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2م على اهتمام الفواعل الداخلية  0 اســــتحوذت االنتخابات الربلماني�ة العراقية لعام 21
واخلارجية العتب�ارات تتعلق بمركزية العراق وأهميت�ه اجليوسياسية يف إسرتاتيجية تلك 
الفواعل، وطبيعة البيئتني الداخلية اليت تشــــهد صراًعا محموًما بني تي�ارين متعارضني 
حيال مســــتقبل العراق، أحدهما داعم ملســــار االنتقال حنو الدولة بمفهومها االستقاليل 
والسيادي والعرويب، والثاين يتمسك بالعراق ضمن مرحلة الالدولة واالجنذاب إىل التأيي�د 
بي�ل انعقاد االنتخابات الربلماني�ة 

ُ
اإليراين.. واخلارجية اليت تتمثل يف املســــاعي اإليراني�ة ق

ن أذرعها السياسية من تشكيل التكتل األكرب لتسمية 
ِّ

خللق اصطفافات حزبي�ة قوية تمك
رئيس احلكومة اجلديدة على حنو خيدم األجندة اإليراني�ة يف الساحة العراقية، وكذلك 
 من التأثريات اإليراني�ة يف نت�اجئ االنتخابات، بما 

ّ
مساعي الفواعل اإلقليمية والدولية للحد

حيول دون حتقيق مزيد من الهيمنة اإليراني�ة على املعادلة العراقية، ودفع العراق حنو حتقيق 
 

ً
طموحات شعبه ومعاجلة أزماته املستعصية، كأزمة الكهرباء، والتصدي للفساد، فضال

عن حتقيق التوازن يف العالقات اخلارجية وسيادة واستقالل الدولة العراقية.

ونظًرا إىل أهمية نت�اجئ االنتخابات وانعكاساتها على طبيعة التوازنات، سواء يف الداخل 
 جديدة ذات أغلبي�ة 

ً
العرايق أو بني الفواعل اإلقليمية والدولية، كونها ســــتفرز كتــــا

برلماني�ة لتســــمية أعلى منصب تنفيذي يف الباد، ستعمل إّما لصالح مسار االنتقال حنو 
ل اخلريطة السياسية خال السنوات األربع 

ْ
الدولة، وإما لصالح مسار الادولة، وشك

القادمة.. فسوف حتلل هذه الدراسة نت�اجئ االنتخابات وأّي املسارين يمكن له أن يتحقق، 
وانعكاساتها على مستقبل الدور اإليراين يف العراق، من خال عدة محاور رئيسية، تتن�اول: 
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بيئ�ة االنتخابات ومركزية دور إيران، وخريطة التحالفات والقوى املتن�افسة، والقضايا 
االنتخابي�ة، ونت�اجئ االنتخابات وحصص التحالفات، ودالالت التحول يف املشهد االنتخايب، 

وحدود تأثري نت�اجئ االنتخابات يف الدور اإليراين يف العراق. وذلك على النحو التايل:

أواًل: بيئة االنتخابات البرلمانية ومركزية دور إيران
جنزت االنتخابات الربلماني�ة املبكرة يف ظل توقيت وبيئ�ة مغايرة لبيئ�ات االنتخابات 

ُ
أ

السابقة، كانتخابات 2005م اليت جاءت يف ظل حكومة انتقالية وبعد عامني من الغزو 
جريت انتخابات برلمان العراق عام 2010م على خلفية املساعي 

ُ
األمريكي للعراق، فيما أ

جريت 
ُ
اإليرانيــــ�ة وحلفائها يف الداخل العرايق لرتســــيخ الطائفيــــة يف املعادلة العراقية، وأ

انتخابات 2014م بعد االنسحاب األمريكي من العراق واندالع ما يسىم باالحتجاجات 
جريت بعد أزمة اســــتفتاء انفصال 

ُ
الشــــعبي�ة العربي�ة. أما انتخابات برلمــــان 2018م فأ

 عن إعان رئيس احلكومة العراقية 
ً

جري يف سبتمرب 2017م، فضا
ُ
كردستان العراق، الذي أ

ا، وإقرار  األســــبق حيدر العبادي خال عام 2017م القضاء على تنظيم داعش عســــكريًّ
الربلمان العرايق خال 2016م قانون هيئ�ة احلشد الشعيب إلدماج قوات احلشد باجليش 
ا جيمع بني هذه البيئ�ات االنتخابي�ة  العرايق)1(، ولكن يظل عدم االستقرار ملمًحا رئيسيًّ
كجزء من طبيعة املشــــهد العرايق منذ التدخل اإليراين يف العراق بعــــد الغزو واالحتال 

األمريكي 2003م.

