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اعتزال الصدر للسياسة يقود العراق لـ «نفق مظلم»
بغــداد - وكاالت: انزلــق 
إلــى نفق سياســي  العــراق 
وأمني مظلم وســط مخاوف 
من تطوره حلرب أهلية أمس، 
بعد إعالن زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر اعتزال العمل 
السياســي نهائيا، األمر الذي 
عقد األزمة السياسية املتفاقمة 
التشــريعية  منذ االنتخابات 
فــي أكتوبــر املاضــي، ودفع 
أنصاره إلــى اقتحام املنطقة 
التحصني  اخلضراء شــديدة 
والقصر اجلمهــوري ومبنى 
القصــر احلكومي الذي يضم 
مقر مجلس الوزراء الذي علق 
جلساته حتى إشعار آخر، فيما 
أعلن حظر جتوال في مختلف 
محافظات العراق اعتبارا من 
الســاعة السابعة مساء أمس 
بالتوقيت احمللي، بعدما كان 
اعلن احلظر في بغداد وحدها 
قبل تطور االحداث وتعقدها.

وسارعت قيادة العمليات 
املشــتركة إلــى فــرض حظر 
التجــوال في بغــداد وعموم 
احملافظات العراقية، فيما ردد 
املقتحمون شعارات من قبيل: 
ثورة الشــعب وليس التيار 
الصدري حاملني صور الصدر 
وأعالم العراق. وشوهد أنصار 
الصــدر يتجولون في قاعات 
القصر اجلمهوري ويسبحون 

في مسبحه. 
ورغم إعالن حظر التجوال 
في بغــداد شــهدت العاصمة 
اختناقــات مروريــة. وقالت 
«رويتــرز» ان االحتجاجــات 
حتولت الى مواجهات وتراشق 
باحلجــارة تخللها اطالق نار 
أســفر عــن ســقوط جرحى 
وقتلــى، وذلــك بعــد تدخــل 
انصــار ميليشــيات احلشــد 
التنسيقي  الشعبي و«االطار 
الشــيعي» املوالــي إليــران 
الرئيســي للتيار  واملنافــس 

الصدري في البرملان. 

القصر احلكومي داخل املنطقة 
اخلضراء تعبيرا عن غضبهم 
عقب إعــالن زعيمهم اعتزاله 

العمل السياسي نهائيا.
وهـتـــــف املتظاهـــــرون 
«سلمية.. ســلمية.. سلمية» 
ورددوا شعارات لدعم مواقف 
مقتــدى الصــدر وأخرى من 
قبيل: «ثورة الشــعب وليس 
التيار الصدري»، و«الشــعب 
يريد إســقاط النظــام»، فيما 
حمــل آخرون صــورا لزعيم 
التيار الصدري وأعالم العراق.
واكتظت شــوارع املنطقة 
اخلضــراء باملتظاهرين رغم 
الكبيــر للقــوات  االنتشــار 
األمنية، حيث انتشر احملتجون 
في حديقة مبنى احلكومة وفي 
الشوارع الرئيسية املؤدية إلى 
مبنى األمانــة العامة ملجلس 

الوزراء وقصر الضيافة.
وقــال شــهود عيــان إن 
العشــرات مــن املتظاهريــن 
أسقطوا احلواجز االسمنتية 

بعضهم األعالم العراقية فيما 
التقط آخرون صور سيلفي. 
وسبح آخرون في مسبح في 
حديقــة القصر. كمــا اقتحم 
مؤيدو الصدر مبنى محافظة 
ذي قار جنوبي بغداد، وأحرقوا 
االطارات في الشوارع وسط 

إجراءات أمنية مشددة.
وعلى إثر هذه التطورات 
املتســارعة، وخشــية تــأزم 
قيــادة  أعلنــت  الوضــع، 
العمليات املشــتركة تطبيق 
الشــامل في  التجــوال  حظر 
بغداد مبا يشــمل الســيارات 
واملواطنني كافة، والذي دخل 
حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 
الثالثة والنصف عصر أمس 
بالتوقيت احمللي، بحسب ما 
ذكرت وكالة األنباء العراقية 

الرسمية (واع).
العمليات  ودعــت قيــادة 
املتظاهريــن إلى االنســحاب 
الفــوري مــن داخــل املنطقة 
قائــد  وأصــدر  اخلضــراء، 

وهيئة تراث آل الصدر»، بسبب 
استمرار األزمة السياسية.

