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ارتباك طهران:
التغطية اإلعالمية اإليرانية لنتائج االنتخابات العراقية
العدد  18 ،1372أكتوبر 2021

أثــارت النتائــج األوليــة الكاملــة لالنتخابــات البرلمانيــة العراقيــة فــي أكتوبــر  2021الكثيــر مــن التســاؤالت
حــول انعكاســاتها علــى الــدور اإليرانــي فــي العــراق ،بعدمــا تراجــت نتائــج الفصائــل المدعومــة مــن إيــران
سياســياً فــي تلــك االنتخابــات.

قراءة في الموقف االيراني:
ميكــن التمييــز بــن املوقــف اإليـراين الرســمي ،والــذي اكتفــى
بالرتحيــب بإجــراء االنتخابــات ،وبــن املوقــف اإلعالمــي،
والــذي جــاء متباين ـاً يف قراءتــه للمشــهد االنتخــايب العراقــي،
ومــا تحملــه مــن تداعيــات عــى طهــران ،وهــو مــا ميكــن
تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1تهنئــة طهـران بدميقراطيــة االنتخابــات مــن دون نتيجتهــا:
ســارع النظــام االيــراين إىل تهنئــة العــراق ،حيــث أكــد
املتحــدث باســم الخارجيــة اإليرانيــة ســعيد خطيــب زاده ،أن
مــا شــهده العـراق خــال االنتخابــات الربملانيــة الســابقة هــو
اســتمرار للعمليــة السياســية الدميقراطيــة يف هذا البلــد ،فضالً
عــن تأكيــد املعنــي نفســه يف رســالة بعثهــا وزيــر الخارجيــة
اإلي ـراين حســن أمــر عبداللهيــان إىل نظــره العراقــي فــؤاد
حســن ،أي أن طهـران اكتفــت بالرتحيــب بنتائــج االنتخابــات
دون نتائجهــا.
 -2تضــارب القـراءة اإلعالميــة اإليرانيــة لالنتخابــات :اعرتفــت
بعــض الصحــف اإليرانيــة ،التابعة للتيــار املتشــدد واإلصالحي،
برتاجــع النفــوذ اإلي ـراين عــى بغــداد ،غــر أن البعــض اآلخــر

عمــد إىل التهويــن مــن ذلــك ،وتأكيــد وصايــة طه ـران عــى
بغــداد ،وميكــن توضيــح ذلــك عــى النحــو التــايل:
أ -نقــل معلومــات مغلوطــة :أشــارت جريــدة “وطــن امروز”،
املقربــة مــن الحــرس الثــوري اإليــراين إىل قيــام مفوضيــة
االنتخابــات العراقيــة ،خــال الســاعات األخــرة قبــل إعــان
النتائــج ،إىل إجــراء تغيــرات يف نتائــج االنتخابــات عــى
موقعهــا اإللكــروين ،ليكــون العنــوان الرئيــي لهــا “تغيــر
نتائــج االنتخابــات وزيــادة مقاعــد املقاومــة” ،وهــو مــا
مل يحــدث ،أي أنهــا ســعت للتشــكيك يف وجــود تالعــب يف
النتائــج مــن قبــل املفوضيــة ،وأنهــا تراجعــت عنــه ،لــي تزيــد
عــدد مقاعــد مــا اســمته “املقاومــة” ،أي األح ـزاب الشــيعية
التــي متتلــك ميليشــيات مســلحة مواليــة إلي ـران ،عــى غ ـرار
كتلــة الفتــح.
ومــن جانــب آخــر ،ادعــى الكاتــب واملحلــل الســيايس
اإليــراين ،مهــدي شــكيبايي ،أن مجــرد إقامــة االنتخابــات يف
العــراق بــأي شــكل كان وفــوز أي حــزب كان وبــأي حجــم
مشــاركة مــا هــو اال فشــل للمخطــط الغــريب واألمريــي املعــد
للعــراق.