جنزت االنتخابات الربلماني�ة لعام 2021م عقب ثاثة متغريات 
ُ
على الصعيد الداخلي، أ

رئيسية ألقت بظالها على مخرجات االنتخابات الربلماني�ة وعلى املشهد االنتخايب العرايق 
برّمته، وهي:

1- انطاق ما يســــىم بـ»احتجاجات تشــــرين« يف أكتوبر 2019م، وهي احتجاجات 
شعبي�ة حاشدة جابت كل املحافظات العراقية، ال سيما اجلنوبي�ة اليت تمثل احلاضنة 
ا للتدخات 

ً
الشــــيعية الشعبي�ة الواســــعة إليران، احتجاًجا على تفاقم األزمات، ورفض

اخلارجية يف الشــــؤون العراقية، ال سيما التدخات اإليراني�ة. ورفع املحتّجون -من كل 
فئات وأطياف وانتماءات ومناطق العراق- شعارات وهتافات معادية إليران وأذرعها يف 
العــــراق، مثل »إيران بره بره، والبصرة حرة حرة«، و»إيران بــــره بره، عراق تبقى حرة«)2(، 
وأضرم املحتّجون النريان يف القنصلية اإليراني�ة بالنجف ثاث مرات خال االحتجاجات، 

))( مجلس النواب العراقي، مجلس النواب يصوت على قانون هيئ�ة الحشد الشعبي ويب�اشر بقراءة قانون تنظيم الوكالة التجارية، )26 
.https://bit.ly/3n74K7q ،نوفمبر 6)20م(، تاريخ االطاع: )2 أكتوبر )202م

)2( فيديو على »يوتيوب«، مظاهرات العراق: بغداد حرة حرة .. إيران تطلع برا، )04 أكتوبر 9)20م(، تاريخ االطاع: )2 أكتوبر )202م، 
.https://bit.ly/3naWCDb

https://bit.ly/3n74K7q
https://bit.ly/3naWCDb
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ا، وحرقوا العلم  والقنصلية اإليراني�ة يف مدين�ة كرباء اليت يزورها املايني من الشيعة سنويًّ
اإليراين يف عديد من املحافظات العراقية، خصوًصا املحافظات ذات الكثافة الشيعية)1(، 
وهاجموا صور املرشد وقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماين يف عديد من املحافظات 
الشيعية، باألحذية)2(، واستهدفوا مقرات امليليشيات املسلحة املوالية إليران يف بعض 

املدن العراقية، وغريَّ املحتّجون اسم شارع اخلميين إىل شارع شهداء ثورة العشرين.

وكذلك أطلق املحتجون على مواقع التواصل االجتماعي خال ديسمرب 2019م حمات 
إلكرتوني�ة ضد إيران مثل هاشــــتاغ »خلوها_ختيس« على »فيسبوك« و»تويرت« )3( 
ملقاطعة املنتجات اإليراني�ة وحتويلها إىل بضائع فاســــدة، ونشروا صوًرا ألشهر املنتجات 
اإليراني�ة يف األســــواق العراقية، مطالبني بمقاطعتها واســــتب�دال أخرى عراقية بها. ومن 
بني تفاعات العراقيني مع احلملة قيام شاب عرايق بإشــــعال النريان يف سيارته من نوع 
»سابا« اإليراني�ة الصنع، تعبرًيا عن سخطه ورفضه للنفوذ اإليراين يف العراق. وكشف 
مقطع فيديو انتشــــر عرب منصات التواصل االجتماعي عن مجموعة من املحتجني وهم 
يرقصون فوق ســــيارة نوع »بيجو« اإليراني�ة الصنع، إذ بــــدا واضًحا أن املحتجني يريدون 
ا: »هذه سيارة 

ً
إتاف الســــيارة وتكسريها. واألغرب رد فعل مالك السيارة إذ قال ضاحك

إيراني�ة، ال أريدها بعد اليوم« )4(، وقد أسفرت االحتجاجات عن تقديم عادل عبد املهدي 
استقالته من رئاسة احلكومة العراقية يف نوفمرب 2019م.

هذا املتغري يكشف عن حجم التذمر والسخط الشعيب العرايق من تعاظم النفوذ اإليراين، 
 يف تن�ايم دور امليليشــــيات املسلحة على حساب مصلحة املواطن العرايق، وخدمة 

ً
ممثا

ا لألجندة اإليراني�ة، وعن مدى رغبة الشــــعب العرايق يف طرد إيران وميليشــــياتها 
ً

وتنفيذ
ا نمو إدراك ووعي املواطن العرايق بأبرز املخاطر اليت 

ً
وأذرعها من العراق، ويعكس أيض

تواجه دولته، ولذلك باتت إيران تواجه حتديدات جديدة يف تنفيذ املشروع الطائفي العابر 
للحدود يف أهّم دولة يف املشــــروع التوسعي اإلقلييم. ومن ناحية أخرى كان الستهداف 
األذرع اإليراني�ة للنشطاء واملحتجني الرافضني للدور اإليراين يف العراق الدافع األكرب لتغيري 
احلالة املزاجية للناخبــــني وتصويتهم لغري صالح التحالفات املدعومة من إيران، وهو ما 

