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قراءة في التسريبات
ــزر  ــي، وأب ــوبة للامل ــات املنس ــاد الترسيب ــح أبع ــن توضي ميك

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــادرة حياله ــف الص املواق

ــي  ــي ع ــام الصحف ــات: ق ــي الترسيب ــي عراق ــح صحف 1- فض
فاضــل، وهــو رئيــس املنظمــة األمريكيــة – العراقيــة ملكافحــة 
الفســاد بنــر الترسيبــات املنســوبة للاملــي. ويالحــظ أن 
فاضــل هو ناشــط ســيايس غري محســوب عــى القوى السياســية 
الشــيعية، ومقيــم يف الواليــات املتحــدة. كــام أعلــن فاضــل أن 
ــد مــن التســجيالت ســوف يقــوم بنرهــا خــالل  ــة العدي لدي

األيــام القادمــة. 

ــول  ــاؤالت ح ــن التس ــد م ــات العدي ــك الترسيب ــري تل وتث
كيفيــة تســجيلها الجتــامع دار بــن نــوري املالــي وبعــض 
ــة،  ــاعة كامل ــدة س ــار التنســيقي ومل ــه داخــل اإلط ــن ل املقرب
وهــل تــم التســجيل مــن خــالل جهــاز تنصــت تــم وضعــه يف 
مــكان االجتــامع من قبــل أجهــزة االســتخبارات العراقيــة، أو أي 

جهــاز أمنــي آخــر، أم أنــه تــم تســجيله مــن خــالل هاتــف أحد 
ــم إرســاله إىل فاضــل.  ــم ت ــن، ث الحارضي

2- هجــوم طائفــي ضــد “خصــوم الشــيعة”: يالحــظ أن 
ــم  ــه هاج ــاً، إذ إن ــي كان طائفي ــه املال ــذي اتبع ــاب ال الخط
خصومــه السياســين كافــة باالرتــكان ملنطلقــات طائفيــة، فقــد 
اعتــر مقتــدى الصــدر “قاتــالً” و”جاهــالً”، وأنــه يقــود مروعاً 

ــراق. ــاء التشــيع يف الع ــاً إلنه بريطاني

وشــن املالــي هجومــاً كذلــك يف الترسيبــات عــى غالبيــة 
ــى  ــه وع ــن علي ــم بالحاقدي ــاً إياه ــنية، واصف ــادات الس القي
الدولــة العراقيــة ومؤسســاتها. كــام اتهــم رئيــس الحــزب 
الدميقراطــي الكردســتاين، مســعود بــارزاين، بأنــه ســعى إىل 
ــك  ــن الســنة، وكذل ــر احتضــان النازحــن م رضب الشــيعة، ع
ــك لتدشــن  ــارزاين، ســعى مــن وراء ذل ــداً أن ب قياداتهــم، مؤك
زعامــة مذهبيــة لســنة العــراق مــع ضــم مقتــدى الصــدر لذلك 

ــد عــن الشــيعة. ــل وحي املحــور كممث
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شــهد العــراق علــى مــدار األيــام الماضيــة تطوريــن علــى درجــة كبيــرة مــن األهميــة، وهمــا ظهــور عــدة 
تســريبات لرئيــس الحكومــة العراقيــة األســبق وزعيــم ائتــاف دولــة القانــون، نــوري المالكــي، فــي 13 
و16 يوليــو، والــذي هاجــم فيهــا عــدة أطــراف، بــدءًا مــن مقتــدى الصــدر، زعيــم التيــار الصــدري، وصــواًل إلــى 
الحشــد الشــعبي وانتهــاًء بالقــوى السياســية العراقيــة، باإلضافــة إلــى حــدوث تظاهــرات مــن قبــل أنصــار 

ــار الصــدري فــي 15 يوليــو. التي
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واســتمراراً لهــذه املواقــف الطائفيــة، دعــا املالــي إىل منــع 
ــار الصــدري مــع القــوى الســنية  ــن التي ــف ب وجــود أي تحال
ــات  ــقط توجه ــتطعنا أن نس ــار “إذا اس ــث أش ــة، حي والكردي
مقتــدى والحلبــويس والبــارزاين، إذا أســقطنا مروعهــم نجــح 
العــراق، وإن مل نســتطع فالبلــد تســري نحــو الدائــرة الحمــراء، 

وأنتــم يجــب عليكــم أن تســتعدوا”.