ارتبــاك طهــران :التغطيــة اإلعالميــة اإليرانيــة لنتائــج االنتخابــات العراقية ،تقديرات المســتقبل ,العــدد  18 ،1372أكتوبــر  ،2021أبوظبي:
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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ويكشــف املوقــف الســابق عــن محاولــة بعــض التيــارات
اإليرانيــة التهويــن مــن حجــم الخســائر التــي تعــرض لهــا
النفــوذ اإليـراين يف العـراق ،مــن خــال تراجــع عــدد األصــوات
التــي حصلــت عليهــا التيــارات املرتبطــة بهــا ،فضــاً عــن
تجاهــل أن إج ـراء انتخابــات مبكــرة مثّــل انتصــارا ً ملطالــب
احتجاجــات ترشيــن العراقيــة التــي تنــادي بطــرد إيـران مــن
الع ـراق.
ب -اتهــام املفوضيــة بالتالعــب يف النتائــج :اتهمــت صحيفــة
“ابتــكار” ،التابعــة للتيــار اإلصالحــي ،مفوضيــة االنتخابــات
بالتالعــب يف النتائــج بهــدف التأثــر عــى وحــدة البيــت
الشــيعي.
وأوضحــت الصحيفــة أن موضــوع الحكــم يف العـراق هــو
أمــر يخــص العراقيــن وحدهــم ،لكنهــا ب ّينــت أن حــدوث
اختيــار خاطــئ لـــ “رئيــس وزراء بعينــه” قــد تكــون لــه
تداعيــات مبــارشة عــى الع ـراق ،يف تلميــح إىل أن الكاظمــي
قــد يكــون تــورط يف التالعــب بنتائــج االنتخابــات.
كــا رأت الصحيفــة إىل إن إبعــاد الجانــب غــر املرغــوب
فيــه ،أي الكاظمــي ،هــو أهــم طريــق لتحســن الوضــع
الراهــن ،كــا أن اســتمرار الخالفــات والتحــزب هــو أهــم
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
حكــم العــراق أمــر يخــص العراقيــن وحدهــم.
ج -مهاجمــة الشــعب العراقــي :أوضــح املحلــل الســيايس،
قاســم محبعــي ،يف مقابلــة مــع صحيفــة “آرمــان مــي”
االصالحيــة ،أن إيـران تواجــه منــذ فــرة تحديــات يف العـراق،
موضحــاً أن العالقــة بــن طهــران وبغــداد كانــت تشــوبها
التوت ـرات منــذ القــدم“ ،وأن العراقيــن ومنــذ ف ـرات طويلــة
كانــوا يشــكلون عامــل إزعــاج بالنســبة لإليرانيــن”.
د -اإلق ـرار برتاجــع النفــوذ اإلي ـراين :أكــد املحلــل الســيايس،
جــال خــوش تشــهره ،يف مقالــه االفتتاحــي بصحيفــة
“ابتــكار” أن هزميــة األحـزاب التقليديــة يف العـراق ،وانفعــال
شــخصيات مثــل العامــري ونــوري املالــي وصالــح الفيــاض
وغريهــم يحمــل معنيــن اثنــن :األول هو أن املشــهد الســيايس
يف العــراق قــد تغــر ،وهــذا التغيــر ســوف يحمــل مصــرا ً
محتومــاً لهــذه التيــارات والشــخصيات السياســية ،والثــاين
أنــه ال ميكــن بعــد اآلن اعتبــار هــذه الشــخصيات بأنهــا ذات
نفــوذ وتأثــر يف العمليــة السياســية العراقيــة ،وهــو مــا ميثــل
اعرتاف ـاً نــادرا ً برتاجــع النفــوذ اإلي ـراين عــى بغــداد.
ومــن جانــب آخــر ،أوضحــت صحيفــة “آفتــاب يــزد”
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اإلصالحيــة إىل أن تقــدم التيــار الصــدري قوائــم االنتخابــات
الربملانيــة يف العــراق قــد ميهــد الطريــق لوصــول رئيــس
الــوزراء الحــايل مصطفــى الكاظمــي إىل رئاســة الــوزراء مــرة
أخــرى ،معتقــدة أن التيــار الصــدري ،ومــن خــال نجاحــه يف
تشــكيل “تحالــف ذيك” ،يســتطيع أن ميســك بزمــام الربملــان
ويشــكل الحكومــة.
هـــ -تأكيــد الوصايــة اإليرانيــة عــى بغــداد :أوضــح الكاتــب
واملحلــل الســيايس اإليــراين ،مهــدي شــكيبايي ،أن “إيــران
باعتبارهــا دولــة شــيعية كانــت وســتكون الركــن الحامــي
للدولــة العراقيــة” ،وأن أي حكومــة تــأيت إىل الحكــم يف العراق
تنظــر إليـران عــى أنهــا الدولــة الداعمــة معنويـاً لهــا ،وإيـران
ال تســعى إىل يشء يف العـراق ســوى أن يصبــح العـراق دولــة
إســامية تحكــم نفســها بنفســها وتكــون قويــة” ،وهــو مــا
يكشــف عــن عقليــة بعــض النخــب اإليرانيــة ،والتــي تســعى
إلحــكام الســيطرة عــى بغــداد باســتخدام الورقــة املذهبيــة.
خيارات طهران في العراق:
مثّلــت االنتخابــات صدمــة كبــرة لطه ـران ،وهــو مــا يرجــع
إىل تراجــع االح ـزاب والفصائــل السياســية املواليــة الي ـران يف
االنتخابــات الربملانيــة العراقيــة األخــرة ،عــى غ ـرار تحالــف
“الفتــح” بزعامــة هــادي العامــري الــذي حصــل عــى 14
مقعــدا ً فقــط ،فضـاً عــن تراجــع النفــوذ اإليـراين يف كردســتان
العــراق يف ضــوء النتائــج املتواضعــه التــي ســجلها االتحــاد
الوطنــي الكردســتاين ،وهــو مــا قــد يفــرض تحديــات عــدة
عــى إيـران يف التعامــل مــع العـراق .وتتمثــل أبرز اســتجابات
إي ـران لتحــوالت املشــهد العراقــي يف التــايل:
 -1تنســيق قــااين مــع األحــزاب الخــارسة :زار قائــد فيلــق
القــدس ،إســاعيل قــااين بغــداد ،قبــل ســاعات معــدودة
مــن إعــان مفوضيــة االنتخابــات العراقيــة للنتائــج ،وجــاءت
الزيــارة بهــدف ترتيــب مواقــف االحـزاب السياســية املواليــة
إليــران مــن نتائــج االنتخابــات ،والبحــث عــن طــرق بقــاء
حلفــاء اي ـران يف الســلطة.
وقــد ســعت إيـران رســمياً لنفــي تلــك الزيــارة ،وهــو مــا
يــؤرش إىل رغبــة طهــران يف أن تتجنــب الربــط بينهــا وبــن
املواقــف التاليــة لألح ـزاب الشــيعية العراقيــة املقربــة منهــا،
والتــي انضــوت تحــت “اإلطــار التنســيقي” ،وأعلنــت رفضهــا
نتائــج االنتخابــات ،فض ـاً عــن تلويــح ميليشــياتها بتوظيــف
القــوة العســكرية ،عــر التأكيــد عــى التضحيــة بالــدم لحامية
“الكيــان املقــدس” يف إشــارة إىل الربملــان.
 -2محاولــة بلــورة تحالــف منــاوئ للصــدر :تعمــل إيــران
حالي ـاً عــى تجميــع مختلــف الفصائــل السياســية الشــيعية

