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 16 العــراق، يف  يف  لالنتخابــات  العليــا  املفوضيــة  أعلنــت 
أكتوبــر، النتائــج األوليــة الكاملــة لالنتخابــات العراقيــة 2021، 
ــن  ــفت ع ــي كش ــاري، والت ــر الج ــت يف 10 أكتوب ــي أجري الت
ــا  ــي تدعمه ــيعية الت ــزاب الش ــج األح ــح يف نتائ ــع واض تراج
إيــران، حيــث حصــد تحالــف “الفتــح” الــذي يتزعمــه هــادي 
العامــري املــوايل إليــران، 17 مقعــداً فقــط مــن إجــايل 329 
عــدد مقاعــد مجلــس النــواب العراقــي، يف حني تصــدر تحالف 
“ســائرون” الــذي يتزعمــه التيــار الصــدري نتائــج االنتخابــات 
بـــ 73 مقعــداً، وحلــت قامئــة “تقــدم” التــي يتزعمهــا رئيــس 
الربملــان العراقــي املُنتهيــة واليتــه محمــد الحلبــويس يف املرتبــة 

الثانيــة بـــ 37 مقعــداً.

دالالت النتائج إليران 
تكشــف النتائــج النهائيــة لالنتخابــات الربملانيــة العراقيــة عــن 

عــدد مــن الــدالالت التــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل:

1- هزميــة حلفــاء طهــران: ُمنيــت القــوى والفصائــل الشــيعية 

االنتخابــات  فادحــة، يف  بخســارة  إيــران،  مــن  املدعومــة 
العراقــي  الناخــب  عاقــب  حيــث  العراقيــة،  الترشيعيــة 
األحــزاب السياســية ذات امليليشــيات املســلحة املدعومــة 
مــن إيــران. وقــد وضــح ذلــك يف حصــول تحالــف الفتــح عــى 
نحــو 17 مقعــداً فقــط، نــزوالً مــن 48 مقعــداً حققهــا خــالل 
انتخابــات عــام 2018، كــا أن فالــح الفيــاض، زعيــم تحالــف 
“العقــد الوطنــي”، ورئيــس الحشــد الشــعبي العراقــي، مل 

ــد.   ــى أي مقع ــول ع ــح يف الحص يفل

ــرار  ــى غ ــران ع ــن إي ــة م ــوى املقرب ــت الق ــك مني وكذل
تحالــف قــوى الدولــة، املشــكل مــن “تيــار الحكمــة” بزعامــة 
ــادي  ــدر العب ــة حي ــر” بزعام ــالف الن ــم و”ائت ــار الحكي ع
عــى 4 مقاعــد فقــط، وذلــك بعــد أن حصــدا مجتمعــني نحــو 

ــة. ــة املاضي ــات الربملاني ــداً يف االنتخاب 61 مقع

ويكشــف ذلــك عــن حجــم الرفــض الشــعبي لهــذه القــوى 
ــاظ  ــق باالحتف ــا يتعل ــة في ــكار، خاص ــن أف ــه م ــا تطرح وم
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أعلــن مجلــس النــواب الليبــي، فــي 5 أكتوبــر 2021، عــن تعديــل موعــد االنتخابــات فــي ليبيــا، لتصبــح 
االنتخابــات الرئاســية فــي 24 ديســمبر المقبــل، وإجــراء االنتخابــات التشــريعية بعدهــا بثالثيــن يومــًا ليصبــح 
ــر 2022، وذلــك بعــد أن كانــت مقــررة فــي يــوم االنتخابــات التشــريعية نفســه،  موعدهــا الجديــد فــي يناي
وهــي خطــوة جديــدة يتخذهــا البرلمــان الليبــي علــى طريــق اســتكمال خريطــة الطريق السياســية بالموافقة 

علــى قانــون االنتخابــات البرلمانيــة.

هزيمــة مســتحقة: تحــركات “حلفــاء طهــران” الســتيعاب تداعيــات االنتخابــات العراقيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1375، 21 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــا يف  ــا أخذن ــة إذا م ــة، خاص ــيطرة الدول ــارج س ــالحها خ بس
االعتبــار أن الفيــاض هــو الــذي امتــدح تجربة الحــرس الثوري 
ــذه  ــس ه ــا تعك ــاً. ك ــا عراقي ــاء به ــا لالقتض ــراين، ودع اإلي
النتائــج عقــاب السياســيني الذيــن مل يدعمــوا ثــورة ترشيــن، 
ــع  ــة التجــاوب م ــدالً مــن محاول ــف القمــع ب ــوا توظي وفضل
ــد تحســني الخدمــات  ــا املرشوعــة الســيا عــى صعي مطالبه

وطــرد طهــران.  

