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دالالت التقارب
مثّـــل الخـــاف الكـــردي بـــن الحزبـــن الرئيســـن، الحـــزب 
ــتاين  ــي الكردسـ ــاد الوطنـ ــتاين، واالتحـ ــي الكردسـ الدميقراطـ
حـــول منصـــب رئيـــس الجمهوريـــة أحـــد أبـــرز معوقـــات 
تشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة الجديـــدة، ولذلـــك فـــإن 
ــاد  ــزب االتحـ ــس حـ ــع رئيـ ــذي جمـ ــر الـ ــاع األخـ االجتـ
الوطنـــي بافـــل طالبـــاين مـــع نائـــب رئيـــس الحـــزب 
الدميقراطـــي الكردســـتاين نجرفـــان بـــارزاين، يف الســـليانية 
كان يبـــر بإمكانيـــة تجـــاوز الخافـــات الكرديـــة البينيـــة، 

وهـــو مـــا ميكـــن تفصيلـــه عـــى النحـــو التـــايل:

ـــم  ـــس اإلقلي ـــى رئي ـــس: التق ـــول الرئي ـــاف ح ـــاوز الخ 1- تج
نجرفـــان بـــارزاين يف سلســـلة اجتاعـــات منفصلـــة بعـــدد 
مـــن القيـــادات السياســـية يف الســـليانية، وهـــم كل مـــن 
ـــاين، واألمـــن  ـــي الكردســـتاين بافـــل طالب رئيـــس االتحـــاد الوطن

ـــاء  ـــن به ـــاح الدي ـــتاين، ص ـــامي الكردس ـــاد اإلس ـــام لاتح الع
ــي،  ــيد عـ ــر سـ ــر عمـ ــة التغيـ ــادي يف حركـ ــن، والقيـ الديـ

ورئيـــس جاعـــة العدالـــة الكردســـتانية عـــي بابـــر.

ـــة  ـــا مبنزل ـــى أنه ـــات ع ـــذه االجتاع ـــر إىل ه ـــن النظ وميك
ـــل  ـــن باف ـــع ب ـــد تجم ـــة ق ـــرى قادم ـــات أخ ـــة الجتاع مقدم
ونجرفـــان إلنهـــاء الخافـــات داخـــل إقليـــم كردســـتان 
الجمهوريـــة.  رئاســـة  مرشـــح  ملـــف  الســـيا  العـــراق، 
غـــر أنـــه كان مـــن الواضـــح أن هـــذا االجتـــاع فشـــل يف 
ـــزب  ـــل إرصار الح ـــك يف ظ ـــف، وذل ـــذا املل ـــول ه ـــق ح التواف
ـــر أحمـــد كمرشـــح  ـــم ري الدميقراطـــي الكردســـتاين عـــى تقدي
ـــاد  ـــك االتح ـــا يتمس ـــة، بين ـــة الجمهوري ـــب رئاس ـــويل منص لت
ــح  ــم صالـ ــايل برهـ ــيح الرئيـــس الحـ ــادة ترشـ ــي بإعـ الوطنـ

لواليـــة ثانيـــة.

ـــرة  ـــرة األخ ـــهدت الف ـــة: ش ـــة الداخلي ـــتيعاب الخافي 2- اس

العدد 1551، 25 مايو 2022

قــام رئيــس إقليــم كردســتان نجيرفــان بارزانــي بزيــارة إلــى مدينــة الســليمانية، فــي 22 مايــو 2022، لحضــور 
حفــل تخــرج الدفعــة 16 مــن طلبــة كليــة قاجــوالن العســكرية الثالثــة فــي محافظــة الســليمانية، فضــًا 
عــن إجــراء مباحثــات مــع رؤســاء وقــادة األطــراف السياســية فــي مدينــة الســليمانية فــي مؤشــر علــى 

محاولــة حــل الخافــات الكرديــة البينيــة.

