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قراءة في الموقف االيراني:
ميكــن التمييــز بــن املوقــف اإليــراين الرســمي، والــذي اكتفــى 
بالرتحيــب بإجــراء االنتخابــات، وبــن املوقــف اإلعالمــي، 
والــذي جــاء متباينــاً يف قراءتــه للمشــهد االنتخــايب العراقــي، 
ــن  ــا ميك ــو م ــران، وه ــى طه ــات ع ــن تداعي ــه م ــا تحمل وم

ــايل:  ــه عــى النحــو الت تفصيل

1- تهنئــة طهــران بدميقراطيــة االنتخابــات مــن دون نتيجتهــا: 
أكــد  حيــث  العــراق،  تهنئــة  إىل  االيــراين  النظــام  ســارع 
املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده، أن 
مــا شــهده العــراق خــالل االنتخابــات الربملانيــة الســابقة هــو 
اســتمرار للعمليــة السياســية الدميقراطيــة يف هذا البلــد، فضالً 
عــن تأكيــد املعنــي نفســه يف رســالة بعثهــا وزيــر الخارجيــة 
ــؤاد  ــي ف ــان إىل نظــره العراق ــر عبداللهي ــراين حســن أم اإلي
حســن، أي أن طهــران اكتفــت بالرتحيــب بنتائــج االنتخابــات 

ــا. دون نتائجه

2- تضــارب القــراءة اإلعالميــة اإليرانيــة لالنتخابــات: اعرتفــت 
بعــض الصحــف اإليرانيــة، التابعة للتيــار املتشــدد واإلصالحي، 
برتاجــع النفــوذ اإليــراين عــى بغــداد، غــر أن البعــض اآلخــر 

ــة طهــران عــى  ــد وصاي ــك، وتأكي ــن مــن ذل عمــد إىل التهوي
بغــداد، وميكــن توضيــح ذلــك عــى النحــو التــايل: 

أ- نقــل معلومــات مغلوطــة: أشــارت جريــدة “وطــن امروز”، 
املقربــة مــن الحــرس الثــوري اإليــراين إىل قيــام مفوضيــة 
ــل إعــالن  ــة، خــالل الســاعات األخــرة قب ــات العراقي االنتخاب
النتائــج، إىل إجــراء تغيــرات يف نتائــج االنتخابــات عــى 
ــر  ــا “تغي ــي له ــوان الرئي ــون العن ــرتوين، ليك ــا اإللك موقعه
نتائــج االنتخابــات وزيــادة مقاعــد املقاومــة”، وهــو مــا 
ــب يف  ــود تالع ــكيك يف وج ــعت للتش ــا س ــدث، أي أنه مل يح
النتائــج مــن قبــل املفوضيــة، وأنهــا تراجعــت عنــه، لــي تزيــد 
عــدد مقاعــد مــا اســمته “املقاومــة”، أي األحــزاب الشــيعية 
التــي متتلــك ميليشــيات مســلحة مواليــة إليــران، عــى غــرار 

ــح.  ــة الفت كتل

ــيايس  ــل الس ــب واملحل ــى الكات ــر، ادع ــب آخ ــن جان وم
ــات يف  ــة االنتخاب ــرد إقام ــكيبايي، أن مج ــدي ش ــراين، مه اإلي
ــم  ــأي حج ــزب كان وب ــوز أي ح ــكل كان وف ــأي ش ــراق ب الع
مشــاركة مــا هــو اال فشــل للمخطــط الغــريب واألمريــي املعــد 

ــراق.  للع
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ــر 2021 الكثيــر مــن التســاؤالت  أثــارت النتائــج األوليــة الكاملــة لالنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة فــي أكتوب
ــران  حــول انعكاســاتها علــى الــدور اإليرانــي فــي العــراق، بعدمــا تراجــت نتائــج الفصائــل المدعومــة مــن إي

سياســيًا فــي تلــك االنتخابــات.

ارتبــاك طهــران: التغطيــة اإلعالميــة اإليرانيــة لنتائــج االنتخابــات العراقية، تقديرات المســتقبل, العــدد 1372، 18 أكتوبــر 2021، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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ويكشــف املوقــف الســابق عــن محاولــة بعــض التيــارات 
ــا  ــرض له ــي تع ــائر الت ــم الخس ــن حج ــن م ــة التهوي اإليراني
النفــوذ اإليــراين يف العــراق، مــن خــالل تراجــع عــدد األصــوات 
ــن  ــالً ع ــا، فض ــة به ــارات املرتبط ــا التي ــت عليه ــي حصل الت
ــب  ــل انتصــاراً ملطال ــات مبكــرة مثّ تجاهــل أن إجــراء انتخاب
احتجاجــات ترشيــن العراقيــة التــي تنــادي بطــرد إيــران مــن 

العــراق. 