ائتــالف  احتــل  االنتخابــات:  نتائــج  الصــدر  تصــدر   -2
“ســائرون”، بقيــادة مقتــدى الصــدر ااملرتبــة األوىل، بحصولــه 
عــى 73 مقعــداً، ارتفاعــاً مــن 54 مقعــداً يف االنتخابــات 

الربملانيــة الســابقة.

ولعــب عــدد كبــر مــن العوامــل يف انتصــار الصــدر، 
أبرزهــا تركيــزه عــى فكــرة اســتقالل العــراق وســيادته، فضــالً 
ــة  ــل اململك ــة، مث ــدول العربي ــض ال ــى بع ــه ع ــن انفتاح ع
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات والتــي زارهــا يف 2017، 

ــران عــى العــراق.  ــة إي ــاً لهيمن ــاراً مناوئ ــل تي وهــو ميث

ــران،  ــدر وإي ــني الص ــداء ب ــخ الع ــة إىل تاري ــذا باإلضاف ه
دعــم  يف  اإليــراين  الثــوري  الحــرس  تــورط  مــع  خاصــة 
املجموعــات املســلحة، التــي انشــقت عــن تيــار مقتــدى 
الصــدر، مثــل عصائــب أهــل الحــق وحركــة حــزب اللــه 

النجبــاء.

وقــد أعلــن التيــار الصــدري عــن رغبتــه يف تشــكيل 
الحكومــة القادمــة، ويشــر البعــض إىل وجــود تحالــف ضمني 
بــني الصــدر ورئيــس الــوزراء املُنتهيــة واليتــه “مصطفــى 
الكاظمــي” لالســتمرار يف منصبــه كرئيــس للــوزراء، وهــو 
ــا  ــج مســاراً واضحــاً نحــو عــودة العــراق ملحيطه ــذي ينته ال
العــريب بعيــداً عــن إيــران، وذلــك يف ضــوء مــؤرشات التقــارب 

ــني. ــني الصدري ــه وب بين

ــج  ــل النتائ ــران: تُدل ــد الرفــض الشــعبي العراقــي إلي 3- تزاي
األوليــة لالنتخابــات الترشيعيــة العراقيــة عــى اســتمرار 
الرتاجــع الواضــح يف شــعبية القــوى السياســية املرتبطــة بإيران 
يف االنتخابــات العراقيــة األخــرة، أي أن “تظاهــرات ترشيــن” 
ــراين يف  ــوذ اإلي ــاء النف ــت بإنه ــي طالب ــر 2019، والت يف أكتوب
ــرا” نجحــت يف  ــرا ب ــران ب ــا “إي ــراق، وصاحــت جاهره الع

ــات.  ــج االنتخاب ــا يف نتائ ترجمــة أهــداف ثورته

ــح يف  ــدين مل تنج ــراك امل ــوى الح ــن أن ق ــم م ــى الرغ وع
الحصــول عــى عــدد كبــر مــن املقاعــد، إذ يقدر بــأن األحزاب 
املحســوبة عليهــا قــد حصــدت عرشيــن مقعــداً فقــط، فــإن 
هــذه النتيجــة كانــت متوقعــة عــى أســاس االنقســامات 
ــت  ــي فضل ــوى الت ــني الق ــار، ب ــذا التي ــل ه الواضحــة داخ

مقاطعــة االنتخابــات، وتلــك التــي اتجهــت إىل املشــاركة، إىل 
جانــب عجــز القــوى كافــة املمثلــة لهــذا التيــار عــن خــوض 

ــد. ــف واح ــات بتحال االنتخاب

4- تطــورات إقليميــة غــر مواتيــة: متثــل نتائــج االنتخابــات 
العراقيــة تطــوراً مؤســفاً بالنســبة لطهــران، حيــث تــأيت هــذه 
ــودة  ــران للع ــه إي ــتعد في ــذي تس ــت ال ــات يف الوق االنتخاب
ــع  ــا، م ــة يف فيين ــات النووي ــة املفاوض ــى طاول ــوس ع للجل
مجموعــة )4 + 1( ومبشــاركة غــر مبــارشة مــن الواليــات 
اإليــراين يف  النفــوذ  تراجــع  ويُعنــي  األمريكيــة.  املتحــدة 
العــراق، إضعــاف موقفهــا يف تلــك املفاوضــات، حيــث توظف 
ــط يف  ــن أدوات الضغ ــا م ــة باعتباره ــة اإلقليمي ــران الورق إي

ــنطن. ــة واش مواجه

ومــن جانــب ثــاٍن، فــإن نتائــج االنتخابــات العراقيــة 
ــل أن  ــني، بدلي ــرة املظلوم ــاء بن ــران االدع ــل لطه ــن تكف ل
محاولتهــا لقمــع االحتجاجــات العراقيــة املناوئــة لهــا، مل 
تنجــح ســوى يف تكريــس الرفــض الشــعبي لهــا، وهــو مــا ميثــل 

