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تحوالت المشهد السياسي
شــهدت الســاحة العراقيــة خــال األيــام القليلــة املاضيــة 
ــرازه يف  عــدداً مــن التحــركات السياســية، وهــو مــا ميكــن إب

ــة: ــاط التالي النق

ــزال  ــة: ال ت ــم البيني ــاوز خالفاته ــن تج ــراد ع ــز األك 1- عج
القــوى السياســية الكرديــة الرئيســية، ممثلــة يف الحــزب 
الكردســتاين  الوطنــي  واالتحــاد  الكردســتاين  الدميقراطــي 
عاجــزة عــن تجــاوز الخافــات فيــا بينهــا، وهــو مــا يتضــح 
ــف ســيايس موحــد،  ــاف لتشــكيل تحال ــا يف االئت يف إخفاقه
وذلــك لــي يتفاوضــوا مــع القــوى السياســية األخــرى يف 
ــة  ــة، وبقي بغــداد حــول مرشــحهم القــادم لرئاســة الجمهوري

ــراد. ــة األك ــن حص ــد م ــي تع ــب الت املناص

فقــد قامــت وفــود كرديــة محســوبة عــى الحزبــن 
الرئيســين بالتفــاوض مــع القــوى السياســية العراقيــة بشــكل 

ــن عــن التوصــل إىل أي تفاهــات،  منفــرد، مــن دون أن تعل
ــتاين  ــي الكردس ــن الدميقراط ــد م ــاء وف ــا لق ــن بينه ــي م والت
بائتــاف دولــة القانــون بزعامــة نــوري املالي والتيــار الصدري 
ــى  ــاري كل ع ــمرب الج ــدر يف 12 ديس ــدى الص ــة مقت بزعام
ــتاين  ــي الكردس ــوظ أن الدميقراط ــن امللح ــدة. وإن كان م ح
ــكيل  ــأن تش ــدري، بش ــار الص ــع التي ــه م ــف أن تفاهات كش
الحكومــة العراقيــة املقبلــة أكــر تقدمــاً مــن التفاهــات مــع 

ــيقي. ــار التنس اإلط

ويرجــع الســبب الرئيــي للخــاف الكــردي الداخــي إىل 
رغبــة الحــزب الدميقراطــي الكردســتاين يف تجــاوز التفاهــات 
ــب  ــول منص ــتاين ح ــي الكردس ــاد الوطن ــع االتح ــابقة م الس
ــان، يف املــايض، عــى  ــق الحزب ــة، فقــد تواف ــس الجمهوري رئي
بغــداد  األولــن يف كل مــن  الســيادين  املنصبــن  تقاســم 
ــد األمــن  ــك عــى قاعــدة تقل ــام 2005، وذل ــذ ع ــل من وأربي
جــال  يف  ممثــاً  الكردســتاين،  الوطنــي  لاتحــاد  العــام 
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شــهدت مشــاورات تشــكيل الحكومــة العراقيــة تطــورات جديــدة، فإلــى جانــب رفــض اإلطــار التنســيقي 
نتائــج االنتخابــات، وانتظــاره قــرار المحكمــة االتحاديــة العليــا فــي 22 ديســمبر علــى الطعــون المقدمــة 
إللغــاء نتائــج االنتخابــات، فــإن المحــاوالت لتجــاوز الخالفــات داخــل الكتــل الســنية والكرديــة قــد أخفقــت، 
ــر لالنقســامات الطائفيــة العربيــة –  وذلــك فــي الوقــت الــذي تــم تأســيس فيــه تكتــل جديــد معــارض عاب

الكرديــة تحــت مســمى “مــن أجــل الشــعب”.  