تحديــات قائمــة: فــرص تجــاوز الخالفــات الكرديــة البينيــة فــي العــراق، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1551، 25 مايــو 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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اتســـاع الخـــاف بـــن األحـــزاب السياســـية يف إقليـــم كردســـتان 
ـــا  ـــع انعقاده ـــم املزم ـــات اإلقلي ـــون انتخاب ـــول قان ـــراق ح الع

ـــر 2022.  يف أكتوب

وتتمثـــل أبـــرز نقـــاط الخـــاف بـــن أحـــزاب كردســـتان 
العـــراق فيـــا إذا كان ســـيتم اعتبـــار اإلقليـــم دائـــرة انتخابيـــة 
ـــات.  ـــا األقلي ـــا مســـألة كوت ـــر متعـــددة، وتليه واحـــدة، أم دوائ
ونتيجـــة للخافـــات القامئـــة حـــول هاتـــن القضيتـــن، طالبـــت 
ــات.  ــل االنتخابـ ــة بتأجيـ ــية الكرديـ ــوى السياسـ ــض القـ بعـ
وقـــد يكـــون االجتـــاع األخـــر بـــن بافـــل ونجرفـــان قـــد 
ـــون. ـــذا القان ـــول ه ـــة ح ـــات مبدئي ـــل لتفاه ـــعى للتوص س

3- قـــرب انتهـــاء مهلـــة الصـــدر: يـــدرك الدميقراطـــي 
ــم  ــا زعيـ ــي منحهـ ــة التـ ــاء املهلـ ــرب انقضـ ــتاين قـ الكردسـ
ـــه  ـــة، لخصوم ـــدى الصـــدر، للمـــرة الثاني ـــار الصـــدري، مقت التي
ـــدري،  ـــار الص ـــن التي ـــداً ع ـــدة بعي ـــة الجدي ـــكيل الحكوم لتش
ـــل  ـــا ظ ـــاح طامل ـــا النج ـــب له ـــن يكت ـــي ل ـــود الت ـــي الجه وه
تحالـــف “إنقـــاذ وطـــن” متاســـكاً، نظـــراً ألن لديـــه األغلبيـــة. 

ولكـــن عـــى الجانـــب اآلخـــر، فـــإن معضلـــة تجـــاوز الثلـــث 
ـــزال قامئـــة، وميكـــن أن يســـاهم انضـــام االتحـــاد  املعطـــل الت
الوطنـــي الكردســـتاين لتحالـــف “إنقـــاذ وطـــن” يف تجـــاوز 
ـــتقلن  ـــدد املس ـــع ع ـــوف يراج ـــاً، إذ س ـــكلة جزئي ـــذه املش ه
ــول إىل  ــم للوصـ ــق معهـ ــدر للتوافـ ــيحتاج الصـ ــن سـ الذيـ

أغلبيـــة الثلثـــن، واملقـــدرة بحـــوايل 220 مقعـــداً.

4- خـــاف النفـــط بـــن أربيـــل وبغـــداد: تصاعـــد الخـــاف 
ــراق  ــتان العـ ــود كردسـ ــأن عقـ ــل بشـ ــداد وأربيـ ــن بغـ بـ
ـــا يف العـــراق  ـــة العلي النفطيـــة عقـــب قـــرار املحكمـــة االتحادي
ـــون  ـــتورية قان ـــدم دس ـــى بع ـــذي ق ـــر 2022، وال يف 15 فراي
النفـــط والغـــاز لحكومـــة إقليـــم كردســـتان، الصـــادر عـــام 
ـــي  ـــاج النفط ـــليم اإلنت ـــم بتس ـــزام اإلقلي ـــن إل ـــاً ع 2007، فض

إىل الحكومـــة االتحاديـــة.

