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كانت الصالة املوحَّدة اليت أعلن عنها السيد مقتدى الصدر، يف بيان عب مكتبه اخلاص 
)3 متوز 2022(، مالزمة لظروف متشنِّجة أنتجها التعاطي السياسي بي الصدريي واإلطاريي 
بعد فشل مشروع األغلبية الذي اندى به الصدر وحلفاؤه، ممَّا أدَّى إىل انسحاب الصدريي من 
البملان. وكان ذلك االنسحاب بوابًة لتكهُّناٍت متعلِّقٍة ابلشلل الذي سيصاحب تشكيل احلكومة 
خصوصاً أنَّ الصدر مل حيدِِّد املراحل الالحقة، وما صورة املعارضة اليت سيتبعها وهو خارج البملان؟ 
وتلك املعارضة ستقف عند حدود االعرتاض والتوجيه واالستعداد للمرحلة املقبلة؛ أم هي كفيلة 
إبنتاج نظام آخر يصنعه الفوران الشعيب التابع للصدريي؟ ومع تلك التكهُّنات جاء الرد الصدري 
أبنَّ هناك صالة موحَّدة ألتباعه من مجيع احملافظات العراقية يف بغداد )مدينة الصدر( -املعقل األبرز 
لتابعيه-، وتشكيل جلنة إلدارة ملف التحضريات للصالة أبرز من فيها حاكم الزاملي )انئب رئيس 
البملان املستقيل(، يف حتضري ذهين على أنَّ الصالة هلا ارتباط ابلوضع السياسي القائم، وانسحاب 
الصدريي وتشكيل احلكومة، وإالَّ كيف ميكن تفسري وجود الزاملي وهو سياسي يف فعالية عبادية؟  
ر إىل حدوث شيء، صالة يف بغداد مركز احلكومة واألحزاب السياسية املناوئة للصدر  معطيات تؤشِّ
الرمزية الكبى اليت حتملها منبية الكوفة،  ِد الكوفة إلقامتها، مع  )بدالالت سياسية(، إذ مل حتدَّ
ا ذكرى  وعالقاهتا أبول صالة أقيمت للسيد حممَّد حممَّد صادق الصدر، خصوصاً بعد اإلعالن أبنَّ
أول صالة مجعة أقامها الصدر)عام 1998(، فرتك الكوفة والتوجُّه إىل بغداد يعين أبنَّ هناك حتضري 
سياسي، وبَِقَي مرتبطاً ابلتكهُّنات اليت رفعت من سقف التوقُّعات، واألمنيات لبعضهم، واخلشية 
لبعضهم اآلخر، كلٌّ َوْفق توجهاته )السياسية(. تضاف إىل تلك املعطيات أنَّ هناك شعاراً أطلقه 
أتباع الصدر على وسائل التواصل االجتماعي )جاهزون(؛ تبعه استقالة الصدريي، وسبق الدعوة 
للصالة املوحَّدة، وجاء بعدها الدعوة إىل صالة موحَّدة، ومن َثَّ فهي أول فعالية شعبية يقيمها 
الصدريون بعد انسحابم من البملان؛ لذا فارتباطها سياسي، وأجواؤها مشحونة، وتوقعاهتا تتجاوز 

احلدود املقرَّة هلا )دينية، واستذكارية، وعبادية(.

وال ميكن إغفال ارتباط موعدها بقرب بداية الفصل التشريعي للبملان، والذي من التوقع أن 
يباشر عن طريقه ابنتخاب رئيس اجلمهورية، واختيار رئيس الوزراء.

لم تكن الموحدة كسابقاتها _ ولم يأتِ خطابها بجديد

د. عدنان صبيح ثامر *

*  ابحث يف االنثروبولوجيا.
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تلك املعطيات كفيلة إبرسال رسائل سياسية مفادها أنَّ الصدريي سيكون هلم موقف حيال 
أي تقدُّم يف تشكيل احلكومة، إال أنَّ التساؤل كامن يف حدود ذلك املوقف؟ ومدى توسعه؟

التفكري يف هذين السؤالي هو الذي حيدِّد السياق اخلطايب للجمعة املوحَّدة، بل يفككُّ كثرياً 
من املعطيات اليت سبقتها، وممكن له أن يؤكِّد، أو يفنِّد بعضها. 

