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دوافع الخالفات الكردية 
يشــهد إقليــم كردســتان العــراق تصعيــداً جديــداً عــى خلفيــة 
اتســاع مســاحات الخــاف بــني الحزبــني الرئيســيني يف اإلقليــم 
خــال الفــرة املاضيــة، وميكــن اإلشــارة إىل أهــم أســباب ذلــك 

الخــاف عــى النحــو التــايل:

الدميقراطــي  وجــه  املتبادلــة:  االتهامــات  تصاعــد   -1
ــة  ــوف وراء عملي ــي بالوق ــاد الوطن ــاً لاتح ــتاين اتهام الكردس
اغتيــال العقيــد يف جهــاز مكافحــة اإلرهــاب، هــاوكار الجــاف، 
ــدداً  ــي ع ــدم الدميقراط ــر 2022. وق ــع أكتوب ــل مطل يف أربي
مــن األدلــة عــى تــورط عــدد مــن القــادة األمنيــني التابعــني 
لاتحــاد الوطنــي يف عمليــة االغتيــال، غر أن األخــر نفى هذه 
االتهامــات. كــا أســفر ذلــك الحــادث عــن مصــادرة االتحــاد 
الوطنــي ممتلــكات الرئيــس الســابق لجهــاز املعلومــات التابع 
لــه “زانيــاري”، أجــي أمــني، الــذي انضــم مؤخــراً إىل مجلــس 
ــو  ــتاين، وه ــي الكردس ــره الدميقراط ــذي يدي ــم ال ــن اإلقلي أم

مــا يــؤرش إىل تصاعــد الخافــات بــني الحزبــني خــال الفــرة 
ــة بينهــا. ــول توافقي القادمــة، حــال عــدم التوصــل لحل

2- الهيمنــة عــى الســلطة واملــوارد: وجــه نائــب رئيــس 
إقليــم كردســتان العــراق والقيــادي يف االتحــاد الوطنــي، 
ــتاين  ــي الكردس ــات للدميقراط ــى، اتهام ــيخ مصطف ــر ش جعف
بالتحكــم يف إيــرادات اإلقليــم مــن النفــط واملعابــر، باإلضافــة 
إىل احتــكار الدميقراطــي للقــرار الســيايس يف اإلقليــم، الســيا 
فيــا يتعلــق بامللفــني األمنــي والنفطــي، فضــاً عــن اتهامــات 
ــل  ــز ثق ــليانية، مرك ــة الس ــان محافظ ــق بحرم ــرى تتعل أخ
االتحــاد الوطنــي، مــن املشــاريع الخدميــة واملوازنــة املاليــة. 

ويضــاف إىل مــا ســبق، مطالبــة االتحــاد الوطنــي بتعديــل 
ــات، يف الوقــت  ــة االنتخاب ــر مفوضي ــون االنتخــايب وتغي القان
ــب  ــك املطال ــتاين تل ــي الكردس ــه الدميقراط ــض في ــذي يرف ال
خشــية أن يقــود ذلــك إىل فقــدان أغلبيتــه يف برملــان اإلقليــم. 
ودفــع ذلــك الخــاف إىل تأجيــل االنتخابــات الترشيعيــة التــي 
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أعلــن االتحــاد الوطنــي الكردســتاني بزعامــة، بافــل طالبانــي، تعليــق حضــور وزرائــه اجتماعــات مجلــس وزراء 
إقليــم كردســتان العــراق حتــى إشــعار آخــر، باســتثناء حضــور وزيريــن، بهــدف نقــل اعتراضــات الحــزب إلــى 
الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، الــذي يقــود حكومــة اإلقليــم. يأتــي هــذا بالتــوازي مــع تهديــد زعيــم 
ائتــاف دولــة القانــون، نــوري المالكــي، لرئيــس الحكومــة العراقيــة، محمــد شــّياع الســوداني، بســحب 
وزرائــه مــن الحكومــة، بســبب مــا وصفــه بتدخــات وضغــوط تقــوم بهــا عصائــب أهــل الحــق بقيــادة قيــس 

الخزعلــي، األمــر يؤشــر إلــى وجــود انقســامات داخــل اإلطــار التنســيقي الشــيعي.