ــراق. ــا يف الع ــى دوره ــتقبلياً ع ــراً مس خط

ــى  ــان ع ــة طالب ــيطرة حرك ــل س ــر، متث ــب آخ ــن جان وم
ــران، الســيا  الســلطة يف أفغانســتان، عامــالً ضاغطــاً عــى إي
يف حالــة تهديــد الحركــة مصالــح إيــران يف أفغانســتان، فضــالً 
ــراين مــن تراجــع يف ســوريا، نتيجــة  ــدور اإلي عــا يشــهده ال
ســيطرة روســيا عــى إدارة األزمــة الســورية، ووجــود مؤرشات 
ــو  ــوريا، وه ــن س ــران م ــعيها إلخــراج ميليشــيات إي ــى س ع
مــا وضــح يف تغاضيهــا عــن رضبــات إرسائيــل املتتاليــة. كــا 
ــن أن  ــع واشــنطن حــول ســوريا، ميك ــاوض موســكو م أن تف
يتضمــن تفاهــم الجانبــني عــى إخــراج طهــران مــن ســوريا. 

تحركات حلفاء طهران
االقــرتاع  صناديــق  مخرجــات  حملتــه  مــا  أن  يف  شــك  ال 
باالنتخابــات الترشيعيــة يف العــراق، مثــل رضبــة قاصمــة 
ــك  ــا، ولذل ــة منه ــزاب املقرب ــوى واألح ــها، وللق ــران نفس إلي
اتجهــت إىل تبنــي السياســات التاليــة، والتــي ميكــن إجالهــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ع

ــيعية  ــوى الش ــدت الق ــات: أب ــج االنتخاب ــكيك بنتائ 1- التش
املواليــة إليــران اعرتاضهــا عــى نتائــج االنتخابــات، فــور ظهور 
مؤرشاتهــا األوليــة، وهــو مــا وضــح يف تريحــات اإلطــار 
التنســيقي للقــوى الشــيعية، والــذي يضــم قــوى الفتــح ودولة 
القانــون والنهــج الوطنــي والنــر والحكمــة. ووصــف رئيــس 
تحالــف “الفتــح” هــادي العامــري، رفــض نتائــج االنتخابــات 

ووصفهــا بأنهــا “مفربكــة”.

ــل  ــوى، ب ــذه الق ــف ه ــد موق ــران تؤي ــظ أن طه ويالح
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وتحرضهــم عليــه، وهــو مــا وضــح يف إشــارة صحيفــة “كيهان” 
التابعــة للمرشــد اإليــراين، إىل وجــود حديــث حــول “تزويــر” 

ــج”. ــات و“التالعــب يف النتائ االنتخاب

والغريــب أن دولــة القانــون” بزعامــة رئيــس الــوزراء 
لنتائــج  الرافضــني  ضمــن  كان  املالــي  نــوري  األســبق 
االنتخابــات عــى الرغــم مــن أن عــدد مقاعــده زادت يف هــذه 
االنتخابــات مقارنــة باالنتخابــات الســابقة، وهــو مــا يعكــس 
متاهيــه مــع األجنــدة اإليرانيــة يف العــراق، فضــالً عــن حجــم 
العــداء الــذي يكنــه للصــدر، خاصــة أن األخــر يســعى للفــوز 
برتشــيح رئيــس الــوزراء العــراق القــادم، وقطــع الطريــق أمــام 

ــي للوصــول للمنصــب.  املال

ــدس”  ــق الق ــد “فيل ــد باســتخدام الســاح: زار قائ 2- التهدي
إســاعيل قــاآين، إىل بغــداد، وذلــك بُعيــد ســاعات معــدودة 
ــذه  ــاب ه ــة، ويف أعق ــات األولي ــج االنتخاب ــالن نتائ ــن إع م
الزيــارة، خرجــت بعــض امليليشــيات للتلويــح بحمــل الســالح، 
ــه  ــزب الل ــب ح ــادي بكتائ ــار القي ــح يف اعتب ــا وض ــو م وه
العراقــي املــوايل إليــران أبــو عــي العســكري، أن النتائــج 
ــعب  ــد الش ــال” ض ــل احتي ــرب عم ــات بـ”أك ــة لالنتخاب األولي
العراقــي، فضــالً عــن تهديــده بالقــول إنــه يجــب عليهــم أن 
يحزمــوا أمرهــم وأن يســتعدوا للدفــاع عــن كيانهــم املقــدس، 
ــن  ــعبي ع ــد الش ــر يف الحش ــادي آخ ــث قي ــن حدي ــالً ع فض
الربملــان، مشــراً إىل أن “هــذه املؤسســة تشــكلت بالــدم )…( 

ــدم”. ــنحميها اآلن بال وس

وتفتــح هــذه التريحــات البــاب أمــام حــدوث مواجهات 
ــعبي،  ــد الش ــني الحش ــدر وب ــيات الص ــني ميليش ــلحة ب مس
خاصــة بعــد أن تعهــد الصــدر يف كلمــة متلفــزة، بعــد إعــالن 
النتائــج، ســحب الســالح املنفلــت “حتــى ممــن كانــوا يّدعــون 
املقاومــة”، يف إشــارة إىل الفصائــل املســلحة املواليــة إليــران. 