))( العرب، تغريدات العراقيين معاول تحطم صنم خامنئي على »تويتر«، )08 أكتوبر 9)20م(، تاريخ االطاع: )2 أكتوبر )202م، 
.https://bit.ly/3vufFfk

)2( فيديو على »يوتيوب«، صور سليماني وخامنئي تحت أحذية المتظاهرين العراقيين )فيديو(، )03 نوفمبر 9)20م(، تاريخ االطاع: 
.https://bit.ly/3m(3gMJ ،2 أكتوبر )202م(

 ،https://bit.ly/3aTQdqh ،3( هاشتاغ على »فيسبوك«، #خلوها_تخيس، )3) ديسمبر 9)20م(، تاريخ االطاع: )2 أكتوبر )202م(
.https://bit.ly/3G3m4D8 ،وهاشتاغ على »تويتر« #خلوها_تخيس، )0) ديسمبر 9)20م(، تاريخ االطاع: )2 أكتوبر )202م

)4( صحيفة االستقال، هتافات معادية وحرق قنصليات.. لماذا زاد سخط العراقيين على إيران؟، )08 ديسمبر 9)20م(، تاريخ االطاع: 
.https://bit.ly/3aURQnl ،2 أكتوبر )202م(

https://bit.ly/3vufFfk
https://bit.ly/3m13gMJ
https://bit.ly/3aTQdqh
https://bit.ly/3G3m4D8
https://bit.ly/3aURQnl
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يربز الضغط الشعيب على عملية تشكيل احلكومة لصالح تسمية رئيس حكومة يتبىن 
املطالب التشريني�ة.

2- يتمثل استخدام الكهرباء كورقة ضغط إيراني�ة ضد احلكومة العراقية يف رفضها 
تزويد العراق حبصته من الغاز بذريعة عدم ســــداد الديون املســــتحقة نظري حصة الغاز، 
ولكن يفسر اخلرباء ذلك بأن إيران تســــتخدم ورقة ضاغطة ضد حكومة الكاظيم لكونها 
تطمح إىل حتقيق التوازن اخلاريج واســــتقالية العراق وســــيادته، وهو ما ال ترتضيه إيران 
لكونه يتعارض مع احلفاظ على مكتسباتها يف الســــاحة العراقية، وال يضمن لها تنفيذ 
بقية مخططاتها التوسعية. وتمثل احلصة اإليراني�ة للعراق حنو الثلث تقريًب�ا من إجمايل 
إنت�اج العراق من الكهرباء)1(، لذلك يشكل خفض إيران إلمدادات الغاز للعراق منذ أكتوبر 
20م، ثم وقفها يوم 29 يونيو 2021م خطوط إمداد الكهرباء للعراق بشكل كامل)2(، أحد  20
ا للدور اإليراين يف تعقيد  ا عراقيًّ

ً
 إدراك

ّ
أهم أسباب معضلة الكهرباء العراقية. ويف ما ُيَعد

األزمة، تساءل الكاظيم يف يوليو 2021م عن أسباب اكتفاء احلكومات طيلة الـ17 سنة 
ـــران فقط يف ظل تنويع كل دول العالم مصادرها من  الماضية بالربط الكهربايئ مع إـي
الكهرباء)3(، ولذلك بادرت حكومته بطرح مشروع الربط الكهربايئ مع دول اخلليج واألردن 

ومصر لتنويع مصادر الطاقة وعدم االكتفاء بمصدر واحد.

ل العراق إىل ســــاحة لتصفية احلســــابات بني الواليات  3- املتغري الثالث يتمثل يف حتوُّ
ا ضد األهداف األمريكية  ا عسكريًّ

ً
املتحدة األمريكية وإيران، بعد أن سلكت األخرية مسلك

يف الســــاحة العراقية بواسطة ميليشياتها املســــلحة، يف إطار الضغوط املتب�ادلة لتعظيم 
الشــــروط التفاوضية ودفع الواليات املتحدة إىل رفع العقوبات االقتصادية القاســــية، 
وتبين الواليات املتحدة يف عهد الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب اخليار العسكري 
ضد التمركزات امليليشياوية اإليراني�ة يف الساحة العراقية، بتقديم عديد من الضربات 
ضد األهداف اإليراني�ة يف املحافظات العراقية، وأبرزها اليت حملت رسائل ردع أمريكية 
قوية لإليرانيني اغتي�ال مهندس املشروع اإليراين اإلقلييم اجلرنال قاسم سليماين، القائد 
الســــابق لفيلق القدس اإليراين، ورئيس هيئ�ة احلشد الشعيب السابق أبو مهدي املهندس 
 إيران بضربات محــــدودة ورمزية جتاه قاعدة عني األســــد اجلوية 