ُنــذر أزمــة: تصاعــد الخالفــات بيــن القــوى السياســية العراقيــة الكردية والشــيعية, العدد 1718، 26 ديســمبر 2022، أبوظبي: المســتقبل 
لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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ــى  ــاق ع ــر 2022، واالتف ــا يف أكتوب ــرر إجراؤه ــن املق كان م
متديــد الربملــان الحــايل لإلقليــم لعــام إضــايف.

ــس  ــب رئي ــع نائ ــم: امتن ــة اإلقلي ــق جلســات حكوم 3- تعلي
حكومــة إقليــم كردســتان، قوبــاد طالبــاين، منــذ شــهرين، عــن 
حضــور جلســات مجلــس الــوزراء يف اإلقليــم، احتجاجــاً عــى 
ــب  ــن جان ــي م ــاد الوطن ــربه تهميشــاً وإقصــاًء لاتح ــا اعت م
الحــزب الدميقراطــي، عــى الرغــم مــن أن الحزبــني رشيكــني 
ــم  ــد إداريت اإلقلي ــة توحي رئيســيني يف الحكــم مبوجــب اتفاقي

املربمــة عــام 2006. 

ومــع تزايــد الخافــات بــني الحزبــني، أعلــن الفريــق 
الــوزاري لاتحــاد الوطنــي تعليــق حضــوره جلســات مجلــس 
ذلــك،  جانــب  وإىل  ديســمرب 2022.   11 اإلقليــم يف  وزراء 
أعلــن االتحــاد الوطنــي عــدم املشــاركة يف الوفــد الحكومــي 
الــذي توجــه إىل بغــداد للعمــل عــى حلحلــة الخافــات 
ــح  ــة، ووصــل األمــر إىل درجــة التلوي مــع الحكومــة االتحادي

ــم. ــة اإلقلي ــن حكوم ــحاب م ــة االنس بإمكاني

4- تأســيس الوطنــي تحالفــاً مناوئــاً: ســعى التحالــف الوطني 
ــم،  ــل اإلقلي ــرى داخ ــزاب األخ ــض األح ــع بع ــارب م إىل التق
لتشــكيل جبهــة مناوئــة للحــزب الدميقراطــي. وكان مــن بــني 
ــام  ــث ق ــتاين، حي ــامي الكردس ــاد اإلس ــزاب االتح ــك األح تل
ــارة، يف منتصــف ديســمرب 2022،  وفــد مــن الدميقراطــي بزي
ــة  ــا الخافي ــتيعاب القضاي ــك الس ــامي، وذل ــاد اإلس إىل االتح
الدميقراطــي  توجهــات  إزاء  سياســاتها  وتوحيــد  بينهــا، 

ــراق.  ــم كردســتان الع ــى إقلي الكردســتاين للســيطرة ع

خالفات اإلطار التنسيقي
امتــدت الخافــات السياســية عــى الســاحة العراقيــة، لتشــمل 
اإلطــار التنســيقي، الــذي يضــم القــوى والكتــل املواليــة إليران 
يف العــراق، وميكــن اإلشــارة إىل أبــرز مــؤرشات ذلــك الخــاف 

عــى النحــو التــايل:

ــاحة  ــعت مس ــدر: اتس ــع الص ــة م ــول العالق ــن ح 1- التباي
الخــاف داخــل أجنحــة اإلطــار التنســيقي حــول كيفيــة 
التعامــل مــع التيــار الصــدري، حيــث انقســمت كتــل اإلطــار 
إىل فريقــني: األول يضــم رئيــس ائتــاف دولــة القانــون ورئيس 
الــوزراء العراقــي األســبق نــوري املالــي، واألمــني العــام 
مليليشــيا عصائــب أهــل الحــق، قيــس الخزعــي، وزعيــم تيــار 
الحكمــة، عــار الحكيــم، بينــا يضــم الفريــق الثــاين رئيــس 
ــم تحالــف الفتــح  ــوزراء األســبق حيــدر العبــادي، وزعي ال
هــادي العامــري، ورئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي فالــح 