انقســام المنقســم:  تعزيــز فــرص الصــدر فــي تشــكيل حكومــة أغلبيــة فــي العــراق, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1422، 20 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الطالبــاين آنــذاك، رئاســة العــراق، مقابــل تــويل زعيــم الحــزب 
الدميقراطــي الكردســتاين، مســعود بــارزاين رئاســة إقليــم 

ــراق.  ــتان الع كردس

يتــوىل  الكردســتاين عــى أن  الوطنــي  ويــر االتحــاد 
مرشــح الحــزب منصــب رئيــس الدولــة، يف حــن يــرى الحــزب 
ــاً  ــات حق ــويل هــذا املنصــب ب الدميقراطــي الكردســتاين أن ت
لــه، خاصــة بعدمــا متكــن مــن حصــد أغلــب أصــوات أكــراد 

ــراق.  الع

وشــهدت الفــرة األخــرة محاولــة لحــل الخــاف، إذ بــات 
ــاد  ــب لاتح ــح املنص ــل إىل من ــتاين ميي ــي الكردس الدميقراط
الوطنــي؛ رشيطــة ترشــيح شــخصية أخــرى لتــويل لهــذا 
املنصــب مــن قياديــي االتحــاد الوطنــي مــع اســتبعاد الرئيــس 
الحــايل برهــم صالــح، غــر أن رئيــس االتحــاد، بافــل طالبــاين، 
ال يــزال يــر عــى ترشــيح صالــح ملنصــب رئيــس الجمهوريــة. 

وحتــى يف حالــة إخفــاق الحزبــن الكرديــن عــى التوافــق، 
فإنــه ميكنهــا العــودة إىل “صيغــة 2018”، حينــا طــرح كا 
الحزبــن مرشــحها لرئاســة الجمهوريــة، وتــم انتخــاب برهــم 
صالــح، حينهــا، رئيســاً للدولــة، يف حــن أن مرشــح الدميقراطي 
الكردســتاين الخــارس، فــؤاد حســن، تســلم حقيبــة الخارجيــة. 

2- اســتمرار الخالفــات الســنية: يهيمــن عــى املشــهد الســني 
ــد  ــة محم ــدم بزعام ــف تق ــا تحال ــين، وه ــن رئيس تحالف
الحلبــويس، والــذي حــل يف املرتبــة األوىل عــن العــرب الســنة 
بحصولــه عــى 43 مقعــداً يف انتخابــات أكتوبــر 2021، فضــاً 
ــن  ــر ع ــس خنج ــن خمي ــذي أعل ــزم”، وال ــف “الع ــن تحال ع
ــوى  ــس ق ــم خم ــف يض ــن تحال ــمرب، م ــه يف 11 ديس تأسيس
سياســية هــي تحالــف عــزم )14 مقعــداً(، وكتلــة حــزب 
الجاهــر، وحركــة حســم لإلصــاح، ونــواب مــن كتلــة العقــد 
ــواب  ــغ عــدد ن الوطنــي، والتحالــف العــريب يف كركــوك، ويبل

ــاً.   ــد حــوايل 34 نائب ــل الجدي التكت

وشــهدت األيــام املاضيــة توافقــات مبدئيــة بــن الجانبــن 
عــى تشــكيل تحالــف واحــد يتفــاوض مــع القــوى السياســية 
األخــرى، غــر أن هــذه التفاهــات تواجــه تحديــات. ويبــدو 
التفاهــم حــول  إخفــاق  الخــاف هــو  أســباب  أحــد  أن 
ــة  ــويس رغب ــدي الحلب ــان، إذ يب ــس الربمل ــب رئي ــة منص هوي
ــزم  ــف الع ــه تحال ــا يعارض ــو م ــب، وه ــاظ باملنص يف االحتف
ــخصية  ــويس بش ــتبدال الحلب ــب يف اس ــذي يرغ ــة، وال رصاح

ــزم.  ــف الع ــى تحال ــوبة ع ــرى محس أخ

ومــن جانــب آخــر، ياحــظ أن هنــاك انقســامات يف 
ــف  ــن أن تحال ــي ح ــن. فف ــن الجانب ــية ب ــف السياس املواق

ــران،  العــزم يعــد أقــرب لإلطــار التنســيقي املقــرب مــن طه
ــدري.  ــار الص ــرب إىل التي ــو األق ــدم ه ــف تق ــإن تحال ف

3- تأســيس تحالــف عــريب – كــردي معــارض: ســعت القــوى 
املدنيــة الفائــزة يف االنتخابــات الربملانيــة األخــرة عــى توحيــد 
موقفهــا داخــل الربملــان العراقــي الجديــد خــال الفــرة 
القادمــة، وهــو مــا تبلــور يف تأســيس تحالــف مــدين ســيايس 
معــارض باســم “مــن أجــل الشــعب” يف 15 ديســمرب 2021، 
والــذي يعــد األول مــن نوعــه، والــذي يتألــف مــن 28 عضــواً 