ّ
20م، ورد ـــر 20 يف ين�اـي

األمريكية، وما زالت الضربات امليليشــــياوية لألهداف األمريكية تتواىل يف بغداد وأربي�ل 

))( هيئ�ة اإلذاعة البريطاني�ة، كهرباء العراق: ما الُبعد اإليراني في أزمة الكهرباء التي يعيشها العراق؟، )02 يوليو )202م(، تاريخ االطاع: 
.https://bbc.in/3E2iPtK ،20 أكتوبر )202م

 Joe Snell, Intel: Iraq’s power crisis prompts resignation of electricity minister, al-monitor, June 30, 202(, Accessed: )2(
., Jan 20, 202(, https://bit.ly/3lZujIg

)3( سكاي نيوز، سنوات من الفشل.. تساؤالت تحوم حول »الربط الكهربائي« للعراق، )04 يوليو )202م(، تاريخ االطاع: 9) أكتوبر 
.https://bit.ly/3G6rGMO ،202م(

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A&contentId=1449040
https://bbc.in/3E2iPtK
https://www.al-monitor.com/authors/joe-snell.html
https://bit.ly/3lZujIg
https://bit.ly/3G6rGMO
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 الواليات املتحدة بالضربات العسكرية ضد التمركزات 
ّ

يف عهد الرئيس جو بايدن، ورد
امليليشياوية يف الساحتني العراقية والسورية.

وعلى الصعيد اخلاريج، جرت االنتخابات العراقية لعام 2021م فيما يتب�احث اجلانب�ان 
الســــعودي واإليراين على امللفات اإلقليمية العالقة، ال ســــيما النفــــوذ اإليراين يف العراق 
وســــوريا ولبن�ان واليمن، يف إطار اجلولة الرابعة من املحادثات بني اجلانبني يف العاصمة 
العراقية بغداد. كما تشهد منطقة الشــــرق األوسط توازنات جديدة وحتوالت عديدة 
فرض خالها الرئيس بشار األسد، احلليف األهم إليران، سيطرته من جديد على الدولة 
الســــورية املجاورة للعراق بفضل الدعم الرويس واإليراين، الذي يزيد اهتمام إيران بالعراق 
يف ظل هذه الظروف اليت تواجه فيها إيران ضغوًطا على الســــاحة السورية من إسرائي�ل 
وروسيا، ويف الساحة اللبن�اني�ة جراء توايل االحتجاجات الرافضة حلزب هللا اللبن�اين، أقوى 

ذراع عسكرية إليران يف املنطقة.

جريت االنتخابات الربلماني�ة العراقية بعد أســــابيع قليلة من تغيري الرئاسة 
ُ
وكذلك أ

اإليراني�ة بوصول الرئيس املتشدد إبراهيم رئييس إىل سدة احلكم يف إيران، وهو ما حيمل 
رسائل بمزيد من العسكرة يف السياسة اخلارجية اإليراني�ة وإعطاء امليليشيات املسلحة 

الدور األكرب يف تنفيذ األجندة اإليراني�ة يف ساحات النفوذ، ومنها الساحة العراقية.

ا انعقدت االنتخابات فيما تشــــهد الواليات املتحدة إدارة جديدة منذ ين�اير 2021م 
ً

أيض
ها حنو  بقيــــادة الرئيس جو بايدن، اليت تتبىن اخليار الدبلومــــايس يف التعامل مع إيران جلرِّ
تعديل االتفاق النووي، وإن جلأت إىل القوة املسلحة يف بعض األحيان ضد التمركزات 
امليليشــــياوية اإليراني�ة يف الســــاحتني الســــورية والعراقية بشكل محدود. وما زالت 
مفاوضات فيين�ا لتعديــــل االتفاق النووي متعلقة، يف وقت تســــعى فيــــه إيران لتنفيذ 
صفقات األسلحة املوقعة مع الروس على خلفية رفع األمم املتحدة قرار احلظر على شراء 
20م، وهو ما تستطيع من خاله إيران حتديث عتادها  أو بيع إيران لألسلحة يف أكتوبر 20
احلريب وإبرام مزيد من مبيعات األسلحة، سواء إليران أو مليليشياتها املسلحة وحلفائها يف 
سوريا والعراق واليمن، بما جيعل من أذرع إيران أرقاًما معقدة يف املعادالت الداخلية للدول 

يف ساحات النفوذ.

