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ردود أفعال رافضة 
ــا يســمى  ــوى السياســية الشــيعية الخــارسة في انضــوت الق
ــح وائتــاف  ــذي يضــم تحالــف الفت “اإلطــار التنســيقي”، وال
ــة  ــزب الفضيل ــي وح ــد الوطن ــف العق ــون وتحال ــة القان دول
وتيــار الحكمــة وائتــاف النــر وقــوى أخــرى، وتبنــت 
خطــوات تصعيديــة للتعبــر عــن رفضهــا لنتائــج االنتخابــات، 

ــايل: ــك عــى النحــو الت ــل ذل ــد متث وق

1- تنظيــم التظاهــرات واالعتصامــات: خــرج أنصــار “اإلطــار 
أخــرى  ومحافظــات  بغــداد  يف  تظاهــرات  التنســيقي” يف 
جنــوب العــراق، واعتصــم عــدد منهــم يف ســاحة “جــر 
الطابقــن”، محذريــن املفوضيــة العليــا املســتقلة لانتخابــات 
مــن عــدم قبــول الطعــون املقدمــة، وهــو مــا جــاء متزامنــاً مع 
ــة  ــة وقانوني ــع لجــان فني ــات ألرب ــة االنتخاب تشــكيل مفوضي
للنظــر يف 1400 طعــن وشــكوى تــم تقدميهــا مــن قبــل عــدد 

ــات الخــارسة.  ــل والتحالف مــن الكت

الــرد  االنتخابــات  مفوضيــة  تحســم  أن  املقــرر  ومــن 
ــواب  ــاق أب ــخ إغ ــن تاري ــبوعن م ــال أس ــون خ ــى الطع ع
ســتفتح  باألدلــة،  الطعــون  صحــة  ثبتــت  وإذا  تســلمها، 
املحطــات املطعــون بهــا وفقــاً للــادة 38 )أوالً( مــن قانــون 
االنتخابــات رقــم )9( لســنة 2020. كــا ســيتم فــرز أصــوات 
ــك ســيصدر  ــاً، وعــى ضــوء ذل ــك املحطــات وعدهــا يدوي تل
قــرار أويل قابــل للطعــن أمــام الهيئــة القضائيــة لانتخابــات 
ــق  ــة يف تدقي ــس القضــاء األعــى، وستســتمر املفوضي يف مجل
ــة  ــام املقبل ــال األي ــراءات خ ــها واإلج ــة نفس ــون باآللي الطع
لحــن االنتهــاء منهــا جميعــاً وحــال صــدور قــرارات الطعــن 
ــا  ــة العلي ــة االتحادي ــات إىل املحكم ــج االنتخاب ــل نتائ سرتس

ــايئ. ــكلها النه ــا بش ــق عليه للتصدي

ــوى سياســية  ــة بالتدخــل: دعــت ق ــس الدول ــة رئي 2- مطالب
عراقيــة يف 24 أكتوبــر 2021 رئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح 
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أعلــن تحالــف الفتــح، الموالــي إليــران، رفضــه نتائــج االنتخابــات العراقيــة، بعــد حصولــه علــى 16 مقعــدًا 
فقــط، وذلــك بعــد أن حــل فــي المرتبــة الثانيــة برصيــد 48 مقعــدًا فــي انتخابــات عــام 2018، كمــا خســرت 
قــوى سياســية شــيعية لهــا ثقلهــا، خاصــة تحالــف قــوى الدولــة، المشــكل مــن تيــار الحكمــة بزعامــة عمــار 
الحكيــم وائتــاف النصــر بزعامــة حيــدر العبــادي، حيــث حقــق الجانبــان حوالــي 6 مقاعــد بعــد أن حصــا فــي 

االنتخابــات الماضيــة علــى 61 مقعــدًا.

الخطــوة التاليــة: تحــركات القــوى الشــيعية المواليــة إليــران عقــب االنتخابــات البرلمانيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1379، 27 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــى  ــر”، ع ــيناريوهات “أخط ــاد س ــب الب ــل لتجني إىل التدخ
خلفيــة أزمــة نتائــج االنتخابــات الربملانيــة االخــرة، وجــاءت 
هــذه الدعــوة يف بيــان أصــدره مكتــب زعيــم ائتــاف “دولــة 
ــة املعرتضــة  ــي، باســم “القــوى الوطني ــوري املال ــون” ن القان
عــى نتائــج االنتخابــات”، مــن دون اإلشــارة إىل أســاء تلــك 

ــاع. القــوى أو املشــاركن يف االجت

القــوى  طالبــت  االنتخابــات:  مفوضيــة  يف  التشــكيك   -3
الشــيعية الرافضــة نتائــج االنتخابــات يف بيــان، يف 20 أكتوبــر 
الجــاري، بتقديــم رئيــس وأعضــاء مجلــس املفوضــن إىل 
ــك  ــة، وذل ــم القانوني ــبب مخالفاته ــم بس ــاء ملحاكمته القض

ــم.  ــة إليه ــم املوجه ــة الته ــح طبيع ــن دون توضي م

املســتقلة  العليــا  املفوضيــة  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
لانتخابــات قــد أعلنــت يف 16 أكتوبــر اكتــال العــد والفــرز 
اليــدوي يف جميــع املحطــات االنتخابيــة ملطابقــة النتائــج 
ــد  ــج الع ــدت أن “نتائ ــرتوين، وأك ــرز اإللك ــام الف ــج نظ بنتائ

والفــرز اليــدوي جــاءت مطابقــة لإللكــرتوين”.