ــزاً يف االنتخابــات األخــرة.  فائ

ويضــم هــذا التحالــف الجديــد حركــة “امتــداد” املدنيــة 
برئاســة عــاء الــركايب، فضــاً عــن أعضــاء حركــة “جيــل 
جديــد” بزعامــة شاســوار عبــد الواحــد التــي تنشــط يف 
إقليــم كردســتان العــراق. وياحــظ أن مثــل هــذا التكتــل هــو 
ــة  ــة – الكردي ــة العربي ــامات اإلثني ــر لانقس ــل عاب أول تكت
ــواة  ــذي يســعى أن يكــون ن ــذ عــام 2003، وال يف العــراق من
أكتوبــر”  “انتفاضــة  شــعارات  تتبنــى  برملانيــة  معارضــة 

ومطالبهــا.

4- اســتمرار تصعيــد اإلطــار التنســيقي: تواصــل القــوى 
خــرت  والتــي  التنســيقي،  اإلطــار  تحــت  املنضويــة 
ــل  ــح، املمث ــف الفت ــا تحال ــرة، ويف مقدمته ــات األخ االنتخاب
دعــوة  إىل  إليــران،  التابعــة  الــواليئ  الحشــد  مليليشــيات 
أنصارهــا إىل التظاهــر واالحتجــاج قــرب املنطقــة الخــراء يف 
بغــداد لتأكيــد مواصلــة رفضهــم نتائــج االنتخابــات، ومارســة 
ضغــط عــى القــوى السياســية املناوئــة لهــم، ممثلــة يف التيــار 
الصــدري للقبــول بتشــكيل حكومــة توافقيــة معهــم، أو 
الضغــط عــى املحكمــة االتحاديــة العليــا إللغــاء االنتخابــات. 

ــل النظــر  ــا تأجي ــة العلي ــة االتحادي ــت املحكم ــد أعلن فق
ــات،  ــج االنتخاب ــاء نتائ ــة إللغ ــون املقدم يف الشــكاوى والطع
والتــي قــدم بعضهــا رئيــس تحالــف الفتــح، هــادي العامــري، 
ــل مــن نوعــه، وميكــن إرجــاع  ــاين تأجي إىل 22 ديســمرب، يف ث
هــذا التأجيــل إىل وجــود رغبــة مــن جانــب املحكمــة إلتاحــة 
ــون  ــى ال يك ــة، حت ــية القامئ ــة السياس ــة األزم ــال لتهدئ املج
قرارهــا، ســواء بتأكيــد نتائــج االنتخابــات، وهــو املرجــح، 
ــيعية  ــزاب الش ــن األح ــراع ب ــر ال ــبباً يف تفج ــا س أو إلغائه

ــة. العراقي

االنعكاسات على تشكيل الحكومة
التــي تشــهدها  الســابقة  السياســية  التطــورات  تنعكــس 
الســاحة العراقيــة عــى جهــود تشــكيل الحكومــة الجديــدة، 

ــايل: ــح يف الت ــا يتض ــو م وه
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ــع  ــيقي: يتوق ــار التنس ــن اإلط ــزم م ــف الع ــراب تحال 1- اق
حــدوث مزيــد مــن التنســيق والتوافــق بــن تحالــف “العــزم” 
برئاســة خميــس الخنجــر، وبعــض مكونــات اإلطار التنســيقي، 
ــات  ــد للرئاس ــض التجدي ــول رف ــم ح ــوء تاقيه ــك يف ض وذل
الثــاث، إذ إن بعــض القــوى املنضويــة تحت اإلطار التنســيقي 
ــس  ــي، رئي ــى الكاظم ــة ملصطف ــة ثاني ــد لوالي ــض التجدي ترف
الــوزراء العراقــي، يف حــن أن تحالــف “عــزم” الســني يبــدي 

رفضــه لتســمية الحلبــويس لواليــة ثانيــة يف رئاســة الربملــان.