تقدم بيئ�ة االنتخابات الربلماني�ة العراقية تفســــريات للدور اإليراين الدؤوب يف املشهد 
ن أذرعه السياسية من تشكيل 

ّ
االنتخايب العرايق خللق حتالفات انتخابي�ة موالية، تمك

التكتل األكرب لتسمية رئيس احلكومة اجلديدة على الهوى اإليراين بما يضمن إليران 
احلفاظ على مكتسباتها وتنفيذ بقية مخططاتها، كما أن التحديات الداخلية العراقية 
ـــران رفاهية قبول تراجع  واخلارجية املرتاكمة أمام املشــــروع اإليراين اإلقلييم ال تمنح إـي
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نفوذها يف العراق، الذي حيظى بمركزية يف اإلســــرتاتيجية اإليراني�ة ألهميت�ه اجلغرافية 
واالقتصادية والثقافية واألمني�ة إليران.

ثانًيا: التحالفات والقوى المتنافسة
بي�ل إجراء 

ُ
لتقديم تفسريات للمساعي اإليراني�ة الدؤوبة جتاه االصطفافات االنتخابي�ة ق

ا ذا تأثري وثقل خيدم إيران يف معركة تسمية   شيعيًّ
ً

االنتخابات التشريعية، بما خيلق تكتا
رئيس احلكومة العرايق اجلديد يكون على الهوى اإليراين، ال بد من التطرق إىل طبيعة 
الرتكيب�ة اإلثني�ة والطائفية العراقية، وشكل التحالفات االنتخابي�ة، واختصاصات رئيس 

ا. ا وخارجيًّ  كبرًيا يف املعادلة العراقية داخليًّ
ً

احلكومة اليت تمنحه ثقا

ا إىل عرقيتني كبريتني، هما: العربي�ة والكردية، مع وجود  ينقسم الشعب العرايق عرقيًّ
ا إىل:  عرقيات صغرية تمثل حنو 5% من الشــــعب مثل الشبك والرتكمان. وينقسم طائفيًّ
لون الغالبي�ة العظىم من الشعب 

ّ
املسلمني واملسيحيني، وينقسم املسلمون الذين يشك

إىل مكونني: األول شيعّي، غالبيت�ه من ذوي األصول العربي�ة مع أعداد من ذوي األصول 
غري العربي�ة واألصول الكردية. وتتمركز غالبي�ة املكون باملحافظات اجلنوبي�ة يف النجف 
وكرباء وزي قار والبصرة وبابل وواسط والقادسية وميسان واملثىن. والثاين سين، تتمركز 
غالبيت�ه بشمال وغرب بغداد يف األنب�ار والسليماني�ة ونينوى ودياىل وأربي�ل وصاح الدين 
وكركوك ودهوك، فيما جتمع العاصمة بغداد خليًطا من املكونني الشيعي والسين. أّما 
املســــيحيون وأصحاب الديانات األخرى من الصابئ�ة وغريها فأعدادهم قليلة للغاية، ال 

تتجاوز 2% تقريًب�ا.

�ا، يضّمون مجموعة من األحزاب  ا انتخابيًّ
ً

شارك يف االنتخابات التشريعية قرابة 44 حتالف
والكيانات السياســــية، إىل جانب عدد من املرتشحني املســــتقلني النتخاب 329 نائًب�ا 
بالربلمان العرايق حســــب قانون انتخايّب جديد)1( يقوم علــــى النظام الفردي )التصويت 
األحادي(، حبيث تذهب أصوات املقرتعني إىل مرشــــحهم مباشرة، ويفوز احلاصل على 
أعلى األصوات، خباف القانون القديم الذي يتبىن النظام النسيب القائم على أصوات 
القائمة االنتخابي�ة. وفيما يلي أبرز التحالفات االنتخابي�ة املتن�افســــة على الكتلة األكرب يف 

الربلمان العرايق اجلديد لعام 2021م:

1- التحالفات الشيعية: خاض املكون الشيعي االنتخابات الربلماني�ة بعدد من التحالفات، 
منها الطائفي ومنها شديد الطائفية ومنها العابر للطائفية، وذلك على النحو التايل:

))( للمزيد حول القانون االنتخابي العراقي الجديد لعام 2020م، انظر الموقع الرســــمي لمجلس النواب العراقي، قانون انتخاب مجلس 
.https://bit.ly/2Z72vcf ،النواب العراقي، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م

https://bit.ly/2Z72vcf
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 الكتلة الصدرية: برئاسة زعيم التي�ار الصدري مقتدى الصدر، واقتصرت الكتلة على -أ
مرتشحني من التي�ار الصدري فقط، وخاضت االنتخابات بـ95 مرتشًحا.