كــا طالبــت القــوى الشــيعية الرافضــة نتائــج االنتخابــات 
ــل  ــتقلن قب ــاء مس ــتقل وأعض ــة مس ــس مفوضي ــار رئي باختي
ــكادر  ــاملة لل ــة ش ــراء مراجع ــة، وإج ــات مقبل ــراء انتخاب إج
ــات  ــم إىل جه ــدم انتائه ــن ع ــد م ــة للتأك اإلداري للمفوضي
سياســية متنفــذة ولضــان عــدم التاعــب بنتائــج االنتخابات، 
ــن  ــل ع ــدوي كبدي ــرز الي ــد والف ــة بالع ــة إىل املطالب باإلضاف
ــادة  ــة بإع ــك املطالب ــة، وكذل ــات املقبل اإللكــرتوين يف االنتخاب
ــات  ــا طلب ــي كله ــر، وه ــات األخ ــون االنتخاب ــر يف قان النظ

ــة.  ــح التشــكيك يف املفوضي ــا يف صال تصــب جميعه

ــان  ــح البي ــف الفت ــد تحال ــة: انتق ــف الدولي ــض املواق 4- رف
ــة  ــد نزاه ــذي أك ــدويل، وال ــن ال ــس األم ــن مجل ــادر ع الص
االنتخابــات العراقيــة، فيــا أبــدى الفتــح رفضــه ألي تدخــل 
خارجــي يف كل مــا يتعلــق باالنتخابــات، وذلــك عــى الرغــم 
مــن أن األخــر ناقــش مــع قائــد فيلــق القــدس اإليــراين 
إســاعيل قــآاين نتائــج االنتخابــات يف زيــارة رسيــة قــام بهــا 

ــر.  ــا، أي يف 11 أكتوب ــى إجرائه ــايل ع ــوم الت يف الي

التحركات المستقبلية المرتقبة
نتائــج  بــأن  نتائــج االنتخابــات  القــوى املعارضــة  تــدرك 
الطعــون املقدمــة للمفوضيــة لــن تغــر مــن شــكل وترتيــب 
الكتــل بشــكل ملحــوظ، ولــذا فمــن املتوقــع أن تشــهد 
املرحلــة املقبلــة عــدد مــن الخطــوات مــن قبــل تلــك القــوى، 

ــتعراضه يف اآليت: ــن اس ــا ميك ــو م وه

ــوى  ــتمر الق ــع أن تس ــد: يتوق ــار التصعي ــوء إىل خي 1- اللج
التظاهــرات واالعتصامــات، مــا قــد يفتــح  الشــيعية يف 

املجــال لتصاعــد التوتــر، مــع احتــال حــدوث مواجهــات بــن 
ــن  ــدام املتظاهري ــبب إق ــة بس ــوات األمني ــن والق املتظاهري
عــى قطــع الطــرق، ومــن ثــم فتــح البــاب أمــام امليليشــيات 
ــران يف الدخــول يف مواجهــات مســلحة  ــة إلي الشــيعية املوالي

ــن. ــن املتظاهري ــاع ع ــم الدف ــة تحــت مزاع ضــد الحكوم

2- رفــض نتائــج االنتخابــات: ياحــظ أن محاولــة التشــكيك يف 
نتائــج االنتخابــات لــن يرتتــب عليهــا إحــداث أي نتائــج تذكر، 
ــرار  ــى غ ــة، ع ــدة منظــات دولي ــد ع خاصــة يف ضــوء تأكي
األمــم املتحــدة واالتحــاد األورويب نزاهــة العمليــة االنتخابيــة. 

قــد تســعى القــوى املرتبطــة بإيــران إىل رفــض نتائــج 
ــع العــام  ــا مطل ــة بإعــادة إجرائه ــة واملطالب ــات كامل االنتخاب
القــادم. وياحــظ أن مثــل هــذا الخيــار قــد ال يكــون عمليــاً، 
خاصــة أن القــوى الفائــزة يف االنتخابــات ســوف ترفضــه، كــا 
ــرأي العــام العراقــي ســوف ينظــر إىل هــذه املحــاوالت  أن ال
عــى أنهــا رسقــة لنتائــج االنتخابــات مــن قبــل قــوى خــارسة. 