وقــال الصــدر فــي بيان 
عبــر تويتــر أمــس «أعلــن 
النهائي وغلق كافة  االعتزال 
الزعماء  املؤسسات»، منتقدا 
السياســيني اآلخريــن لعدم 
استجابتهم لدعواته لإلصالح.
وســبق أن اعلــن الصدر 
تعليــق نشــاطه السياســي 
مرات مماثلة، ثم استأنف عمله 
الحقا، لكن األزمة السياسية 
احلالية يبدو أنها عصية على 
احلل مقارنة بفترات الشــلل 

السابقة.
وفــي وقت دعــت البعثة 
االممية والســفارة االميركية 
فــي بغــداد جميــع االطراف 
الــى احلوار وحــل اخلالفات 
السياســية، جــدد رئيــس 
احلكومــة العراقية مصطفى 
الكاظمــي الدعــوة إلى ضبط 
النفس مــن اجلميــع، معلنا 
تعليق جلسات مجلس الوزراء 

لفســح املجال لدخــول أعداد 
إضافية مــن املتظاهرين الى 
داخــل املنطقــة اخلضــراء، 
مشــيرين إلى أن قوات حفظ 
النظام قامت باستخدام خراطيم 
املياه إلبعــاد املتظاهرين عن 

االبنية احلكومية.
ولفتــوا إلــى أن وحــدات 
من قوات االمن قامت بإغالق 
الطــرق املؤدية إلى اجلســر 
املعلق داخل املنطقة اخلضراء 
احلكومية، مؤكدين أن القوات 
العسكرية واألمنية عززت من 
انتشارها في في جميع الطرق 

والشوارع.
وقال مصدر أمني لم يكشف 
عن اســمه لفرانــس برس إن 
أنصار الصدر دخلوا إلى قصر 
احلكومة الواقــع في املنطقة 
اخلضراء احملصنة التي أغلقت 

مداخلها.
وأفاد مصور لفرانس برس 
بــأن احملتجني جلســوا على 
مقاعد في قاعة اجتماعات ورفع 

الركن  الفريق  عمليات بغداد 
أحمد ســليم توجيها بتعزيز 
احلمايــة للدوائــر احلكومية 
والبنوك بسبب هذه االحداث.

من جهتــه، أصدر مقتدى 
الصدر، توجيهــات ألنصاره 
بعــدم التدخــل باســم تياره 
في جميع األمور السياســية 
واحلكومية واإلعالمية، وذلك 
بعد إعالنــه االعتزال النهائي 

للعمل السياسي.
وشــدد بيــان صــادر عن 
مكتب الصــدر على منع رفع 
الشعارات واألعالم والهتافات 
السياسية وغيرها باسم التيار 
الصدري، وكذلك منع تداول أو 
استعمال أي وسيلة إعالمية 
مبا في ذلك منصات التواصل 

االجتماعي باسم التيار.
وجاءت هذه التطورات بعد 
إعالن الصدر اعتــزال العمل 
السياسي بشكل نهائي وإغالق 
كافة املؤسسات التابعة لتياره 
«إال املرقد واملتحف الشريف 

«حتــى إشــعار آخــر». وقال 
الكاظمــي في بيان صحـــــافي 
إن «التطــورات اخلطيرة التي 
جرت فــي عراقنــا العزيز من 
اقتحام املتظاهريــن للمنطقة 
اخلضراء ودخول مؤسســات 
إلــى  حكوميــة إمنــا تؤشــر 
خطورة النتائج املترتبة على 
اســتمرار اخلالفات السياسية 
وتراكمهــا». وأكــد أن «متادي 
اخلالف السياســي ليصل إلى 
حلظة االضرار بكل مؤسسات 
الدولة ال يخدم مقدرات الشعب 
العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، 

ووحدة أراضيه».
من جانبها، جددت الرئاسات 
الثالث (اجلمهورية والبرملان 
والــوزراء)، دعمهــا لدعــوة 
الكاظمــي لعقد جولــة جديدة 
من احلوار الوطني األســبوع 
احلالي لبحث ومناقشة األفكار 
واملبــادرات التــي تخص حل 
األزمة السياسية بحضور التيار 

الصدري.