 حتالف »الفتح«: يرأســــه األمــــني العام ملنظمة »بدر« -املقرب مــــن إيران- هادي -أ
ا من األحزاب السياســــية لبعض ميليشــــيات 

ً
العامري، ويضم إىل جانب منظمته عدد

إيران، مثل حركة »الصادقون« برئاســــة األمني العام مليليشيا »عصائب أهل احلق« 
قيس اخلزعلي، وحركة »اجلهاد والبن�اء« برئاسة القيادي يف احلشد الشعيب املدعوم من 
إيران حسن الساري، وجتمع »الســــند« برئاسة القيادي يف احلشد النائب السابق أحمد 
األسدي، و»املجلس اإلسايم األعلى« برئاسة النائب السابق همام حمودي، ومرتشحني 

عن كتائب »سيد الشهداء« برئاسة هاشم الواليئ. وقد خاض االنتخابات بـ73 مرتشًحا.

 حركة »حقوق«: ويرأسها الناطق باسم »كتائب حزب هللا العرايق« -أقوى حليف -أ
إليران يف العراق-حسني مؤنس )أبو علي العسكري(، وذلك قبل إعانه تأسيس احلركة 
واالستقالة من احلزب يف يوليو 2021م، وبذلك تعترب اجلناح السيايس للحزب، ومن بني 
أهدافها العمل على حتقيق األهداف اإليراني�ة يف العراق، ال سيما إخراج القوات األمريكية 

من العراق. وقد خاضت االنتخابات بـ32 مرتشًحا.

 حتالف »دولة القانون«: يرأسه رئيس الوزراء العرايق األسبق -املقرب من إيران- نوري -أ
ا من األحزاب 

ً
المالكي، ويضم إىل جانب حزب الدعوة اإلسامية برئاسة المالكي عدد

واحلركات السياسية مثل »االحتاد اإلسايم لرتكمان العراق« )شيعي(، حركة »إرادة«، 
حركة »البشائر«، حركة »مًعا للقانون«، حركة »بداية«. وقد خاض االنتخابات بـ72 

مرتشًحا.

 هـأ حتالف »قوى الدولة الوطني�ة«: برئاســــة زعيم تي�ار »احلكمة« عمار احلكيم، ويضم 
إىل جانب تي�ار »احلكمة« حتالف »النصر واإلصاح« برئاسة رئيس احلكومة العراقية 
األسبق الدكتور حيدر العبادي، وتي�ار »املؤتمر الوطين«، و»املد العرايق«، و»وطنيون«. 

وقد خاض االنتخابات بنحو 78 مرتشًحا.

 وأ حتالف »العقد الوطين«: يزتعمه رئيس هيئ�ة احلشد الشعيب املدعوم من إيران فالح 
ا من احلركات واألحزاب والتي�ارات مثل حركة »عطاء«، 

ً
الفياض، ويضم إىل جانب�ه عدد

حركة »احلزم الوطين«، حزب »الثب�ات العرايق«، حزب »الوارثون« اإلسايم، تي�ار 
»اإلصاح الوطين«، جتمع »رجال العراق«. وقد خاض االنتخابات بـ80 مرشًحا.

ي�ة: يلي املكون السين املكون الشيعي مباشرة يف الرتكيب�ة الديمغرافية 
ّ
2- التحالفات السن

ة للعراق من نهاية ستيني�ات القرن العشرين حىت مطلع األلفية 
ّ
العراقية، ودام حكم السن
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الثالثة، وسيطر الشيعة على احلكم بعد الغزو األمريكي للعراق 2003م الذي أطاح حبكم 
ي�ة لعام 2021م:

ّ
الرئيس العرايق األسبق صدام حسني. ويف ما يلي أبرز التحالفات السن

 حتالف »عزم العراق«: برئاســــة رجل األعمال خميــــس اخلنجر، وإضافة إىل حزب -أ 
ا من األحزاب السياسية مثل حزب 

ً
»املشروع العريب« الذي يرتأسه اخلنجر، يضم عدد

»الوفاء« برئاسة وزير الكهرباء األسبق قاسم الفهداوي، وحزب »احلل« برئاسة جمال 
الكربويل -املوقوف بالعراق لتورطه يف قضايا فساد- وحزب »التصدي«، وحزب »املسار 
املدين«، وحزب »املجــــد العرايق«، و»التجمع املدين لإلصاح«، و»الكتلــــة العراقية 
احلرة«، مع مشاركة شخصيات عراقية وازنة مثل خالد العبي�دي وسليم اجلبوري. وقد 

خاض االنتخابات بـ123 مرتشًحا.

 حتالف »التقدم الوطين«: ويرتأسه رئيس مجلس النواب العرايق محمد احللبويس، -أ 
ويضــــم إىل جانب حزب »التقدم« الذي يرأســــه احللبويس حزب »احلــــق الوطين«، 
و»اخليار العريب«، و»مقتدرون للســــلم«، و»جتمع التعــــاون«، و»جتمع نهضة جيل«، 

و»املبادرة الوطني�ة«، و»البن�اء«. وقد خاض االنتخابات بنحو 105 مرتشحني.