ــاض.  الفي

ــى رضورة  ــة ع ــر قامئ ــة نظ ــق األول وجه ــى الفري ويتبن

إقصــاء وتهميــش الصدريــني، إذ أبــدى هــذا الفريــق اعراضــاً 
عــى تراجــع رئيــس الحكومــة محمــد شــيّاع الســوداين عــن 
إقالــة محافظــني محســوبني عــى التيــار الصــدري، يف الوقــت 
ــر  ــع األخ ــة م ــاين إىل التهدئ ــق الث ــه الفري ــاز في ــذي ينح ال
ــج األوضــاع  ــد وتأجي ــاً للتصعي ــات تجنب وعــدم افتعــال األزم

ــة. الداخلي

أشــارت مصــادر إىل  الســوداين:  بقــاء  الخــالف حــول   -2
ــف  ــات داخــل اإلطــار التنســيقي حــول املوق ــد الخاف تصاع
ــراق،  ــوزراء يف الع ــاً لل ــوداين رئيس ــتمرار الس ــاء واس ــن بق م
ــن األوضــاع  ــف م ــة باملوق ــه، ســواء املتعلق إذ القــت خطوات
ــة، اعراضــاً مــن قبــل  ــة أو عاقــات العــراق الخارجي الداخلي
بعــض األطــراف يف التنســيقي، والتــي اتهمتــه باتخــاذ العديــد 
مــن القــرارات مــن دون الرجــوع إليهــا. ويقــف خلــف هــذه 
ــوى التنســيقي،  ــني ق ــم ب ــراع القائ ــات للســوداين ال االتهام
الحــق  أهــل  القانــون وعصائــب  تحالــف دولــة  خاصــة 

ــه. ــل حكومت ــازات داخ ــى امتي ــول ع للحص

ويف هــذا اإلطــار، تطالــب بعــض هــذه القــوى باســتبدال 
الســوداين بشــخصية أخــرى عــى أســاس اتهامــه بأنــه يتجاوب 
مــع أجنــدة بعــض أطــراف التنســيقي عــى حســاب أخــرى، 
ولذلــك حــذرت هــذه القــوى مــن أنــه يف حالــة عــدم تراجــع 
الســوداين عــن هــذه السياســات املنحــازة، فإنهــا ستنســحب 
اللبنــاين  اللــه  إيــران وحــزب  الحكومــة. وتدخلــت  مــن 
ــاظ عــى متاســك التنســيقي  ــات والحف ــك الخاف ــواء تل الحت

ــاره. ــاً النهي تجنب

ــض  ــدت بع ــنطن: أب ــع واش ــارب م ــى التق ــراض ع 3- االع
ــا  ــل املســلحة، تحفظه ــن الفصائ ــوى التنســيقي، خاصــة م ق
عــى الزيــارات املتكــررة للســفرة األمريكيــة يف بغــداد، إلينــا 
رومانوســي، ملكتــب الســوداين، الســيا يف ضــوء إدراك معظم 
قــوى التنســيقي أن التحــركات األمريكيــة تهــدف إىل محــارصة 
وتحجيــم النفــوذ اإليــراين يف العــراق، والــذي ميثــل التنســيقي 
أهــم ذرائعــه، إذ أشــارت مصــادر إىل أن البيــت األبيــض ســبق 
وأبلــغ رئيــس الــوزراء العراقــي، رفــض التعامــل مــع الــوزراء 
وكبــار املســؤولني يف الحكومــة املنتمــني إىل الفصائــل املســلحة 
والتــي تصنفهــا واشــنطن إرهابيــة، األمــر الــذي أثــار حفيظــة 

قــوى التنســيقي. 