هناك عدد من املعطيات حتجم فكرة توسُّع املوقف الصدري إىل حدود أوسع من الصالة 
ا كان دافعه إرسال رسالتي؛ األوىل للمناوئي  واخلطبة، حىت إن سبقها تروجياً ذا سقف عاٍل، ربَّ
م ميلكون اجلمهور الذي عن طريقه يستطيعون فعل أي شيء، والرسالة األخرى كان التصعيد  أبنَّ

متعلقاً بربط اجلمهور ابلفعل السياسي، والذي سيكون دافعاً حلضورهم بصورة كبرية.

م فكرة توسُّع املوقف فيمكن إدراجها بعدد من النقط اآلتية: أمَّا املعطيات اليت حتجِّ

مرَّ الصدريُّون بتجربتي، األوىل هي يف العمل املسلَّح، واألخرى يف العمل السياسي، وقد نت . 1
قدرهتم ووجودهم وقوهتم يف العمل السياسي أكثر من العمل املسلَّح.

توقُّع الصدر اباللتفاف اجلماهريي بعد انسحابه خصوصاً من التشرينيي اآلن ذلك مل حيصل، . 2
وبقي الصدريُّون ميثِّلون أنفسهم فقط، لذا فإنَّ أيَّ توسٍُّع يف العمل فهو ميثِّل الصدريِّي وحدهم، 

من دون دعم واسع لشرائح خمتلفة.

يريد الصدر تعزيز فكرة املعارضة الشعبية غري املرتبطة ابلتخريب، فال ميكن ألول ابدرة له بعد . 3
االنسحاب من البملان أن يتجه إىل أي عمل يوعز له التخريب.

منذ دخول الصدريي يف العمل السياسي وإىل اآلن مل يدخلوا يف مواجهة معلنة مباشرة مع أيِّ . 4
طرف سياسي، وتلك مكامن قوهتم؛ إذ مل ختتب بعد. فال ميكن اإلفصاح عنها ابلدخول يف نزاع 

يكشف حجم أيِّ طرٍف وقوَّته.

م مل ينسحبوا من مفاصل الدولة فما زالوا موجودين 5.   مع انسحاب الصدريي من البملان؛ فإنَّ
م يتخلون عن كلِّ شيء،  يف احلكومة واهليئات وبناصب رفيعة؛ إذ يعين التوسُّع االحتجاجي أنَّ

ويبدو أنَّ ذلك مل حين بعد.



5

مل تكن املوحدة كسابقاهتا - ومل أيِت خطاهبا جبديد

كل تلك املعطيات كانت تدلُّ على أنَّه ال تصعيَد يف الصالة املوحَّدة، وستكتفي ابلرسالتي 
املذكورتي آنفاً لـ)مجهوره، ومناوئيه(.

الدخول يف اخلطبة 

أبناء احملافظات اجلنوبية،  كلُّ ما يدور حول اخلطبة من أجواء وحشود، وتصوير لدخول 
فضاًل عن التحضريات املتعلِّقة ابملكان، زادها التلميح إىل وجود الصدر يف بغداد قبل يوم، وإنزال 
اجلمهور  لدى  احلضور  من محاس  زادت  )ع(  الكاظم  لإلمام  زايرة  يف  أنَّه  إىل  فيها  ُأشرَي  صور 
الصدري، واالنتظار لدى اجلمهور اآلخر. فاملفاجئة جلمهوره بعدم وجوده واالقتصار على خطبة 
التحضري  أعباء  التوقُّع، وبقيت رسائل اخلطبة حتمل  قلَّل من زخم  يقرأها من انب عنه،  مكتوبة 
الكبري، والتجمُّع غري املسبوق، والعاطفة املتكوِّنة يف أايم التحضري، وما رافق ذروهتا من تسريبات، 

ومناكفات إعالمية قامت بتغذيتها صفحات اتبعة للصدريي ومناوئيهم. 