ومل يكتــف املالــي مبهاجمــة خصومــه طائفيــاً، بــل كشــفت 
الترسيبــات عــن مســاعيه لتســليح نحــو 15 مجموعــة، ليكونوا 
ــر التدخــل، يف  ــب األم ــة، إذا تطل ــة القادم مســتعدين للمرحل
ــار  ــات مســلحة ضــد أنصــار التي مــؤرش عــى إعــداده ملواجه
الصــدري، باإلضافــة إىل مهاجمتــه لفصائــل الحشــد الشــعبي، 
واتهامهــا بالجــن، وهــو مــا قــد يكــون مرتبطــاً برفضهــم 
منارصتــه. كــام أكــد املالــي يف هــذه الترسيبــات أنــه أراد 
“جعــل الحشــد الشــعبي مشــابهاً للحــرس الثــوري اإليــراين”، يف 

محاولــة الســرضاء إيــران عــى مــا يبــدو.  

3- انتقــاد الصــدر املالــي: شــن الصــدر هجومــاً عــى املالي، إذ 
طالــب باســتنكار مــا ورد يف هــذه الترسيبــات، ســواء مــن قبــل 
قيــادات الكتــل املتحالفــة معه ضمن اإلطــار التنســيقي، أو من 
عشــريته، كــام نصــح الصــدر املالــي باعتــزال العمــل الســيايس. 
ويبــدو أن الصــدر يهــدف مــن ذلــك الهجــوم إىل إثبــات صحــة 
تســجيالت املالــي، وهــو مــا ســوف ميكــن الصــدر مــن إبعــاد 

أحــد خصومــه عــن تــويل رئاســة العــراق. 

4- تزامــن الترسيبــات مــع تظاهــرات الصــدر: جــاء الترسيــب 
ــل يومــن مــن موعــد صــالة  ــي قب ــوري املال الصــويت األول لن
الجمعــة املوحــدة التــي دعــا إليهــا التيــار الصــدري يف 15 يوليو 
املــايض، والتــي شــهدت مشــاركة عــرات اآلالف مــن أنصــار 
الصــدر، وتزامنــت مــع الذكــرى الرابعــة والعريــن ألول صــالة 
جمعــة أقامهــا والــده، آيــة اللــه محمــد محمــد صــادق الصدر.

ووضــع الصــدر خاللهــا عــدة رشوط للموافقــة عى تشــكيل 
ــا تبقــى مــن  ــزام بإخــراج م ــا االلت ــدة، ومنه أي حكومــة جدي
القــوات األجنبيــة، ومحاســبة الفاســدين، وحــر الســالح بيــد 
ــد  ــم الحش ــادة تنظي ــلحة، وإع ــل املس ــل الفصائ ــة، وح الدول
الشــعبي، والتحذيــر مــن إعــادة تشــكيل الحكومــة مــن قبــل 

أشــخاص متــت تجربتهــم ســابقاً، يف إشــارة إىل املالــي.

