفكري يعترب بنظر بعض القوى السياسية ضرب من اخليال وادلثالية ، فلم 
تضع احلكومة برامج ومشاريع إلنقاذ الشباب العاطلني عن العمل من معاانُّتم كي حتاسبهم على التعامل مع من 
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لقضاء على البطالة فلتأخذ بعني االعتبار الفقر ا كانت للحكومة أولوايت غري ايوفر ذلم قوتو وقوت عيالو ، وإذ
. والبطالة وسوء الوضع القائم يف العراق عند زلاسبتها اخلارجني عن القانون 

، ألهنا  القانون كانت تستهدف اخلارجني عنالقانون رغم أهنا  خارجة عنكانت سجل على ىذه العملية أهنا شلا يُ  .5
مصادقة رللس النواب لستة أشهر على خطة الطوارئ ، وشلا يزيد الطني بلة أن أغلب القوى  جاءت بدون

حالة السياسية مؤيدة ذلذه العملية ، وابلتايل فادلصادقة على خطة الطوارئ ستكون أسهل ، وىذا يؤدي بنا إىل 
لسكوُّتم وغض )خطرة تتمثل ابلتهاون عن تطبيق القانون من أعلى سلطة يف الدولة وىي رللس النواب 

ىذا فضاًل عن عدم تنسيقها مع اإلدارة احمللية للمحافظة اليت أدرى  ( .لتنفيذه اخلطة)ورللس الوزراء ( الطرف
. بشعاب البصرة من احلكومة ادلركزية 

ربكت الوضع األمين يف البصرة خصوصاً ويف احملافظات اليت ينشط فيها جيش أ( صولة الفرسان)إن عملية  .6
 شلا يزيدبصورة بسيطة ، وقد تشجع القاعدة على تنشيط خالايىا األوضاع األمنية ادلهدي عموماً وقد ال ُّتدأ 

. " القاعدة"وىو " اخلارجني عن القانون"للحكومة إضافة إىل  آخر الوضع األمين سوًء ، ويدخل عدو
دعوة رئيس الوزراء وكالء الوزارات اخلدمية للتواجد يف البصرة لتنفيذ ادلشاريع اخلدمية فيها يؤشر مؤشر  .7

اجمللس "ومسانده يف ىذه العملية " حزب الدعوة"، فرغم أن  مركزيةلالّ " حزب الدعوة"التناقض يف دعوة 
، إال أهنم حينما يكون قرار ادلركز بيدىم  من اشد ادلؤيدين إىل الفيدرالية أو على األقل الالمركزية" األعلى

!!! . سيفضلون ادلركزية على الالمركزية 
 

:- فنستعرضو ابلتايل أما مقدار ما استفادت منو احلكومة 
وكذلك احًتام صناع  "التوافق"وابلتايل كسبت ود الطوائف األخرى مثل  عدم طائفية احلكومةالعملية أثبتت  (1

. ي دعماً قوايً للحكومة احلالية القرار األمريكي ، وىذا يعط
إال إذا مت حل ، عن الساحة السياسية الصدر من عزل تيار مقتدى احلكومة من خالل ىذه العملية  استطاعت (2

، وذلك بعد مقررات اجمللس السياسي لألمن الوطين اليت تقضي بعدم مشاركة  جيش ادلهدي وىذا شبو مستحيل
. األحزاب اليت ترتبط مبليشيات 

للبصرة واليت ال صدى ذلا لو جاءت يف ( مليون دوالر 100)بت دعماً إعالمياً خاصة بعد ختصيص مبلغ اكتس (3
وأي إعمار يف ادلستقبل يف البصرة سيحسب للحكومة حىت وإن كان ضمن مشاريع اإلعمار ، غري ىذا الوقت 
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دعماً شعبياً يف األجهزة األمنية  اخنراط الشباب البصريسيولد اليت تقوم هبا وحدة اإلعمار يف زلافظة البصرة، و
عند االنتخاابت ، إذ فتحت األبواب أمام عشرة آالف من العاطلني عن العمل ، ولو جاءت يف غري ىذه 