حظر التجوال بعد اقتحام أنصار التيار الصدري ملقار حكومية وسقوط قتلى وجرحى في مواجهات مع مؤيدي «احلشد» و«اإلطار».. و«الرئاسات الثالث» جتّدد الدعوة للحوار

.. وآخرون من مؤيدي التيار يغلقون أحد الطرق الرئيسية في البصرة أمس  (أ.ف.پ)أنصار التيار الصدري داخل مقر احلكومة في املنطقة اخلضراء ببغداد  

وأكــدت وكالــة االنبــاء 
الفرنسية أن مطلقي النار هم 
أنصار اإلطار التنسيقي. كما 
أطلقت قوات األمن قنابل الغاز 
املسيل للدموع لتفريق أنصار 
الصــدر عند مداخــل املنطقة 
اخلضراء ومتكنت الحقا من 
استعادة السيطرة على القصر 
اجلمهوري والقصر احلكومي 
وإخراج انصار الصدر منهما.
وفــي وقــت الحــق قــال 
امنيــون لوكالة  مســؤولون 
(فرانس برس) ان انصار التيار 
الصدري اغلقوا مداخل ميناء 

أم القصر في العراق.
وانتشرت عناصر «سرايا 
للتيــار  التابعــة  الســالم» 
الصدري حلماية املتظاهرين 
في ســاحة التحرير باملنطقة 

اخلضراء.
العراقــي  وكان اجليــش 
قــد اعلن حظــرا للتجول في 
بغــداد فــي بدايــة االمــر مع 
اقتحام أنصار التيار الصدري 

ملشاهدة الڤيديو

مقتدى الصدر الزعيم الشيعي ذو الكفة الراجحة في املشهد السياسي العراقي
وبــدأت مســيرته مبعــارك 
ضارية مــع القــوات األميركية 
التي اجتاحت العراق في ٢٠٠٣، 
وصوال إلى نزاع حاد مع رئيس 
الوزراء نوري املالكي الذي حكم 
البالد بني العامني ٢٠٠٦ و٢٠١٤.
وحــل بعــد ذلــك ميليشــيا 
«جيش املهــدي» املؤلفة من ٦٠
ألف مقاتــل، لكنه أعاد تفعيلها 
بعــد اغتيال قائــد فيلق القدس 
قاسم سليماني مطلع العام ٢٠٢٠
في ضربة عسكرية أميركية في 

بغداد.
وتبقى عالقته مع إيران إحدى 
أكثر املسائل املعقدة. وفي حني 
تبنى في أعقاب احتجاجات العام 
٢٠١٩ خطــا قريبا من «احلشــد 
الشعبي» املوالي إليران، بات اآلن 

يدافع عن خط «وطني».
ويــرى دكــروز أن الصــدر 
«يسعى إلى تســوية مع إيران 
تســمح لــه مبنافســة حلفائها 
علــى الســاحة السياســية مع 
اخلــروج في الوقت نفســه عن 
نطاق ســطوتهم»، لكن طهران 
«ال ترى في الصدر شخصا ميكن 

االعتماد عليه».
ورغم أن شــخصيته حتفل 
بالتناقضــات والتقلبــات، يقر 
اجلميع، حتــى معارضوه، بأن 
الصدر اليــزال يحتفظ بقاعدة 

شعبية قوية تستجيب له.