التجمُّع؛  أنَّ  يف  أوىل  رسالة  وهي  اجلمعة،  صالة  استمرار  نعمة  بيان  يف  اخلطبة  ابتدأت 
ألغراض عبادية ختفِّف من زخم التوقعات يف الذهاب ابجتاهات أخرى. معّزِزة بعبارة تستنهض مهم 
احلاضرين وتفعل مشاعرهم حنو القادم من اخلطبة )واستمروا على اجلمعة، حىت لو مات مقتدى 
الصدر(، فدائماً كانت هذه العبارة تستفز مشاعر الصدريي وتدفعهم يف الوقوف بقوة مع إرادة 

السيد مقتدى الصدر.

ث أشار بعد ذلك إىل الرسالة املهمة اليت أراد إيصاهلا واملتعلِّقة بتشكيل احلكومة إبشارته )من 
قبل الذين ال حنسن الظن بم، والذين جربناهم سابقاً، ومل يفلحوا( وتلك فيها داللة عامة إىل اإلطار 
التنسيقي الذي أوكلت إليه مهمة تشكيل احلكومة بعد انسحاب الصدريي، إال أنَّ استدعاء لقول 
سابق للصدر أبنَّ هناك يف اإلطار التنسيقي من حنسن الظن بم، تعين أبنَّه ُيشري إىل طرف بعينه، 
خصوصاً مع زايدة عبارة )من جرَّبناهم سابقاً ففشلوا( ممَّا يؤكِّد أنَّ املقصود بذلك هو دولة القانون 
وزعيمها السيد نوري املالكي؛ ممَّا يعطي الرسالة األوىل أبنَّ الصدر ومع انسحابه فهو ما زال يعطي 
رأايً يف التشكيل، وأول تلك اآلراء أنَّه يضع خطوطاً محراء على تسلُّم املالكي للسلطة مرة أخرى.

ث يقدِّم خارطة طريق ملشكلي احلكومة القادمة على صورة نقط، قبل الدخول يف تفصيالهتا 
تعين أبنَّ الصدر ال ميانع من أن يشكلوا احلكومة أواًل -بداللة أالَّ تصعيَد قريب للصدريي حىت 
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خُتْتاَر الكابينة- وما بعدها تُنفَّذ النقط اثنياً.

نقط اخلطبة اليت دعا الصدر إىل االلتزام هبا:

)إخراج ما تبقَّى من االحتالل ابلطرائق الدبلوماسية والقانونية(. . 

إخراج  عن  تتحدَّث  اآلخر  الشيعي  للطرف  الصدر  السيد  من  املوجهة  اخلطاابت  أغلب 
إىل  إبشارته  احملتل  مقاتلة  إىل  الدعوة  يف  أتييدهم  وعدم  مواجهته،  أسبقيته يف  إىل  لُيشري  احملتل؛ 

)الطرائق الدبلوماسية والقانونية(.

)أوىل خطوات التوبة حماسبة فاسديهم وِبال تردُّد(. . 

وهذه واحدة من النقط اليت سيبقى الصدر يواجه با مشكلي احلكومة، ألنَّه ال توجد أعداد 
ا تغاضت  متفق عليها ابلفاسدين وال أمسائهم، ومن َثَّ أي عملية حماسبة ستبقى حمل جدل يف أنَّ
عن أطراف آخرين. أمَّا من جهة أخرى فإنَّ الصدر يُعطي رسالة مكرَّرة أبنَّ الطرف اآلخر الذي 
سيشكل احلكومة فيه من الفاسدين، وقد أشار إىل ذلك أكثر من مرة. خصوصاً مع التأكيد على 

األطراف الشيعية منها، فهي تعرية هلم أمام اجلمهور.

