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انتخابات ترشين  القامئة منذ  نجا العراق - اقله يف املدى املنظور- من حامم دم بعدما بدا ان ازمة الجمود السيايس 
االول 2021، قد تدحرجت اىل كرة من النار مع اشتعال االشتباكات املسلحة يف قلب العاصمة بغداد، واستعصاء الحلول 

السياسية بانقسام ما يصطلح عىل تسميته بـ"البيت الشيعي" اىل معسكرين متصارعني عىل السلطة 

العراق ما بني "إستقالتني": 
طريق للنجاة أم تمديد لألزمة؟ 

مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  صمت  سيظل 
من  ساعة   24 نحو  استمر  الذي  الصدر 
تكهنات  محل  النجف،  يف  الحنانة  يف  معقله 
آب،   30 يف  بعدها  خرج  عندما  وتحليالت، 
من  االنسحاب  عدم  مغبة  من  اتباعه  لينذر 
"املنطقة الخرضاء" املحصنة يف قلب بغداد، يف 
خالل 60 دقيقة فقط، لوقف االشتباكات التي 
القوات  من  عنارص  مع  بيوم  قبلها  اندلعت 
االمنية ومسلحني تابعني لخصومه من قوى ما 

يسمى بـ"االطار التنسيقي". 
الصمت  هذا  الصدر  التزام  سبب  يعرف  مل 
فيام كان املسلحون يتقاتلون بالسالح منذ 29 
آب، وما هي الرسالة او الرسائل التي رمبا اراد 
توجيهها، باعتكافه الصامت يف الحنانة، بينام 
اهلية حقيقية،  البالد عىل شفري حرب  كانت 
الكيان  عىل  خطورة  االكرث  بانها  وصفت 

والصواريخ.   جي"  يب  "ار  قذائف  واستخدام 
واملحذرة  املنددة  االصوات  تصاعدت  بينام 
من وقوع العراق يف اتون االقتتال االهيل، من 
رئيس الجمهورية اىل رئييس الحكومة والربملان 
فيهم  مبن  املختلفة  السياسية  القوى  وحتى 
فان  املنافس،  التنسيقي"  "االطار  شخصيات 
التايل  اليوم  مساء  حتى  بالصمت  الذ  الصدر 
منذ  كوابيسها  اسوأ  احد  بغداد  عاشت  بينام 

سنوات عديدة.  
ما ان خرج الصدر ليوبخ انصاره بعدها بـ24 
اسباب  تتناول  التكهنات  بدأت  حتى  ساعة، 
بعد  هذه،  الرسيعة  الصدرية  الرتاجع  خطوة 

بدا ان العراق بلغ شفري الحرب االهلية. 
علني  تعليق  السيستاين  السيد  عن  يصدر  مل 
نقلت  "رويرتز"  وكالة  لكن  االحداث.  حول 
والشيعية  الحكومية  املصادر  العديد من  عن 
الشيعي االعىل، تدخل  املرجع  ان  عدة قولها 
مكتب  سعى  حيث  الكواليس،  خلف  من 
مل  "اذا  بانه  للصدر  التوضيح  اىل  السيستاين 
يوقف العنف فسيضطر اىل اصدار بيان يدعو 
القتال، وهو ما من شأنه ان يظهر  اىل وقف 
الصدر ضعيفا، وكأنه قد تسبب يف سفك الدماء 
يف العراق". وقال مسؤول وصفته الوكالة بانه 
من املوالني اليران، انه لوال مكتب السيستاين 
ملا عقد مقتدى الصدر مؤمتره الصحايف الذي 

اوقف القتال.
الصدر،  صمت  خالل  فانه  التقارير،  بحسب 
جميع  من  شيعية  دينية  شخصيات  تحركت 
انحاء العراق، ومن ايران ولبنان، ملحاولة اقناع 
الصدر بوقف العنف، وانه تم توجيه الضغوط 

عىل الصدر عرب مكتب السيستاين يف النجف.
ايران" نقال عن  من جهته، ذكر موقع "جاده 
خيار  من  يكن  "مل  انه  قوله  مطلع  مصدر 
اتصل  حيث  الدماء،  لحقن  التدخل  سوى 
السيد نرصالله بالسيد الصدر القناعه باحتواء 
املوقف". واضاف ان املعلومات نفسها اكدها 
املساعي  عىل  اطلع  بغداد  يف  سيايس  مصدر 
التي بذلت من قبل "حزب الله" للسيطرة عىل 
املوقف قبل تدحرج االوضاع اىل حرب اهلية 

شيعية - شيعية. 
الربيطاين،  اي"  ايست  "ميدل  موقع  لكن 

راحوا  من  هم  الصدر  انصار  ان  اىل  اشار 

العراقي منذ غزو العام 2003، او منذ اجتياح 
االرايض  ثلث  لنحو  االرهايب  داعش  تنظيم 