وشــكلت ملفــات مكافحــة 
الفساد وإعمار العراق مواضيع 
حملته لالنتخابات التشريعية 
األخيــرة، فيما لعب أيضا على 
الوتــر الوطني. ويقدم نفســه 
على أنه معارض للنظام ومكافح 
للفســاد، علمــا أن الكثيــر من 
املنتمني لتياره يتولون مناصب 

مهمة في الوزارات.
تسوية

ولــد الصدر في العــام ١٩٧٤
في الكوفة قــرب مدينة النجف 
جنوب بغداد. وهو ابن ســاللة 
من رجال الدين الشيعة «السياد» 
النحدارهم من نسب النبي محمد 
ژ، كما يشرح حمدي مالك، لكنه 
يردف أن «ذلك، وحده، ال يكفي 

لتفسير مسيرته».
شــعبيته  ورث  فالصــدر 
الكبيرة من والده محمد صادق 
الصدر، أبرز رجال الدين الشيعة 
املعارضني لصدام حســني الذي 
قتله مع اثنني من أبنائه في العام 

.١٩٩٩
ومنح هذا النسب املرموق دفعا 
شعبيا ملقتدى الصدر، فكان إحدى 
أبرز الشخصيات التي لعبت دورا 
أساســيا في إعادة بنــاء النظام 
السياســي بعد عام ٢٠٠٣، وقاد 
إحدى أكثر احلركات الشــيعية 

نفوذا وشعبية في البالد.

إلــى أن الصــدر «يحــاول أن 
ميوضع نفسه في مركز النظام 
السياســي، مع أخذ مسافة منه 
في الوقت نفسه. موقعه كرجل 
دين يتيح له أن يوهم بأنه أكبر 

من السياسة».

مغادرة الشارع.. ليدعو بعد ذلك 
إلى «جتديد الثورة اإلصالحية 

السلمية».
ويشير اخلبير في التيارات 
الشيعية في جامعة «أرهوس» 
في الدمنارك بــن روبن دكروز 

وخالل االحتجاجات الشعبية 
في أكتوبر ٢٠١٩، أرســل الصدر 
اآلالف من مناصريه إلى الشارع 
لدعم املتظاهرين املطالبني بتغيير 
الطبقة السياسية الفاسدة. لكنه 
ســرعان ما دعــا مناصريه الى 

حــادة، يتوقــف مصيــره على 
توصل األطراف السياسية إلى 
اتفاق يسمح في النهاية بتعيني 
رئيــس وزراء جديــد ورئيــس 

جديد.
لكــن مقتــدى الصــدر يريد 
انتخابات جديدة، في حني يطالب 
خصومه الشــيعة فــي «اإلطار 
التنســيقي» واملؤيدون إليران 
بتشــكيل حكومة ثم انتخابات 

تشريعية بشروط.
وهو ال يتردد في فتح جبهات 
مع الفصائل الشيعية بالدعوة 
بانتظام إلى حل «امليليشيات» 
بعد أن دعا إلى التصدي للغزو 
األميركي عام ٢٠٠٣ عبر تشكيل 

جيش املهدي.
احتالل الشارع

يعتمــد الصــدر علــى دعــم 
جمهور ال يستهان به من الطائفة 
الشــيعية، أكبــر املكونــات في 

العراق.
ويشــرح الباحث فــي مركز 
«واشــنطن إنستيتوت» حمدي 
مالك أن الصدر «قادر على احتالل 
الشارع، وليس ألحد القدرة على 

منافسته في هذا امليدان».
ويضيــف أن الصــدر «هــو 
الشخصية احملورية» في تياره، 
حتى لو أنه أحيانا يناقض نفسه 

ويبدل مواقفه بني يوم وآخر.