)كلنا يعلم أنَّ املرجعية أغلقت اببا ِبال استثناء، وهذه سبَّة لسياسيي الشيعة ابخلصوص،  . 
ولذا أطالبهم بطلب العفو منها بعد التوبة أمام هللا(.

يعلم  الصدر  فالسيد  أبوابا،  املرجعية  والتذكري إبغالق  اجلمهور،  أمام  أخرى  تعرية  وتلك 
ا بتغيري املنهج، واإلصالح  بسياق التعاطي املرجعي فهي ال تتعاطى مع طلبات العفو، أو التوبة، وإنَّ

احلقيقي؛ َوْفق خطبها ودعواهتا.

الوطن من اإلميان فصارت توجهاهتم خارجية ومن هنا  .  أغلبهم غري مقتنع أبنَّ حب  )إنَّ 
أطالب بتجذير حب الوطن والتعامل مع الدول األخرى ابملثل(.

وتلك استمرار لنقط ُيشري إليها الصدر دائماً يف أنَّ مناوئيه يتبعون قرارات خارجية، فهي 
بيان نقط يعدُّها مساوئ الطرف اآلخر أكثر من عدِّها خارطة طريق. خصًوصا وهو يردفها يف 

ناية النقطة بـ)ترك التبعية املقيتة(.
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)ال ميكن تشكيل حكومة قوية ووجود سالح منفلت، ومليشيات منفلتة؛ لذا عليهم أمجع  . 
التحلي ابلشجاعة حبل مجيع الفصائل، وإن عاد احملتل عدان(.

كانت تلك النقطة حمضر هلا من النقطة األوىل، واليت دعا فيها إىل إخراج ما تبقى من احملتل 
بطرائق دبلوماسية برملانية، واليت أراد با انتزاع صفة الشرعية من فصائل املقاومة، وهو مل ُيِشْر إىل 
ا حتمل صفة املقاومة، بل هو يؤكِّد أنَّ احملتل غري موجود، عن طريق النقطة األوىل )ما تبقى من  أنَّ
احملتل(، وتذييل النقطة اخلامسة بــ)وإن عاد احملتل عدان(، إبشارة إىل أنَّه يشرتك يف صفة مقاومة 

احملتل ومل تكن امليزة خاصة بم.

)ابمسي واسم احلشد الشعيب نشكر أهايل املناطق احملرَّرة أن رضوا بنا حمررين، ولوال تعاونم  . 
ملا ُحّرِرِت األراضي، فال منَّة للحشد عليهم(.

اجلمهور  لدى  األفعال  وردود  للحساسية،  إاثرة  النقط  أكثر  من  النقطة  تلك  تكون  قد 
احلشدي، إال أنَّ الصدر وضعها يف سياق حامل للتأويالت، قد يفهم منه أبنَّه ال يقصد اإلساءة 
أنَّه قد  للحشد، وقد يفهم أبنه يريد إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع اجلمهور السين؛ خصوصاً 
أليِّ  مستقبلي  ذلك حساب  ويف  التنسيقي.  اإلطار  املنضَّمة حتت  الشيعية  األطراف  مع  أغلقه 
حركة صدرية مقبلة يف أنَّ خطاب الصالة املوحدة كان موجَّهاً حنو القوة الشيعية فقط، ومن عودة 

التحالف الثالثي يف أي حركة مقبلة، أو حىت حتالف انتخايب مقبل.