ب- اتهــام املفوضيــة بالتالعــب يف النتائــج: اتهمــت صحيفــة 
ــات  ــة االنتخاب ــي، مفوضي ــار اإلصالح ــة للتي ــكار”، التابع “ابت
بالتالعــب يف النتائــج بهــدف التأثــر عــى وحــدة البيــت 

ــيعي.  الش

وأوضحــت الصحيفــة أن موضــوع الحكــم يف العــراق هــو 
ــدوث  ــت أن ح ــا بيّن ــم، لكنه ــن وحده ــص العراقي ــر يخ أم
ــه  ــون ل ــد تك ــه” ق ــس وزراء بعين ــئ لـــ “رئي ــار خاط اختي
تداعيــات مبــارشة عــى العــراق، يف تلميــح إىل أن الكاظمــي 

ــات.  ــج االنتخاب ــب بنتائ ــورط يف التالع ــون ت ــد يك ق

كــا رأت الصحيفــة إىل إن إبعــاد الجانــب غــر املرغــوب 
فيــه، أي الكاظمــي، هــو أهــم طريــق لتحســن الوضــع 
ــم  ــو أه ــزب ه ــات والتح ــتمرار الخالف ــا أن اس ــن، ك الراه
عامــل يف الفشــل يف إمكانيــة إبعــاد هــذا الجانــب غــر 
املرغــوب فيــه، أي أنهــا تدعــو لتوحــد األحــزب الشــيعية 
لإلطاحــة بالكاظمــي، عــى الرغــم مــن ادعائهــا بــأن موضــوع 

ــم.  ــن وحده ــص العراقي ــر يخ ــراق أم ــم الع حك

ــيايس،  ــل الس ــح املحل ــي: أوض ــعب العراق ــة الش ج- مهاجم
قاســم محبعــي، يف مقابلــة مــع صحيفــة “آرمــان مــي” 
االصالحيــة، أن إيــران تواجــه منــذ فــرتة تحديــات يف العــراق، 
ــوبها  ــت تش ــداد كان ــران وبغ ــن طه ــة ب ــاً أن العالق موضح
التوتــرات منــذ القــدم، “وأن العراقيــن ومنــذ فــرتات طويلــة 

ــن”. ــبة لإليراني ــاج بالنس ــل إزع ــكلون عام ــوا يش كان

ــل الســيايس،  ــد املحل ــراين: أك ــرار برتاجــع النفــوذ اإلي د- اإلق
بصحيفــة  االفتتاحــي  مقالــه  يف  تشــهره،  خــوش  جــالل 
“ابتــكار” أن هزميــة األحــزاب التقليديــة يف العــراق، وانفعــال 
ــاض  ــح الفي ــي وصال ــوري املال ــري ون ــل العام شــخصيات مث
وغرهــم يحمــل معنيــن اثنــن: األول هو أن املشــهد الســيايس 
ــراً  ــل مص ــوف يحم ــر س ــذا التغي ــر، وه ــد تغ ــراق ق يف الع
ــاين  ــية، والث ــخصيات السياس ــارات والش ــذه التي ــاً له محتوم
أنــه ال ميكــن بعــد اآلن اعتبــار هــذه الشــخصيات بأنهــا ذات 
نفــوذ وتأثــر يف العمليــة السياســية العراقيــة، وهــو مــا ميثــل 

ــراين عــى بغــداد.  ــادراً برتاجــع النفــوذ اإلي ــاً ن اعرتاف

ــزد”  ــاب ي ــة “آفت ــت صحيف ــر، أوضح ــب آخ ــن جان وم

ــات  ــم االنتخاب ــار الصــدري قوائ ــة إىل أن تقــدم التي اإلصالحي
الربملانيــة يف العــراق قــد ميهــد الطريــق لوصــول رئيــس 
الــوزراء الحــايل مصطفــى الكاظمــي إىل رئاســة الــوزراء مــرة 
أخــرى، معتقــدة أن التيــار الصــدري، ومــن خــالل نجاحــه يف 
تشــكيل “تحالــف ذيك”، يســتطيع أن ميســك بزمــام الربملــان 

ــة. ــكل الحكوم ويش

هـــ- تأكيــد الوصايــة اإليرانيــة عــى بغــداد: أوضــح الكاتــب 
واملحلــل الســيايس اإليــراين، مهــدي شــكيبايي، أن “إيــران 
ــي  ــن الحام ــتكون الرك ــت وس ــيعية كان ــة ش ــا دول باعتباره
للدولــة العراقيــة”، وأن أي حكومــة تــأيت إىل الحكــم يف العراق 
تنظــر إليــران عــى أنهــا الدولــة الداعمــة معنويــاً لهــا، وإيــران 
ال تســعى إىل يشء يف العــراق ســوى أن يصبــح العــراق دولــة 
ــا  ــة”، وهــو م ــون قوي ــم نفســها بنفســها وتك إســالمية تحك
يكشــف عــن عقليــة بعــض النخــب اإليرانيــة، والتــي تســعى 
إلحــكام الســيطرة عــى بغــداد باســتخدام الورقــة املذهبيــة. 