تداعيات ُمحتملة
تُشــر مجمــل التطــورات ســالفة الذكــر إىل أنهــا ســتكون لهــا 
انعكاســات مبــارشة عــى األوضــاع السياســية يف العــراق، 

ــة: ــاط التالي ــه يف النق ــا ميكــن تناول وهــو م

ــن  1- رصاعــات مســتمرة داخــل التنســيقي: عــى الرغــم م



العدد 1718 3|26 ديسمبر 2022

تصاعد الخالفات بين القوى السياسية العراقية الكردية والشيعية

وجــود خافــات داخــل التنســيقي، باعتبــار أنــه يضــم قــوى 
وكتــاً ذات رؤى وأهــداف ومصالــح متباينــة، ال يجمعهــا 
ســوى مواجهــة التيــار الصــدري، فــإن ظهورهــا للعلــن، يــي 
بتصاعــد تلــك الخافــات، والتــي قــد تنعكــس خــال املرحلــة 

ــة عــى األداء الحكومــي. املقبل

ومــن جهــة أخــرى، فــإن إيــران تواجــه ضغوطــاً داخليــة 
متزايــدة عــى خلفيــة االحتجاجــات التــي اندلعــت منــذ 
ــع  ــؤدي إىل تراج ــد ي ــا ق ــو م ــبتمرب 2022، وه ــف س منتص
قدرتهــا عــى ضبــط الــراع بني أطــراف التنســيقي. ويســتبعد 
انســحاب قــوى مــن التنســيقي مــن الحكومــة، وذلــك تجنبــاً 
ملنــح الفرصــة للتيــار الصــدري للعــودة للمشــهد مــن جديــد.

ــن املرجــح أن  ــة: م ــات الكردي ــة اســتيعاب الخالف 2- محاول
تســتمر الخافــات بــني الحزبــني الرئيســيني يف إقليم كردســتان 
العــراق مــن دون حســم، ولكــن مــن دون أن تخــرج األوضــاع 
عــن الســيطرة، وذلــك يف ضــوء الوســاطات الدوليــة الحتــواء 
األزمــة، إذ قــام مجموعــة مــن الســفراء، ومنهــم ســفرا 
ــتيفن  ــا، س ــي، وبريطاني ــا رومانوس ــدة، ألين ــات املتح الوالي
هيــي، بزيــارة رئيــس حكومــة اإلقليــم مــرور البــارزاين 
ونائبــه قوبــاد الطالبــاين يف أربيــل، بهــدف تقريــب وجهــات 

ــر. ــة التوت ــني، وإنهــاء حال ــني الحزب النظــر ب

ومــن جهــة أخــرى، تهــدد األطــراف الغربيــة، بعــدم 
ــم، مــا مل يتــم  ــم الدعــم والعــون املــايل لحكومــة اإلقلي تقدي
حــل املشــاكل العالقــة بينهــا، فضــاً عــن إدراك الحزبــني أن 
ــع  ــه م ــف الكــردي يف مفاوضات هــذا الخــاف يضعــف املوق
الحكومــة االتحاديــة، خاصــة أن سياســات الســوداين مل تطــرح 

ــل وبغــداد. ــني أربي ــات العالقــة ب ــة للخاف ــوالً جدي حل

ويف التقديــر، ميكــن القــول إن الخافــات التــي كانــت 
قامئــة، يف الســابق، بــني القــوى السياســية الكرديــة والشــيعية، 
عــى حــد ســواء، قــد عــادت للظهــور مجــدداً، وذلــك ارتباطــاً 
بعوامــل مختلفــة، والتــي تتمثــل، بالنســبة للقــوى الكرديــة يف 
مقاومــة االتحــاد الوطنــي ملحــاوالت الدميقراطــي الكردســتاين 
للهيمنــة عــى إقليــم كردســتان العــراق. أمــا بالنســبة للقــوى 
ــار التنســيقي  ــي لإلط ــد الرئي ــاب التهدي ــإن غي ــيعية، ف الش
املــوايل إليــران، ممثــاً يف التيــار الصــدري، دفــع القــوى 
ــة،  ــا البيني ــرغ لراعاته ــه إىل التف ــة تحت ــة املنضوي املتنافس

كــا يف الــراع الدائــر بــني املالــي والخزعــي.
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