ويكمل النقطة )بضرورة تنظيم احلشد الشعيب وتصفيته من العناصر غري املنضبطة، واالهتمام 
إىل  ُيشري  أن  دون  من  ابالمتيازات(،  القيادات  عن  تفرقتهم  وعدم  وحبقوقهم،  منهم،  ابجملاهدين 
إليه  اإلشارة  التنسيقي حياول  لإلطار  الرمزي  الرأمسال  احلشد هو  وأنَّ  للحشد،  مادحة  أيِّ صفة 
والتخفيف من رمزايته. وابحلديث عن )إبعاده عن التدخُّالت اخلارجية، والسياسية، واالقتصادية، 

واالجتماعية؛ حفاظاً على مسعة اجلهاد واجملاهدين( ما هو إال إشارة إىل وجود تلك التدخُّالت.

)ال تعيدوا اجملرَّب فإنَّه سيستمر بغيه، فال نريد أن تعاد املأساة القدمية، ويُباع الوطن، وتتكرَّر  . 
مأساة سبايكر، أو الصقالوية وغريها، ورضوخ للشرق والغرب(

بعد اإلشارة األوىل يف بداية اخلطبة إىل اجملرب الفاشل -والذي ال حُيسن الظن به- كانت 
اإلشارة واضحة إىل السيد املالكي، وليس مجيع اإلطاريي. 
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ومع وجودها يف النقطة السابعة قد يفهمه بعضهم أبنَّه تكرار، واملقصود به السيد املالكي، 
إال أنَّ سياق النقطة ُيشري إىل أنَّه يقصد السيد املالكي، والسيد العبادي، وما قوله إبعادة مأساة 
سبايكر والصقالوية فإنَّ سبايكر حدثت يف زمن السيد املالكي، والصقالوية حدثت يف زمن السيد 
والغرب، مصاحبة  الشرق  إىل  الرضوخ  إىل  التحليل ابإلشارة  من  املسار  ذلك  يؤكِّد  ث  العبادي، 
العبادي من  السيد  الغرب( قرب  )الصقالوية،  إيران،  املالكي من  السيد  الشرق( قرب  )سبايكر 
ا كان  أمريكا. فاجلديد يف هذه النقطة أنه يبعد يف نقطه السيد العبادي عن رائسة الوزراء الذي ربَّ

قبل ذلك يعدُّه من الذين حُيسن الظن بم.

)جيش العراق وشرطته جيب أن حترتم، وحيقن دمها ووقف االعتداء عليها من امليليشيات  . 
أو حىت ممَّن يدَّعي الثورة(.

تستمر اخلطبة يف بيان أنَّ للطرف اآلخر سلبيات، واخلطبة خمصصة إلبرازها، وما هذه النقطة 
إال لبيان أنَّ اجليش العراقي يـُْعَتدى عليه من قبل الفصائل، إال أنَّه أضاف هلا )ممَّن يدَّعي الثورة( 
لبيان املوضوعية يف اخلطاب أواًل، ولبيان أنَّه إذا كانت هناك ثورة مستقبلية للصدريي فإنَّ اجليش 

والشرطة حمرتمون وال ميكن التجاوز عليهم اثنياً.

)االعتناء أبهايل املناطق احملررة وإبعاد امليليشيات عنها والتجار الفاسدين(. . 

ا أكثر وضوحاً يف التعبري  ال جديد عن النقطة السادسة يف التعاطي مع املناطق السنية، إال أنَّ
عن إبعاد املليشيات، والتجار الفاسدين، والغريب هو عدم ذكر السياسيي يف املناطق احملرَّرة ممَّا 
يدلُّ أبنَّه يبقي الباب مفتوحاً معهم. ويذكر يف ناية النقطة )بل وعدم التغافل عن مناطق الوسط 
واجلنوب اليت عانت األمرَّيِن(، فذكر املناطق احملرَّرة مرتي، وذكر مناطق الوسط واجلنوب مرة واحد، 
ويف تبعية لنقطة خاصة ابملناطق احملررة يدل على أنَّ تلك اخلطبة سياسية ابمتياز، وتسعى إىل تعرية 

ا خارطة عمل للحكومة املقبلة. اخلصوم أكثر من أنَّ

)شهداء العراق من اإلرهاب واالحتالل واالحتجاجات جيب أن تعطى حقوقهم(. وتلك  .. 
دالالهتا واضحة وسياقها مطليب.