خيارات طهران في العراق:
ــت االنتخابــات صدمــة كبــرة لطهــران، وهــو مــا يرجــع  مثّل
إىل تراجــع االحــزاب والفصائــل السياســية املواليــة اليــران يف 
ــة األخــرة، عــى غــرار تحالــف  ــة العراقي ــات الربملاني االنتخاب
ــى 14  ــل ع ــذي حص ــري ال ــادي العام ــة ه ــح” بزعام “الفت
مقعــداً فقــط، فضــالً عــن تراجــع النفــوذ اإليــراين يف كردســتان 
ــاد  ــجلها االتح ــي س ــه الت ــج املتواضع ــوء النتائ ــراق يف ض الع
ــدة  ــات ع ــرض تحدي ــد يف ــا ق ــتاين، وهــو م ــي الكردس الوطن
عــى إيــران يف التعامــل مــع العــراق. وتتمثــل أبرز اســتجابات 

إيــران لتحــوالت املشــهد العراقــي يف التــايل: 

ــق  ــد فيل ــارسة: زار قائ ــزاب الخ ــع األح ــااين م ــيق ق 1- تنس
ــدودة  ــاعات مع ــل س ــداد، قب ــااين بغ ــاعيل ق ــدس، إس الق
مــن إعــالن مفوضيــة االنتخابــات العراقيــة للنتائــج، وجــاءت 
الزيــارة بهــدف ترتيــب مواقــف االحــزاب السياســية املواليــة 
ــاء  ــرق بق ــن ط ــث ع ــات، والبح ــج االنتخاب ــن نتائ ــران م إلي

ــران يف الســلطة. ــاء اي حلف

وقــد ســعت إيــران رســمياً لنفــي تلــك الزيــارة، وهــو مــا 
ــن  ــا وب ــط بينه ــب الرب ــران يف أن تتجن ــة طه ــؤرش إىل رغب ي
املواقــف التاليــة لألحــزاب الشــيعية العراقيــة املقربــة منهــا، 
والتــي انضــوت تحــت “اإلطــار التنســيقي”، وأعلنــت رفضهــا 
نتائــج االنتخابــات، فضــالً عــن تلويــح ميليشــياتها بتوظيــف 
القــوة العســكرية، عــرب التأكيــد عــى التضحيــة بالــدم لحاية 

“الكيــان املقــدس” يف إشــارة إىل الربملــان. 

ــران  ــل إي ــدر: تعم ــاوئ للص ــف من ــورة تحال ــة بل 2- محاول
ــل السياســية الشــيعية  ــف الفصائ ــع مختل ــاً عــى تجمي حالي
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املناوئــة للتيــار الصــدري، بقيــادة نــوري املالــي، رئيــس 
الــوزراء العراقــي األســبق، وذلــك للحيلولــة دون اســتئثار 

ــلطة.  ــدر بالس الص

ويكشــف هــذا التحــرك عــن تراجــع نفــوذ طهــران، والتــي 
كانــت تحــرص دامئــاً عــى توحيــد القــوى الشــيعية كافــة يف 
ــك،  ــع ذل ــا، وم ــات بينه ــف واحــد، واســتيعاب أي خالف تحال
فــإن هــذا الخيــار ســيظل أحــد مســارات الحركــة اإليرانيــة إذا 

اســتدعي األمــر ذلــك.

ــة  ــران أن عملي ــدرك إي ــة الضغــط عــى الصــدر: ت 3- إمكاني
ــالً  ــاً طوي ــدة ســتأخذ وقت ــة الجدي ــة العراقي تشــكيل الحكوم
قــد ميتــد إىل أشــهر، عــى غــرار مــا جــرى يف كل االنتخابــات 
العراقيــة الســابقة. وقــد تســعى طهــران إىل محاولــة الضغــط 
عــى الصــدر مــن أجــل اســتيعاب القــوى الشــيعية املرتبطــة 
ــا يف  ــا ونفوذه ــى مصالحه ــاظ ع ــدف الحف ــك به ــا، وذل به

ــة  ــوز بتشــكيل الحكوم ــا نجــح الصــدر يف الف ــراق، إذا م الع
القادمــة. 

ويف الختــام، كشــفت نتائــج االنتخابــات الربملانيــة األخــرة 
يف العــراق عــن تراجــع شــعبية األحــزاب السياســية املواليــة 
اليــران، وكذلــك عــن ارتبــاك طهــران يف التعامــل مــع نتائــج 
ــج  ــة لنتائ ــراءة املتناقض ــح يف الق ــا وض ــو م ــات، وه االنتخاب
االنتخابــات العراقيــة، وهــو مــا يكشــف عــن أنهــا مل تتحســب 

أبــداً لهــذه النتيجــة. 

وعــى الرغــم مــن الخســارة املدويــة لطهــران، فإنهــا 
التــزال متلــك الكثــر مــن أوراق الضغــط، والتــي يتمثــل 
أبرزهــا يف امليليشــيات الشــيعية، والتــي قــد توظفهــا طهــران، 
ــة  مــا مل تضمــن لحلفائهــا موضــع قــدم يف الحكومــة العراقي

ــدة.   الجدي
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