ــه الحــايل،  ــار التنســيقي لتوســيع تحالف ــد يتجــه اإلط وق
بحيــث ال يقتــر عــى القــوى الشــيعية، ولكــن تضــم كذلــك 
القــوى الســنية القريبــة مــن توجهاته ممثلــة يف تحالف العزم، 
ويدعــم ذلــك إعــان اإلطــار عــن تأســيس مؤسســة سياســية 
تضــم قــوى اإلطــار التنســيقي والقــوى السياســية املســتقلة 
وقــوى املكونــات األخــرى لتشــكيل الحكومــة املقبلــة، وذلــك 
يف محاولــة لرقــة اســتحقاق تشــكيل الحكومــة القادمــة مــن 
التيــار الصــدري، أو عــى األقــل حرمــان الصــدر مــن األصــوات 
ــة  ــه يف النهاي ــا يدفع ــة، مب ــة األغلبي ــكيل حكوم ــة لتش الازم
إىل القبــول بتشــكيل حكومــة توافقيــة بالتعــاون مــع اإلطــار 

التنســيقي. 

2- تبلــور تفاهــات بــن الصــدر والحلبــويس والــرزاين: 
يعــد التيــار الصــدري )73 مقعــداً( قريبــاً مــن تحالــف 
تقــدم بزعامــة الحلبــويس )43 مقعــداً( والحــزب الدميقراطــي 
الكردســتاين )31 مقعــداً(، أي أن هــذا التحالــف يف حالــة 
إعانــه رســمياً ســوف ميتلــك نحــو 147 مقعــداً، أي أنــه 
ــدد  ــل إىل ع ــي يص ــط، ل ــداً فق ــوايل 18 مقع ــاج إىل ح يحت
ــة، واملقــدرة بنحــو  املقاعــد الازمــة لتشــكيل حكومــة أغلبي

165 مقعــداً يف الربملــان. 

وحتــى يف حالــة اصطفــاف االتحــاد الوطنــي الكردســتاين 

)18 مقعــداً( مــع اإلطــار التنســيقي، ورفضــه االنضــام للتيــار 

ــن  ــإن اإلطــار التنســيقي ل ــر مســتبعد، ف الصــدري، وهــو أم

ــة  ــراً ألن قامئ ــة، نظ ــة العراقي ــكيل الحكوم ــن تش ــن م يتمك

ــن  ــاً ع ــداً، فض ــو 28 مقع ــك نح ــعب” متتل ــل الش ــن أج “م

ــن  ــف السياســية م ــار الصــدري يف املواق ــرب للتي ــا األق كونه

ــا انبثقــت عــن  اإلطــار التنســيقي، نظــراً ألن بعــض مكوناته

ثــورة ترشيــن، التــي تهــدف إىل إضعــاف النفــوذ اإليــراين عــى 

بغــداد. 

ويف الختــام، تشــر معظــم التطــورات التــي شــهدتها 

ــة، إىل  ــام املاضي ــدار األي ــة عــى م الســاحة الساســية العراقي

ــه يف  ــز فرص ــى اآلن، يف تعزي ــيقي حت ــار التنس ــاق اإلط إخف

تشــكيل الحكومــة العراقيــة املقبلــة، أو الضغــط عــى الصــدر 

لتشــكيل حكومــة توافقيــة ال تســتبعده، وهــو مــا يعنــي أن 

ــة  ــة االتحادي ــى املحكم ــول ع ــوف يع ــيقي س ــار التنس اإلط

ــات.  ــج االنتخاب ــاء نتائ إللغ

ــة،  ــات العراقي ــة االنتخاب ــرة بصح ــرار األخ ــة إق ويف حال

فإنــه لــن يكــون أمامــه، ســوى خياريــن، وهــا إمــا اللجــوء 

ــع الصــدر، ولعــل رفــض الصــدر  ــاوض م ــف، أو التف إىل العن

لقــاء ممثــي اإلطــار التنســيقي إال بعــد إعــان املحكمــة 

ــا لحكمهــا مــؤرش عــى أن الصــدر يبــدي  االتحاديــة العلي

اســتعداده للتوصــل لتفاهــات مــع اإلطــار التنســيقي، ولكــن 

بعــد تقديــم األخــر ملطالــب واقعيــة تأخــذ يف االعتبــار تراجع 

وزنــه الشــعبي، مبــا يعنيــه ذلــك التخــي عــن مطلبــه برفــض 

ترشــيح رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، لفــرة 

واليــة ثانيــة.   
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