ــداد  ــهدت بغ ــاين: ش ــه اللبن ــزب الل ــات ح ــاع تكتيكي 3- اتب
ــك  ــرشات، وذل ــا الع ــارك فيه ــة ش ــق متفرق ــر يف مناط تظاه
اعرتاضــاً عــى نتائــج االنتخابــات الربملانيــة، وذلــك يف 17 
أكتوبــر غــداة إعــالن املفوضيــة النتائــج األوليــة لالنتخابــات، 
ــعبية  ــع ش ــى تراج ــه ع ــد ذات ــؤرشاً يف ح ــد م ــا يع ــو م وه

ــات.  ــى االنتخاب ــة ع ــوى املعرتض الق

ــى  ــران ع ــة بإي ــية املرتبط ــوى السياس ــت الق ــذا أقدم ول
ــع  ــياتها لقط ــارص ميليش ــاز إىل عن ــو اإليع ــر، وه ــراء آخ إج

ــل واســط  ــة، مث ــدة محافظــات عراقي ــة يف ع الطــرق الحيوي
والبــرة، وذلــك يف محاولــة الفتعــال صــدام بــني املتظاهريــن 
ــة منعهــم مــن قطــع الطــرق،  ــة عنــد محاول والقــوات األمني

ــاين.  ــه اللبن ــك عــى غــرار أســلوب حــزب الل وذل

فمــن جانــب، فــإن قطــع الطــرق الحيويــة ســوف يتســبب 
ــل  ــى التدخ ــة ع ــوات األمني ــرب الق ــا يج ــاة، مب ــلل الحي يف ش
ــام  ــاب أم ــح الب ــا يفت ــل هــذه املحــاوالت، وهــو م لفــض مث
ميليشــيات طهــران الفتعــال مواجهــات مــع القــوات األمنيــة، 
ــم،  ــني، أو قتله ــع املحتج ــببت يف قم ــا تس ــاء بأنه ــرب االدع ع
عــى نحــو مــا يفتــح البــاب أمــام دفــع امليليشــيات للصــدام 

ــة.  ــة العراقي املســلح مــع القــوات األمني

القــوى  الضغــط عــى  وتهــدف هــذه اإلجــراءات إىل 
ــة  ــداً الصــدر، وتســعى ملحاول ــات، وتحدي ــزة يف االنتخاب الفائ
منعــه مــن ترجمــة فــوزه االنتخــايب لحكومــة تســعى لتنفيــذ 
ــت  ــن امللف ــك كان م ــة. ولذل ــن العراقي ــورة ترشي ــداف ث أه
أن رئيــس الــوزراء العراقــي، مصطفــى الكاظمــي، قــد هاجــم 
ــدى  ــي ل ــت تعن ــة أصبح ــداً أن السياس ــلوب، مؤك ــذا األس ه

ــاس.  ــراع وخــداع الن ــزاز والكــذب وال البعــض االبت

وال يعــد توظيــف الســالح النتــزاع تنــازالت سياســية 
باألمــر الجديــد عــى السياســة اإلقليميــة اإليرانيــة، إذ إن 
احتــالل حــزب اللــه اللبنــاين بــروت الغربيــة يف 7 مايــو 
ــه  ــذي أعطــى لحــزب الل ــا اتفــاق الدوحــة، وال 2008، أعقبه
ــة  الثلــث املعطــل لضــان ســطوته عــى الحكومــات اللبناني
املتعاقبــة. وتســعى ميليشــيات إيــران لتكــرار املعادلة نفســها 
يف العــراق لفــرض نفســها عــى الشــعب العراقــي رغــاً عنــه. 

أذرعهــا  عــرب  إيــران  تحــركات  تكشــف  الختــام،  ويف 
وميليشــياتها املســلحة عــن وجــود إرصار عــى تعويــض 
ــالح،  ــوة الس ــوء إىل ق ــالل اللج ــن خ ــة م ــائرها االنتخابي خس
والتهديــد بالفــوىض يف محاولــة إلنتــاج املعــادالت نفســها 
ــة الســابقة بعــد  التــي حكمــت تشــكيل الحكومــات العراقي
ــة لتحقيــق تطلعــات املواطــن  ــاط أي محاول االحتــالل، وإحب
للتخلــص مــن النفــوذ اإليــراين عــى بغــداد، أو النهــوض 

بالواقــع االقتصــادي للبــالد. 
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