ـــط  ـــدات النف ـــأن عائ ـــدل بش ـــن الج ـــة م ـــك حال ـــار ذل وأث
مـــن جهـــة، وبشـــأن صحـــة الكميـــات املصـــدرة عـــر 
كردســـتان مـــن جهـــة أخـــرى، فضـــاً عـــن الخافـــات بـــن 
ـــة  ـــادة 140 الخاص ـــيا امل ـــتور، الس ـــة بالدس ـــن املتعلق الطرف

بكركـــوك واملناطـــق املتنـــازع عليهـــا. 

ـــع  ـــات م ـــن يف مفاوض ـــول الجانب ـــن دخ ـــم م ـــى الرغ وع
بغـــداد لحلحـــة امللـــف، فإنهـــا فشـــلت، وهـــو مـــا ترتـــب 
ـــاري،  ـــو الج ـــة، يف 19 ماي ـــط العراقي ـــب وزارة النف ـــه طل علي
مـــن رشكات النفـــط والغـــاز العاملـــة يف إقليـــم كردســـتان 
ــة  ــويق اململوكـ ــة التسـ ــع رشكـ ــدة مـ ــود جديـ ــع عقـ توقيـ
للدولـــة “ســـومو” بـــدالً مـــن حكومـــة اإلقليـــم، وهـــو 
املوقـــف الـــذي أغضـــب األكـــراد، والذيـــن طلبـــوا تدخـــل 

األمـــم املتحـــدة.

5- طلـــب الوســـاطة األمميـــة: وافـــق مجلـــس األمـــن 
ــس  ــه رئيـ ــب قدمـ ــى طلـ ــو 2022، عـ ــدويل، يف 21 مايـ الـ
ـــم املتحـــدة  ـــارزاين بإرســـال مبعـــوث لألم ـــان ب ـــم نيجرف اإلقلي
ـــاد حـــل جـــذري  ـــداد إليج ـــل وبغ ـــن أربي ـــاوض ب ـــم تف لتنظي
للقضايـــا العالقـــة يـــن الجانبـــن. كـــا أنـــه مـــن املتوقـــع 
أن يصـــدر مجلـــس األمـــن األســـبوع املقبـــل مـــروع قـــرار 
ـــة يف  ـــم املتحـــدة، ومناقشـــة القضي ـــة األم ـــد عمـــل بعث لتجدي

جلســـة خاصـــة.

ـــن  ـــدد م ـــل ع ـــن قب ـــتاين رفضـــاً م ـــت خطـــوة الكردس والق
ـــي  ـــب أهـــل الحـــق الت ـــة يف العـــراق كعصائ األطـــراف الداخلي
اعتـــرت الخطـــوة مبنزلـــة تحكيـــم دويل ال يكـــون إال بـــن 
دول مســـتقلة، وهـــو مـــا تـــم تفســـره مـــن قبـــل البعـــض 
ـــة،  ـــات الخارجي ـــاب التدخ ـــح ب ـــات وفت ـــل للخاف ـــه تدوي بأن
ـــي  ـــعى الدميقراط ـــراق، وس ـــتقال الع ـــدة واس ـــس بوح ـــا مي مب
الكردســـتاين الســـتيعاب هـــذه االنتقـــادات عـــر التأكيـــد أن 
ـــاق  ـــروج باتف ـــو الخ ـــوث ه ـــذا املبع ـــال ه ـــن إرس ـــدف م اله
ــود  ــاً لبنـ ــن طبقـ ــن الطرفـ ــات بـ ــة للخافـ ــول جذريـ وحلـ

ـــي.  ـــتور العراق الدس

تحركات إيرانية متعددة
قامـــت إيـــران بخطـــوات يف محاولـــة لتخريـــب التحالـــف 
ـــا يف  ـــاً بإخفاقه ـــك ارتباط ـــراد، وذل ـــدر واألك ـــن الص ـــم ب القائ
ـــن  ـــا ميك ـــو م ـــيقي، وه ـــدر والتنس ـــن الص ـــق ب ـــداث تواف إح