ومــع ذلــك، فســوف تســتمر هــذه القــوى املواليــة إليــران 
ــكيل  ــل تش ــن أج ــط م ــات، والضغ ــج االنتخاب ــض نتائ يف رف
ــوى  ــا كل الق ــق فيه ــع، وتتف ــريض الجمي ــة ت ــة ائتافي حكوم
ــق  ــكل يحق ــاث بش ــات الث ــمية الرئاس ــى تس ــية ع السياس
التــوازن والتوافــق بعيــداً عــن مــن منطــق األوزان السياســية 

ــة. ــد النيابي ــدد املقاع وع

القــوى  تعمــل  ســوف  امليليشــيات:  ســاح  توظيــف   -3
الشــيعية املرتبطــة بإيــران، وبالتنســيق معهــا، عــى توظيــف 
املشــهد  يف  البقــاء طرفــاً  أجــل  مــن  امليليشــيات  ســاح 
الســيايس، حتــى عــى الرغــم مــن عقــاب املواطــن العراقــي 

ــا.  له

وتتعــدد املــؤرشات يف هــذا اإلطــار، والتــي يــأيت مــن 
ميليشــيات  جانــب  مــن  املتواتــرة  التريحــات  ضمنهــا 
ــدم،  ــان املقــدس بال الحشــد الشــعبي عــن الدفــاع عــن الكي
أو توظيــف التظاهــرات، أو حتــى إقــدام ميليشــيات طهــران 
عــى مهاجمــة قاعــدة التنــف األمريكيــة يف ســوريا، وذلــك يف 
رســالة مــن جانــب طهــران لواشــنطن بــأن خســارة حلفائهــا 
لانتخابــات مل مينــع إيــران مــن تحقيــق حلمهــا الرامــي 
ــان عــرب العــراق.  ــع ســوريا ولبن ــري م ــق تواصــل ب إىل تحقي
وباملثــل، فــإن توظيــف هــذه امليليشــيات نفســها القــوة 
ــدم  ــران، ع ــر إي ــة نظ ــن وجه ــن، م ــوف يضم ــلحة، س املس

ــة.  ــة القادم ــكيل الحكوم ــن تش ــا ع ــاء حلفائه إقص

ومــن امللحــوظ أن مثــل هــذا الخيــار ســوف يكــون مكلفــاً 
بالنســبة إليــران، بالنظــر إىل وجــود رفــض شــعبي لهــا، كــا 
ــة  ــن ميليشــيات الحشــد الشــعبي املوالي ــاً ب ــاك توازن أن هن
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إليــران، وتلــك املناوئــة لهــا، وهــو مــا يجعــل توظيــف ورقــة 
الحــرب األهليــة ســاحاً غــر مأمــون العواقــب.

4- توظيــف الــدور اإليــراين: هــددت إيــران، يف الســابق، 
مقتــدي الصــدر بالتصفيــة لتبنيــه سياســات مناوئــة لهــا، 
كــا مارســت ضغوطــاً مــن أجــل منــع التيــار الصــدري مــن 
تشــكيل الحكومــة يف أعقــاب انتخابــات 2018، إذ هــدد 
ــلياين،  ــم س ــراين قاس ــوري اإلي ــرس الث ــابق للح ــد الس القائ
عــدداً مــن قــادة الكتــل السياســية الســنية بـ”القتــل” يف حــال 
قــرروا االنضــام إىل تحالــف يقــوده الصــدر ورئيــس الــوزراء 

ــادي.  ــدر العب حي

ــح”  ــف “الفت ــم تحال ــة والتســوية: أكــد زعي ــار التهدئ 5- خي

هــادي العامــري، يف بيــان، أنــه يرفــض التصعيــد، مــا يعطــي 
انطباعــاً عــن ســعي هــذه القــوى للتوصــل لتســوية سياســية 
مــع الصــدر تكفــل لهــم يف النهايــة الدخــول طرفــاً يف الحكومة 
القادمــة، حتــى يتمكنــوا مــن الدفــاع عــن مصالحهــم، والتــي 
ــاظ عــى ســاح امليليشــيات،  ــا ضــان الحف ــأيت يف مقدمته ي

والحصــول عــى مــوارد الدولــة العراقيــة لتمويلهــا. 

ــة ال تتمحــور فقــط  ــإن التظاهــرات الحالي ــام، ف ويف الخت
حــول رفــض نتائــج االنتخابــات، بــل إنهــا اندلعــت مــن أجــل 
ضــان حلفــاء إيــران بقاءهــم طرفــاً فاعــاً يف الحكومــة 
ــإن  ــات، وإال ف ــج االنتخاب ــن نتائ ــر ع ــض النظ ــة، بغ القادم
الخيــار البديــل ســوف يكــون االحتــكام إىل قــوة الســاح 
لفــرض نفوذهــم بالقــوة، وهــو خيــار غــر مأمــون الجوانــب.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