ــا  ــا إم ــن خالله ــدف م ــرات ه ــذه التظاه ــظ أن ه ويالح
إجهــاض تشــكيل الحكومــة العراقيــة، وذلــك عــر فــرض 
ــن  ــة، أو ســعى م ــا، تعجيزي ــدو، يف بعــض جوانبه ــب تب مطال
خاللهــا إىل التأكيــد عــى اســتمراره كطــرف مؤثــر يف العمليــة 
السياســية مــن خلــف الســتار، وذلــك مــن خــالل الضغــط عى 
التنســيقي الختيــار رئيــس للــوزراء غــري معــاٍد لــه، فضــالً عــن 
الحفــاظ عــى حصــة الصــدر يف الحكومــة القادمــة، ســواء يف 

ــة.  ــف الحكومي ــة، أو يف الوظائ ــب الوزاري املناص

تراجع حظوظ المالكي
ــي،  ــات املال ميكــن اســتعرض عــدد مــن االنعكاســات لترسيب

ــايل: وذلــك عــى النحــو الت

1- إضعــاف فــرص املالــي: يبــدو أن الهــدف مــن هــذه 
الترسيبــات هــو إضعــاف فــرص نــوري املالــي يف الرشــح 
لرئاســة الــوزراء، خاصــة أنــه هاجــم قيــادات الحشــد الشــعبي، 
إىل جانــب مقتــدى الصــدر، باإلضافــة إىل وجــود تكهنــات 
ــن يف النجــف،  ــة ســتطال رجــال الدي ــات القادم ــأن الترسيب ب
وهــو مــا ســوف ميثــل خصــامً مــن شــعبية املالــي يف الشــارع 
ــن لرئاســة  ــه ســوف يعــزز املرشــحن اآلخري العراقــي، كــام أن
الــوزراء داخــل اإلطــار التنســيقي، والــذي بلــغ عددهــم حــوايل 

عــرة مرشــحن.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن الترسيبــات كشــفت عــن تبنيــه 
لسياســات طائفيــة ضــد جميــع القــوى السياســية مــن الســنة 
واألكــراد، وهــو مــا يجعــل مــن الصعــب عليهــم القبــول بــه، 
ــنة  ــدات للس ــم تعه ــابق إىل تقدي ــد يف الس ــه عم ــة أن خاص
واألكــراد للفــوز برئاســة الحكومــة العراقيــة يف 2010، ثــم مــا 
لبــث أن نكــص عنهــا، بــل وســعى إلقصــاء القيــادات الســنية 
عــر اتهامهــا بدعــم اإلرهــاب، فضــالً عــن فــرض حصــار مــايل 
ــات  ــم كردســتان العــراق. والشــك أن هــذه الترسيب عــى إقلي
تؤكــد أن املالــي ال يــزال يتبنــى سياســات طائفيــة، وهــو مــا 
ــه قادمــة مــع الســنة واألكــراد  ســوف يعقــد أي مفاوضــات ل
ــه يف  ــة نجاح ــة، يف حال ــة القادم ــة العراقي ــكيل الحكوم لتش

الفــوز برشــيح التنســيقي.

ومــا يؤكــد ذلــك االســتنتاج أن الترسيبــات جــاءت متزامنــة 
مــع عقــد رئيــس الرملــان محمــد الحلبــويس اجتامعــاً داخــل 
ــد  ــد موع ــة لتحدي ــل النيابي ــاء الكت ــع رؤس ــان م ــي الرمل مبن
انتخــاب رئيــس الجمهوريــة حيــث تــم تحديــد اجتــامع آخــر 
لرؤســاء الكتــل النيابيــة يوم الخميــس املوافــق 21 يوليو لبحث 
ــذا الصــدد، وصــوالً إىل  ــة به ــه القــوى الكردي ــت إلي ــا توَصل م
اختيــار رئيــس الحكومــة املقبلــة مــع بدايــة الفصــل التريعي 

الجديــد للرملــان.

2- اتســاع هــوة الخالفــات الشــيعية: يالحــظ أن انتقــاد املالــي 
ــد توســع مســاحات  ــادات يف الحشــد الشــعبي ق لبعــض القي
ــك  ــعبي، وكذل ــد الش ــيات الحش ــن ميليش ــه وب ــالف بين الخ
بينــه وبــن القــوى األخــرى املنضويــة داخــل التنســيقي. فقــد 
تعرضــت بعــض مقــرات حــزب الدعــوة، التــي يشــغل املالــي 
ــرة  ــلحة يف الب ــامت مس ــام، لهج ــن الع ــب األم ــا منص فيه
وكربــالء والنجــف، كــام أظهــرت بعــض الصــور ومقاطــع فيديو 
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هل تنجح التسريبات في تسريع جهود تشكيل الحكومة العراقية؟

تــم نرهــا إغــالق مقــر حــزب الدعــوة يف الزعفرانيــة جنــويب 
بغــداد، مــع كتابــة عبــارة “مغلــق باســم الحشــد”.