التغطية اإلعالمية اإليرانية لنتائج االنتخابات العراقية

املناوئــة للتيــار الصــدري ،بقيــادة نــوري املالــي ،رئيــس
الــوزراء العراقــي األســبق ،وذلــك للحيلولــة دون اســتئثار
الصــدر بالســلطة.
ويكشــف هــذا التحــرك عــن تراجــع نفــوذ طهـران ،والتــي
كانــت تحــرص دامئ ـاً عــى توحيــد القــوى الشــيعية كافــة يف
تحالــف واحــد ،واســتيعاب أي خالفــات بينهــا ،ومــع ذلــك،
فــإن هــذا الخيــار ســيظل أحــد مســارات الحركــة اإليرانيــة إذا
اســتدعي األمــر ذلــك.
 -3إمكانيــة الضغــط عــى الصــدر :تــدرك إي ـران أن عمليــة
تشــكيل الحكومــة العراقيــة الجديــدة ســتأخذ وقت ـاً طوي ـاً
قــد ميتــد إىل أشــهر ،عــى غ ـرار مــا جــرى يف كل االنتخابــات
العراقيــة الســابقة .وقــد تســعى طهـران إىل محاولــة الضغــط
عــى الصــدر مــن أجــل اســتيعاب القــوى الشــيعية املرتبطــة
بهــا ،وذلــك بهــدف الحفــاظ عــى مصالحهــا ونفوذهــا يف

الع ـراق ،إذا مــا نجــح الصــدر يف الفــوز بتشــكيل الحكومــة
القادمــة.
ويف الختــام ،كشــفت نتائــج االنتخابــات الربملانيــة األخــرة
يف الع ـراق عــن تراجــع شــعبية األح ـزاب السياســية املواليــة
الي ـران ،وكذلــك عــن ارتبــاك طه ـران يف التعامــل مــع نتائــج
االنتخابــات ،وهــو مــا وضــح يف القــراءة املتناقضــة لنتائــج
االنتخابــات العراقيــة ،وهــو مــا يكشــف عــن أنهــا مل تتحســب
أبــدا ً لهــذه النتيجــة.
وعــى الرغــم مــن الخســارة املدويــة لطهــران ،فإنهــا
التــزال متلــك الكثــر مــن أوراق الضغــط ،والتــي يتمثــل
أبرزهــا يف امليليشــيات الشــيعية ،والتــي قــد توظفهــا طهـران،
مــا مل تضمــن لحلفائهــا موضــع قــدم يف الحكومــة العراقيــة
الجديــدة.
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