تفصيلـــه عـــى النحـــو التـــايل:

1- تحـــركات ســـفري طهـــران: عيّنـــت إيـــران محمـــد كاظـــم 
ـــل 2022،  ـــراق يف أبري ـــا يف الع ـــداً له ـــفراً جدي ـــادق س آل ص
ـــاطة  ـــل يف الوس ـــذي فش ـــجدي، وال ـــراج مس ـــاً إلي ـــك خلف وذل
بـــن الصـــدر وخصومـــه مـــن القـــوى الشـــيعية. وياحـــظ 
أن صـــادق كان قائـــداً ســـابقاً يف الحـــرس الثـــوري اإليـــراين 
ــا  ــر 2020، كـ ــذ أكتوبـ ــة منـ ــات أمريكيـ ــع لعقوبـ ويخضـ

عمـــل مستشـــاراً ملســـجدي.

ويســـعى الحـــرس الثـــوري إىل اســـتثار عاقـــة صـــادق 
ــية يف  ــراف السياسـ ــف األطـ ــع مختلـ ــة مـ ــة والقدميـ القويـ
ـــم  ـــن الطاق ـــل ضم ـــف والعم ـــه يف النج ـــم والدت ـــراق بحك الع
ـــة،  ـــه للعربي ـــن إجادت ـــداد، فضـــاً ع ـــراين ببغ ـــايس اإلي الدبلوم
وذلـــك لتقديـــم مبـــادرة جديـــدة لحلحلـــة الخافـــات بـــن 
الصـــدر واإلطـــار التنســـيقي، وهـــو مـــا وضـــح يف إجرائـــه 

لقـــاءات واتصـــاالت مـــع الجانبـــن.

ــإن  ــادق الجديـــدة، فـ وعـــى الرغـــم مـــن محاولـــة صـ
ـــأيت  ـــي ي ـــا، والت ـــي تواجهه ـــات الت ـــد مـــن التحدي ـــاك العدي هن
ــاذ  ــه يف تحالـــف إنقـ ــدر وحلفائـ ــك الصـ ــا متسـ يف مقدمتهـ



العدد 1551 3|25 مايو 2022

فرص تجاوز الخالفات الكردية البينية في العراق

وطـــن مبـــروع حكومـــة األغلبيـــة، بينـــا يتمســـك التنســـيقي 
ـــدر يف  ـــر الص ـــع أن يفك ـــه ال يتوق ـــا أن ـــة. ك ـــة توافقي بحكوم
الحكومـــة التوافقيـــة، إن اتجـــه للراجـــع عـــن موقفـــه الرافـــض 
لهـــا، حتـــى ينتظـــر جهـــود الدميقراطـــي الكردســـتاين للتوافـــق 
ــاذ  ــم إىل “إنقـ ــه ينضـ ــا يجعلـ ــي، مبـ ــاد الوطنـ ــع االتحـ مـ
ـــة. ـــة العراقي ـــكيل الحكوم ـــود تش ـــن جه ـــهل م ـــن”، ويس وط

ـــعاً  ـــعبياً واس ـــاً ش ـــاك رفض ـــإن هن ـــرى، ف ـــة أخ ـــن جه وم
ـــد  ـــة يف العـــراق، الســـيا أن الســـفر الجدي للتدخـــات اإليراني
ـــوري. ـــع للحـــرس الث ـــدس التاب ـــق الق ـــة بفيل ـــة وثيق عـــى صل