ومــن جهــة أخــرى، رست تكهنــات بإمكانيــة انســحاب 
عــامر الحكيــم، زعيــم تيــار الحكمــة، وحيــدر العبــادي، زعيــم 
النــر مــن اإلطــار التنســيقي الشــيعي، وهــو مــا ينــذر براجــع 

متاســك التنســيقي، مبــا ينــذر يف النهايــة بانهيــاره. 

ــم  ــران الداع ــدرك إي ــراين: ت ــم اإلي ــل للدع ــع محتم 3- تراج
الرئيــي للتنســيقي أهميــة أن يكــون رئيــس الحكومــة املقبــل 
مقبــوالً دوليــاً وداخليــاً، الســيام مــن التيــار الصــدري حتــى ال 
يتــم تحريــك الشــارع ضــده، خاصــة بعــد تظاهــرات الصــدر 
األخــرية. ومــن جهــة أخــرى، فإنــه مــن الصعــب الرويــج 
ــى  ــو يتبن ــاً، وه ــة خارجي ــخصية مقبول ــاره ش ــي باعتب للامل

ــراد. ــّنة واألك ــاء الس ــدف إىل إقص ــة ته ــدة طائفي أجن

4- اســتمرار الخالفــات الكرديــة: اليــزال الخــالف الكــردي قامئــاً 
حــول منصــب رئاســة الجمهوريــة، مــع إخفــاق عدة وســاطات 
وكانــت آخرهــا إيرانيــة، ومحاولــة قائــد فيلــق القــدس يف 
الحــرس الثــوري اإليــراين، إســامعيل قــاآين، للتوفيق بــن الحزبن 

ــب،  ــوية للمنص ــح تس ــل إىل مرش ــين للتوص ــن الرئيس الكردي
وهــي جملــة مــن العوامــل التــي قــد تزيــد مــن تــأزم املشــهد 

الراهــن.

5- تصعيــد قضــايئ محتمــل ضد املالــي: تفتح تلــك الترسيبات 
ــوى  ــن الق ــيام م ــية، الس ــوى السياس ــض الق ــام بع ــال أم املج
ــق  ــح تحقي ــام لفت ــاء الع ــاء واالدع ــوء إىل القض ــة، للج املدني
ــض  ــن وتحري ــد لألم ــن تهدي ــا م ــاء فيه ــا ج ــأن م ــع بش موس
عــى االقتتــال، وهــو مــا ســيؤثر ســلباً عــى املســتقبل الســيايس 

للاملــي.

ويف الختــام، يكشــف مــا ســبق اســتمرار تــأزم املشــهد 
ــى  ــدة ع ــة جدي ــكيل حكوم ــل تش ــي، وفش ــيايس العراق الس
ــات،  ــراء االنتخاب ــى إج ــهور ع ــعة ش ــرور تس ــن م ــم م الرغ
غــري أن الترسيبــات األخــرية قــد تدفــع لتجــاوز املالــي لرئاســة 
ــاً،  ــوالً داخلي ــون مقب ــر يك ــح آخ ــن مرش ــث ع ــوزراء، والبح ال
خاصــة مــن التيــار الصــدري، وكذلــك إقليميــاً ودوليــاً، الســيام 
ــوري  ــارات واألجنحــة السياســية أن ن ــف التي مــع إدراك مختل

ــه.  ــات األخــرية ل ــاً يف ضــوء الترسيب ــل عبئ ــي ميث املال
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