 حتالف »املشــــروع الوطين العرايق«: برئاســــة رجل األعمال جمال الضاري، ويضم -أ 
التحالف مجموعة مــــن املعارضني املطالبــــني بعقد مؤتمر دويل حــــول العراق ملعاجلة 

األزمات الداخلية.

 حتالف »جبهة اإلنقاذ«: بقيادة رئيس مجلس النواب العرايق األسبق أسامة النجيفي.-أ 

ا يف حسم  3- التحالفات الكردية: املكون الثالث يف املجتمع العرايق، ويلعب دوًرا رئيسيًّ
مسألة التكتل األكرب لتسمية رئيس احلكومة اجلديد. وقد خاضت التحالفات الكردية 
ا يف 

ً
1 مرتشــــًحا للتن�افس على 46 مقعد االنتخابات الربلماني�ة يف كردســــتان العراق بـ46

مجلس النواب العرايق. ومن أبرز التحالفات الكردية املشاركة يف االنتخابات:

 احلزب الديمقراطي الكردستاين: برئاسة الرئيس السابق لكردستان العراق مسعود -أ 
البارزاين، واقتصرت قائمته على املرتشحني من أعضاء احلزب، وخاض االنتخابات بـ55 

مرتشًحا يف 11 محافظة داخل وخارج كردستان.

 حتالف كردستان: برئاسة شريك بافل طالباين يف رئاسة االحتاد الوطين الكردستاين -أ 
-ثاين أكرب األحزاب الكردية يف العراق- الهور شيخ كنيج طالباين، ويضم إىل جانب االحتاد 
الوطين الكردستاين برئاسة كنيج وبافل طالباين أحزاًبا وحركات كردية أخرى، مثل حزب 
»العدالة« الرتكماين العرايق، وحزب »القرار« الرتكماين، وحزب »اإلرادة« الرتكماين، 
وحزب »تركمان ايلي«، وحزب »احلق املدين« الرتكماين، وحركة التغيري الكردستاني�ة، 
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واحلركة القومية الرتكماني�ة، وحركة الوفاء الرتكماني�ة، واجلبهة الرتكماني�ة العراقية. وقد 
خاض االنتخابات بـ42 مرتشًحا، بي�د أن هناك أحزاًبا قررت خوض االنتخابات بمفردها 
دون االنضمام إىل حتالفات، مثل »حراك اجليل اجلديد« وجماعة »العدل« الكردستاني�ة 

وحزب »كاديح كردستان«، إلخ.

4- املقاطعون لالنتخابات: قاطع االنتخابات عديد من األحزاب واحلركات اجلديدة 
اليت ولدت من رحم احلركة االحتجاجية املعروفة باسم »احتجاجات تشرين«، وبعض 
التحالفات واألحزاب القديمة مثل حتالف »الوطني�ة« برئاســــة رئيس الوزراء األسبق 
رئيــــس حزب الوفاق الوطين إياد عــــاوي، والتحالف املدين الديمقراطي برئاســــة علي 
الرفيعي، ويضم احلزب الشــــيوعي العرايق وحزب البصمة الوطين، والتي�ار االجتماعي 
الديمقراطي. ويب�دو أن هناك حزمة من األسباب تقف وراء مقاطعة االنتخابات، منها: 
عدم محاسبة املتورطني يف قتل املتظاهرين، واستمرارية الفساد بشكل كبري، وعدم 

معاجلة أزمات الكهرباء واملياه والبطالة، وعدم ضبط الساح املنفلت.

 تكشف القراءة السياسية خلريطة التحالفات
2م عن أربعة مالمح رئيسية: 0 االنتخابي�ة لربلمان 21

1- استمرارية االنقسام بني التحالفات االنتخابي�ة على الصعيدين الطائفي والعريق كما 
كانت احلال يف التحالفات االنتخابي�ة النتخابات عام 2018م.

 االنقســــام إىل داخل املكونات العرقية والطائفية ذاتها، إذ انقسمت التحالفات 
ّ

2- امتد
الشيعية إىل أكرث من 5 حتالفات شيعية كربى، والسني�ة إىل 4 حتالفات سني�ة كربى. 
واألبرز خال انتخابات 2021م االنقســــام بني األجنحة السياسية بني من يدينون بالوالء 
للمرجعية يف قم وبني من يدينون بالوالء للنجف، ثم االنقسام داخل األجنحة السياسية 
املوالية إليران، اليت تعكس االنقسامات اليت تشــــهدها ميليشيات إيران املسلحة يف 
العراق، إذ خاضت األجنحة السياسية ألبرز ميليشيتني متن�احرتني مواليتني للويل الفقيه 
االنتخابات: عصائب أهل احلق، وكتائب حزب هللا العرايق، ضمن حتالفني مختلفني، 
فقد خاض اجلناح الســــيايس للعصائب االنتخابات ضمن حتالف الفتح الذي يرأســــه 
هادي العامري، فيما خاض اجلناح السيايس حلزب هللا العرايق االنتخابات ضمن حركة 

»حقوق«.