2- تهديـــد الحـــرس الثـــوري أربيـــل: هـــددت الهيئـــة 
ــتان،  ــم كردسـ ــن إقليـ ــة أمـ ــة العراقيـ ــيقية للمقاومـ التنسـ
وياحـــظ أن الهيئـــة مـــا هـــي إال واجهـــة للميليشـــيات 
ـــم،  ـــن اإلقلي ـــي تســـتهدف أم ـــران، والت املســـلحة املرتبطـــة بإي
بســـبب انضـــام الدميقراطـــي الكردســـتاين لتحالـــف إنقـــاذ 
وطـــن بقيـــادة الصـــدر. وســـعت إيـــران مؤخـــراً لتصعيـــد 
هـــذه الهجـــات، عـــر محاولـــة الربـــط بـــن مـــا تشـــهده 
ــد  ــل ضـ ــا إرسائيـ ــة تنفذهـ ــات تخريبيـ ــن عمليـ ــران مـ إيـ
ــرس  ــن يف الحـ ــال ضابطـ ــا اغتيـ ــي كان آخرهـ ــران، والتـ إيـ
الثـــوري اإليـــراين، وبـــن حديـــث طهـــران عـــن وجـــود 

ــل.   ــاد يف أربيـ املوسـ

ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك أن أمـــن عـــام عصائـــب أهـــل 
الحـــق، قيـــس الخزعـــي، اســـتبق بيـــوم واحـــد بيـــان تنســـيقية 
املقاومـــة بالهجـــوم عـــى أربيـــل، متهـــاً إياهـــا باحتضـــان 
معســـكرات للتدريـــب هدفهـــا إحـــداث اضطرابـــات يف 

محافظـــات الوســـط والجنـــوب.

ــن  ــات بـ ــز الخافـ ــعى لتعزيـ ــران تسـ ــظ أن إيـ وياحـ
ـــات إنقـــاذ وطـــن، خاصـــة  األكـــراد مـــن جانـــب، وباقـــي مكون
ـــويس  ـــدر والحلب ـــى الص ـــب يف أن يتبن ـــت ترغ ـــل كان أن أربي
ــيات  ــات ميليشـ ــة هجـ ــا يف مواجهـ ــة لهـ ــف داعمـ مواقـ
إيـــران، كـــا أن هـــذا امللـــف يضـــاف إىل الخـــاف القائـــم 

بـــن أربيـــل وبغـــداد حـــول تصديـــر النفـــط والغـــاز. 

ـــل االجتـــاع الكـــردي األخـــر خطـــوة  ـــام، قـــد ميث ويف الخت
ـــة  ـــراد، خاص ـــن األك ـــة ب ـــات القامئ ـــة الخاف ـــة يف حلحل مهم
ـــتدعي  ـــا يس ـــل، م ـــداد وأربي ـــن بغ ـــاف ب ـــروز خ ـــل ب يف ظ
ـــر مـــن بغـــداد،  ـــازالت أك ـــزاع تن وحـــدة الصـــف الكـــردي النت
أو عـــى األقـــل بلـــورة موقـــف مشـــرك مـــن امللفـــات 
ــي  ــاد الوطنـ ــام االتحـ ــإن انضـ ــل، فـ ــة. ويف املقابـ الخافيـ
ـــاعد  ـــد يس ـــدر ق ـــف الص ـــتاين إىل تحال ـــي الكردس والدميقراط
ــر أن  ــة، غـ ــة العراقيـ ــكيل الحكومـ ــود تشـ ــة جهـ يف حلحلـ
ـــى  ـــب ع ـــران اللع ـــة إي ـــل يف محاول ـــية تتمث ـــكلة الرئيس املش
التناقضـــات القامئـــة بـــن أربيـــل وبغـــداد لتخريـــب التحالـــف 
ـــن الصـــدر واألكـــراد، غـــر أن مـــا يحـــد مـــن هـــذه الجهـــود  ب
ـــا  ـــو م ـــة، وه ـــت هين ـــة ليس ـــة الداخلي ـــات الكردي أن الخاف
ــى  ــاق عـ ــن يف االتفـ ــن الكرديـ ــاق الحزبـ ــح يف إخفـ اتضـ
ـــر  ـــي اســـتمرار تع ـــا يعن ـــة، وهـــو م ـــس الجمهوري مرشـــح رئي

تشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة.
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