. الظروف دلا أعطت الُبعد اإلعالمي الذي أعطتو اآلن 
لقادمة أتييداً للحكومة ميكن أن تكون ىذه العملية زلفزاً مقبواًل للمواطنني لإلدالء أبصواُّتم يف االنتخاابت ا (4

من قبل األحزاب ادلكونة خاصة إذا مت التحشيد لذلك  الصدر ومن يقف وراءىا أو رفضاً دلن سيمثل مقتدى
 .للحكومة 

، وكانت ىذه العملية سبباً أساسياً لعودة  عودة وزراء جبهة التوافق إىل احلكومة بعد العملية العسكرية يف البصرة (5
ن مسرية اإلصالح احلكومي مستمرة فتشمل عودة زلتملة لوزراء القائمة العراقية ، وقد وزراء اجلبهة ، وقد تكو

ىذا ويعترب يكون ىناك تغيرياً شاماًل يف تركيبة احلكومة وابلتايل قد تدخل أطراف مل تدخل سابقاً يف احلكومة ، 
واقفها يف اجمللس السياسي وميف العملية السياسية خصوصاً بعد توحيد الكتل السياسية جهودىا تقدم أساسي 
 .لألمن الوطين 

من حيث الكفاءة ادلهنية ومن حيث الوالء  اختبار لألجهزة األمنية احلكومية( صولة الفرسان)تعترب عملية  (6
 .إذ ثبت عملياً ضعف األجهزة األمنية ووالء كثري من أفرادىا إىل جهات معينة للوطن ، 

، وبعد العملية ىذه  برائسة بوشاألمريكية أمام جلنة التحكيم جاءت عملية البصرة لتنجح حكومة ادلالكي  (7
أثبت ادلالكي لإلدارة األمريكية كثرياً من األمور منها عدم طائفية احلكومة وإمكانية القوات األمنية العراقية من 

 .ن االعتماد على نفسها ولو بشكل نسيب ، إضافة إىل ضرب معاقل جيش ادلهدي أحد أىم األعداء لألمريكا

ميكن درج ما تكبده تيار مقتدى الصدر من خسائر ، سياسية وعسكرية وغريىا ، يف الئحة ما استفادتو احلكومة  (8
كألد جيش ادلهدي  تنظر اىلابعتبار أن َمن وراء احلكومة من قوى سياسية  (صولة الفرسان)العراقية من عملية 

بعدم دخوذلم إىل انتخاابت رلالس احملافظة يتمثل ايً فقد خسر الصدريون مستقباًل سياسياً إسًتاتيج. عدٍو ذلا 
يلقي سالحو إىل احلكومة ، وىو خسارة أخرى ادلقبلة ، إال أن يتنازلوا عن دعمهم جليش ادلهدي الذي جيب أن 

.  القياديون يف التيار الصدري يقولكما  ،إذ سيفقد القوة اليت يريد أن يواجو هبا احملتل 
ة اليت حدثت بني جيش ادلهدي وبني االحتالل اترة أو مع احلكومة العراقية اترة أخرى كما أن ادلشاكل العسكري

، بل ستمنعو تلك ادلشاكل حىت عن دخول أفراده  يف ادلستقبل جعلتو بعيداً عن أي منصب عسكري حكومي
ة سياسية وأمسى التيار الصدري عدواً لكثري من القوى السياسية شلا سيخلق عزل. يف سلك اجليش والشرطة 

http://www.adhwaa.org/


 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز أضواز للبضوز و لدواسازوااسمواتيتيزز
www.adhwaa.org 

حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء 

5 

، وىذا كلو سيعرقل التيار الصدري يف دتثيل مجاىريه واضحة ، فضاًل عن كونو عدواً سابقاً للوالايت ادلتحدة 
. ادلليونية يف الساحة السياسية العراقية 

وبسبب سوء إدارة األزمات من قبل الصدريني لعدم امتالكهم الرؤية السياسية الدقيقة استطاع غرماؤه من 
ذا بو، و( كمنظمة بدر وحىت مليشيا البشمركة)من خالل حل مليشيات الصدر وبقاء مليشياُّتم  التفوق عليو

. صراع عسكري بني مليشيا الصدر ومليشيا بدر لصاحل البدريني أي سيكون هناية 
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