بغــداد - (أ.ف.پ): حينمــا 
يرفع ســبابته ويعقد حاجبيه، 
أنفاســه: مازال  العراق  يحبس 
الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
املتهــم بأنــه ســريع الغضــب، 
يحتفظ حتت هالة رجل الدين، 
بــدور يشــكل كفــة راجحة في 

التوازن السياسي في البالد.
وأظهــر الصدر رجــل الدين 
املعروف بعمامته السوداء، من 
جديد خلصومه السياسيني أنه 
مــازال يتمتع بقاعدة شــعبية 
واســعة وقــادر علــى حشــد 
مناصريــه وخلــط األوراق في 

املشهد السياسي.
وفــي بيــان مقتضــب أعلن 
الصدر امس االعتــزال النهائي 
للعمــل السياســي، كمــا أعلن 
إغالق كافة املؤسسات املرتبطة 
بالتيار الصدري «باستثناء املرقد 
الشــريف (لوالده محمد الصدر 
املتوفــى عــام ١٩٩٩)، واملتحف 
الشريف وهيئة تراث آل الصدر»، 
ورد أنصاره على ذلك باقتحام 

مقر رئاسة الوزراء.
لقد قــرر الصدر مجددا قلب 
الطاولة مع تأكيد سعيه إلخراج 
العراق من أزمة سياسية عميقة 
يعيشــها منذ انتخابات أكتوبر 

.٢٠٢١
فالبلد الغني بالنفط والغارق 
في أزمة اقتصادية واجتماعية 

على «الطريقة السريالنكية».. أنصار الصدر يسبحون 
في مسبح القصر اجلمهوري بعد اقتحامه

وكاالت: عقب إعالن زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، اعتزاله نهائيا العمل السياسي، فيما العراق 
غارق بأزمة سياسية حادة، وفي مشهد ذكر مبا حصل 
في ســريالنكا الشــهر املاضي، اقتحم أنصار الصدر 
القصــر اجلمهوري في بغــداد، قبــل ان تعلن قيادة 
العمليات املشتركة حظرا للتجول في العاصمة ابتداء 

من الثالثة والنصف عصرا. 
وأظهرت املشــاهد املتداولة املتظاهرين في قاعات 
ومسبح القصر الواقع في املنطقة اخلضراء احملصنة، 
حيث اســتخدمت قوات االمن الغاز املســيل للدموع 

لتفريقهم. 
 قبــل نحو شــهر اقتحم محتجون ســريالنكيون 
القصر الرئاسي وجتولوا في غرفة وقاموا بالسباحة 
في املسبح املوجود داخل القصر، فيما أظهر مقطع آخر 
السيارات الفارهة التابعة للرئيس، واملوجودة داخل 
القصــر. وادت االحتجاجات حينها الى فرار الرئيس 

(رويترز)غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة. ملشاهدة الڤيديوأنصار التيار الصدري يسبحون في مسبح القصر اجلمهوري 

«احملكمة االحتادية» تنظر 
الدعاوى من دون مرافعة اليوم

بغــدادـ  «واع»: قررت احملكمــة االحتادية العليا، في العراق امس 
النظــر بالدعاوى اليــوم دون مرافعة، وذلك بســبب التطورات التي 

شهدتها املنطقة اخلضراء في بغداد أمس.
وذكرت احملكمة االحتادية في بيان أوردته وكالة االنباء العراقية 
(واع) أنــه «تقرر النظر في دعاوى اليوم (الثالثاء) من دون مرافعة 
بالنظر لكون عدد املدعني في الدعاوى املقرر نظرها بلغ (١٠٣٦) مدعيا، 

إضافة الى وكالئهم البالغ عددهم (٤٣) 
ولعدم قدرة قاعة احملكمة وبنايتها على 
اســتيعاب األعداد املذكورة».واضاف 
البيان انه «استنادا الى أحكام املادة (٢١/ 
ثالثا) من النظام الداخلي للمحكمة رقم 
(١) لسنة ٢٠٢٢، أن تنظر الدعاوى من 
دون مرافعة إال إذا رأت احملكمة ضرورة 
الجراء املرافعة فيها بحضور االطراف، 
وللسبب املذكور قررت احملكمة نظر 
الدعاوى من دون مرافعة وتســتكمل 
احملكمــة اجراءاتها وفقا الحكام البند 
(خامســا) من املــادة (٢١) من النظام 

الداخلي املذكور آنفا».

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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