العراقية يف العام 2014. 
اثري العديد من التساؤالت عام اذا كان الصدر 
كانت  ولو  مقتضبة  رسالة  توجيه  اىل  يسعى 
ام  فقط؟  الداخليني  لخصومه  بالدم،  مخضبة 
انه كان يوجهها نحو طهران؟ وهل كان "غزو 
املنطقة الخرضاء" التي هي رمز لهيبة الدولة 
القضاء  ومجلس  والربملان  الحكومة  )القرص 
االجنبية  البعثات  ومعقل  وغريها(  االعىل 
اجل  من  استدعاء  رصخة  مثابة  والدولية، 
اكرث مراحل  تنهي  اجتذاب وساطات خارجية 
الفراغ السيايس طوال يف عراق ما بعد دستور 

العام 2005؟ 
ما من اجابات واضحة حتى االن، لكن الذي 
ظهر ليفرس خروج الصدر املفاجئ يف 30 آب 

ليندد باستخدام انصاره للسالح ويقول ان ما 
العراقي حرام، ما  يجري ليس ثورة وان الدم 
يف  تحركت  جهات  حول  معلومات  من  صدر 
بالرتاجع،  الصدر  القناع  الـ24  الساعات  تلك 
االعىل  الشيعي  املرجع  هي  الجهات  وهذه 
لـ"حزب  العام  واالمني  السيستاين  عيل  السيد 

الله" السيد حسن نرصالله.
االحداث  مسار  يف  االكرب  التحول  ان  معلوم 
قبل اندالع االشتباكات، جاء من جانب املرجع 
اعلن يف  الذي  الحائري  كاظم  البارز  الشيعي 
الديني كمرجع التباع  العمل  اعتزاله  28 آب 
موصيا  سنه،  وكرب  مبرضه  ذلك  معلال  الصدر، 
السيد  االيراين  االعىل  املرشد  مرجعية  باتباع 
عيل خامنئي. وقال الحائري يف قراره املباغت 
تصدر  التي  واالذونات  "الوكاالت  يلغي  انه 
ضمني  بشكل  منتقدا  مكتبه"،  ومن  منه 
مقتدى الصدر، ألنه تسبب يف تفريق صفوف 

العراقيني والشيعة. 
مثلام هو معلوم، فان مقتدى الصدر ال يحمل 
التي تجعله مرجعا  الدينية والعلمية  االهلية 
اىل  بالتايل  ويفتقر  الفتاوى،  اصدار  بامكانه 
فان  ايضا،  معلوم  هو  وكام  الرشعية.  القيادة 
لوصية  منفذا  ليكون  اختري  الحائري  السيد 
والد  الصدر،  صادق  محمد  الشيعي  املرجع 
 1999 العام  يف  اغتيل  الذي  الصدر،  مقتدى 
الحائري  واصبح  حسني،  صدام  عهد  خالل 
الصدر  مقتدى  يتبعه  الذي  املرجع  مثابة 

وانصار التيار الصدري عموما. 
الحائري  يكون  كمرجع،  موقعه  عن  بتنحيه 
قد احرج مقتدى الصدر الذي خرج بعد هذا 
ليعلن  آب،   29 يف  وتحديدا  بساعات،  القرار 
"االعتزال النهايئ" للعمل السيايس واغالق كل 
املؤسسات، باستثناء "املرقد الرشيف واملتحف 
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الرشيف، وهيئة تراث آل الصدر"، مؤكدا انه 
"مل يدع العصمة او االجتهاد وال حتى القيادة". 
والضياع  الحرية  ان  املعلومات،  اشارت  كام 
والغضب ساد يف معسكر الصدريني املعتصمني 
ثم  الحائري  بتنحي  الخرضاء،  املنطقة  يف 
تنحي الصدر نفسه، ومل يتلقوا تعليامت من 
فعله  عليهم  يتحتم  عام  الكبرية  قياداتهم 

ان  ظنوا  كثريين  ان  حصل  الذي  لكن  االن، 
اطالق  يعني  منه،  بحل  انهم  الصدر  اعالن 
تدفقات  فاشتعلت  بحرية،  للتحرك  يدهم 
يف  الصدري  التيار  النصار  غاضبة  ملسريات 
اتجاه "املنطقة الخرضاء" حيث جرى اقتحام 
مواجهات  واندلعت  الحكومي،  القرص 
النارية  باالسلحة  اشتباكات  اىل  تحولت 

السيد كاظم الحائري.

السيد مقتدى الصدر خالل مؤمتر صحايف.

الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  تحرك  الشارع،  يف  انفجر  الذي  االحتقان  موازاة  يف 
ممثل  الثانية  للمرة  عنها  وتغيب  ايلول،   5 يف  الوطني  الحوار  من  ثانية  جلسة  لعقد 
البلد  حامية  فيها:  جاء  ما  ابرز  نقاط   6 اىل  خلص  االجتامع  لكن  الصدري.  التيار  عن 
الوطني،  الحوار  وتبني  والعنف،  التصعيد  ومنع  التهدئة،  جهود  ودعم  االزمات،  من 
املشرتكة  واالفكار  الرؤى  لتنضيج  السياسية؛  القوى  مختلف  من  فني  فريق  وتشكيل 
حول خريطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول اىل انتخابات 
مبكرة، ومراجعة قانون االنتخابات. كام جدد االجتامع "دعوة االخوة يف التيار الصدري 
والتوصل  الخالفية،  القضايا  كل  ومناقشة  والسياسية،  الفنية  االجتامعات  يف  للمشاركة 
اىل حلول لها". كذلك اكد املجتمعون عىل رضورة تنقية االجواء ورفض الخطابات التي 
تصدر او تترسب وتسبب رضرا بالعالقات االخوية التاريخية، ومعالجتها بالقانون. كام 
اكد االجتامع عىل رضورة تحقيق االصالح يف بنية الدولة العراقية، والتمسك بالخيارات 

الدستورية يف كل مراحل الحوار والحل.

حوار الكاظمي
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السيستاين  السيد  ان  لرواية  يروجون 
تدخل من خالل التهديد بأنه سيدينه عالنية 
العديد  ان  كام  االشتباكات.  يوقف  مل  ما 
ايران،  من  املدعومني  العراقيني  القادة  من 
يف  دوره  عىل  السيستاين  اىل  الشكر  وجهوا 
التقرير  نقل  ذلك،  ورغم  االشتباكات.  وقف 
السيستاين  ال  ان  قولها  مصادر  عن  الربيطاين 

وال نرصالله تدخال. 
مهام يكن، فانه ما من رواية وحيدة وحاسمة 

ملا جرى خالل "صمت الـ24 ساعة" وملاذا قرر 
حتى  الظاهر  لكن  فجأة.  الرتاجع  الصدر 
تجمعت  العنارص  من  مجموعة  ان  االن، 
عىل ما يبدو واجربت زعيم التيار الصدري 
والتي  الخرضاء،  املنطقة  معركة  انهاء  عىل 

ميكن ايجازها كالتايل: 
- مفاجأة تنحي السيد الحائري التي كانت 

رضبة محرجة للتيار الصدري.
- تشتت انصار الصدر املعتصمني بال قيادة 

وال رؤية محددة.
- فشل املحتجني يف االستيالء عىل املنطقة 
الخرضاء يف مواجهة اجراءات امنية قاسية 
يف  خاصة  الضحايا  عرشات  اوقع  مام 

صفوف الصدريني.
بدر  منظمة  ان  عن  تحدثت  تقارير   -
وكتائب حزب الله وحركة النجباء، رفضت 
الشعبي  الحشد  املوافقة عىل فكرة دخول 
"رسايا  مسلحي  مواجهة  فصائله يف  بكامل 

السالم" التابعني للصدر.
السالم"  "رسايا  مسلحي  هجوم  اظهر   -
عىل املنطقة الخرضاء انهم وقعوا يف كمني 
لقلب  مسعاه  يف  للصدر  محرج  سيايس 
اليها  بادر  دموية  خطوة  وهي  الطاولة، 

خالل احياء ذكرى محرم.
- انباء التدخالت التي بادر اليها السيستاين 
كان  الصدر  ان  حيث  وغريهام،  ونرصالله 
حال  يف  عموما،  العراقيني  امام  سيبدو 
الدماء  سفك  يستسهل  كمن  تعنته، 

الحاصل.
اذا  ما  الواضح  غري  من  االحوال،  كل  يف 
بعد  اللني  من  املزيد  سيظهر  الصدر  كان 
اذا  وما  بغداد،  قلب  يف  الدموية  املوقعة 
"استقاالته"  بعد  دوره  لعب  سيعاود  كان 
سيفتح  كان  اذا  ما  رمبا  واالهم  املتعددة، 
متيض  ليك  السياسية  اللعبة  امام  الطريق 

قدما، سواء مبشاركته او من دونها. 
لكن يف الوقت نفسه، من املهم متابعة ما 
استكامل  اىل  سيعمدون  كان خصومه،  اذا 
ازاحته ام انهم سيمدون نحوه يد التعاون، 
من خالل سياسة "تدوير الزوايا" التي يبدو 
ان الصدر منذ نتائج انتخابات 10 ترشين 

االول 2021، مل يعد من هواتها. 

متظاهر جريح يف احد شوارع بغداد.

من مواجهات بغداد.

الفراغ السياسي 
الذي شهده العراق كان 

االطول منذ 2005