)ولكالم تتمة إن بقيت احلياة، وإن مل تبَق احلياة فأسألكم الفاحتة والدعاء(.  . 

لبقاء  خطابية  وسيلة  وهي  فانتظروه،  آخر  هلم كالماً  أبنَّ  به  اجلمهور  النقطة  تلك  يربط 
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التواصل مع اجلمهور، معيداً التعاطف الذي بدأ به )إن بقيت احلياة(.

قراءة يف رسائل اخلطبة	 

ـاً ترميزايً عالياً، فقد كانت واضحة وغري مشفَّرة، وهذا هو السياق  مل تكن اخلطبة حتمل كـمَّ
اخلطايب للسيد الصدر، وسر من أسرار ارتباط مجهوره به.

إال أنَّه من املمكن اإلشارة إىل عدد من املعاين اليت خرجت با اخلطبة واليت ميكن وضعها 
يف عدد من النقط اآلتية:

مل تكن اخلطبة موجهة إىل اجلمهور الصدري إال يف بيان أمهية االستمرار على صالة اجلمعة، . 1
وكانت مدخاًل عبادايً ال أكثر، ومل تكن من ضمن النقط العشر.

الفاشل، . 2 )اجملرَّب  إخفاق كتله.  وبيان  التنسيقي  اإلطار  إىل  موجهة  النقط كانت  أغلب 
والسالح املنفلت، وعدم رضا املرجعية عنهم، واحلشد الشعيب وتنظيمه، وجمزرة سبايكر والصقالوية، 

واالرتباط ابخلارج... إخل(.

مل حتمل إشارات اخلطاب جديداً للجمهور الصدري واجلمهور اآلخر، فجميع النقط الواردة . 3
قد ذُِكَرت يف تغريدات للسيد الصدر، أو مقابالت سابقة، إال يف بعض اإلشارات مثل اإلشارة 
اليت رمزت إىل السيد العبادي، وفتح قنوات خطابية مع مجهور املناطق احملرَّرة. وتلك النقطة متعلِّقة 
يف كل  جديد  هناك  ليكون  اخلطايب؛  للتدرُّج  جمااًل  يرتك  مل  فهو  عموماً،  الصدر  السيد  خبطاب 
خطاب، وقوة خطابه يف ذكر كل شيء بوضوح، مينع املفاجئة يف اخلطاب الالحق إال يف وجود 

أحداث جديدة.

تُعدُّ املرجعية الدينية رأمسال رمزي لألحزاب اإلسالمية الشيعية، فكانت اإلشارة إىل عدم . 4
رضا املرجعية عنهم؛ إلبعاد هذا الرأمسال، فضاًل عن تطرُّقه لرأمسال آخر وهو احلشد الشعيب إبشارته 

إىل ضرورة تنظيمه.

إعطاء الضوء األخضر لتشكيل احلكومة بشروط ال ميكن حتقيقها يف القريب العاجل، ممَّا . 5
يعين أبنَّه يُبِقي الباب مفتوحاً لالحتجاج على احلكومة املشكَّلة وإسقاطها بتبيرات وضعها مسبقاً.

وجود نقط والتزامات، أي: إنَّ الباب مل يغلق متاماً، وال يوجد تصعيد قريب كذاك.. 6
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ويف اخلتام فقد أوصل الصدر رسائله جبمهوره، وكانت اخلطبة برسائل أخرى أبقاها مفتوحة. 
فرسائله جبمهوره ابقية بذا الزخم الكبري، ورسائل اخلطبة تبيِّ أنَّ تشكيل احلكومة ممكن بشروط، 
َهْت هلم الرسائل، ولكن  أمَّا النقط فهي صعبة التحقيق، وابب الستعمال اجلمهور يف ضرب َمن ُوجِّ

برسائل أخرى بقوله )وللكالم تتمَّة(.