3- مقارنة بانتخابات عام 2018م، زاد عدد التحالفات االنتخابي�ة شــــديدة الطائفية يف 
انتخابات 2021م، إذ أســــس حزب هللا العرايق -أقوى حليف يف العــــراق إليران- جناًحا 
ا خلوض االنتخابات برئاسة أبو علي العسكري، كما أسس فالح الفياض املدعوم  سياسيًّ
من إيران حتالف العقد الوطين خلوض االنتخابات، وذلك مقابل تراجع عدد التحالفات 
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العابرة للطائفية، فقد تفكك حتالف »ســــائرون« العابر للطائفية الذي حصد املرتب�ة 
األوىل يف انتخابات 2018م، وخاض التي�ار الصدري، الذي شكل الكتلة األكرب يف حتالف 
»سائرون«، االنتخابات بمفرده دون االنضمام إىل حتالفات شيعية، كما انضم حتالف 
احلكمة وحتالف النصر الذي حصد مرتب�ة متقدمة يف انتخابات 2018م إىل حتالف جديد 

يسىم بتحالف قوى الدولة الوطني�ة برئاسة عمار احلكيم.

4- زاد عدد حتالفات املكون الشيعي على السين يف التن�افس على االنتخابات، فهناك 
6 حتالفات شيعية بينها حتالفات شــــديدة الطائفية، خاضت االنتخابات مقابل بعض 

التحالفات السني�ة اجلديدة، وبعض األحزاب السني�ة غري املؤثرة يف املعادلة العراقية.

هذه الســــمات تؤدي إىل تشتيت األصوات بني التحالفات العرقية والطائفية على حنو 
يؤدي إىل استمرارية اإلشكالية املستمرة مع كل دورة انتخابي�ة، املتمثلة يف عدم قدرة حتالف 
وحيد على تشكيل احلكومة اجلديدة بمفرده، ومن ثم الدخول يف سين�اريوهات تشكيل 
َسم األمر 

ُ
احلكومة اجلديدة وميّض وقت طويل لاتفاق على تشكيل حكومة، وعادة ما حي

لصالح مرشح توافقي لتشكيل احلكومة، إذ يتطلب تشكيل احلكومة حصول التحالف 
ا.

ً
على أغلبي�ة املقاعد بالربلمان العرايق 165 مقعد

ويرتبط االنقسام بني التحالفات الشيعية باخلافات املتن�امية بني األجنحة العسكرية 
والسياســــية املدعومة من إيران بعد غياب سليماين عن املشــــهد وتراجع الدعم اإليراين، 
وذلك على ساحات النفوذ والسيطرة واملوارد المالية واملعابر احلدودية وضرب األهداف 
األمريكية. وكذلك يرتبط االنقسام بالتن�افس بني مرجعية النجف وقم، إذ يرفض 
املرجع الشــــيعي العرايق علي السيستاين السيطرة اإليراني�ة على مقاليد األمور يف املجتمع 
العرايق، ويرى يف ذلك مســــاعَي إيراني�ة لتقليص نفوذ احلوزة النجفية لصالح حوزة قم، 
ا جتاه نظرية والية الفقيه، إذ ترفض  ا تاريخيًّ

ً
ال ســــيما أن بني مرجعييت النجف وقم خاف

املرجعية الديني�ة يف النجف نظرية والية الفقيه وتطالب بفصل الدين عن الدولة وتدعو 
إىل تأسيس دولة مدني�ة)1(، ولذلك جتد مواقف التحالفات االنتخابي�ة الشيعية تنقسم إىل 

فريقني:

 يؤيد مرجعية قم، مثل حتالفات الفتح وحركة حقوق ودولة القانون، اليت حتظى بدعم أ 1
إيراين كبري، وهذا الدعم يشكل نقطة خافية بني قم والنجف، إذ ترفضه األخرية، وقد 
كشفت االحتجاجات احلاشدة اليت شهدها العراق، ال سيما املحافظات اجلنوبي�ة ذات 
 بني شيعة العراق.

ً
 وخامنيئ خاّصة

ً
الظهري الشيعي، عن تدين شعبي�ة النظام اإليراين عاّمة

جر بشكل سياسي، العراق نت، )04 
ّ

))( مصطفى حبيب، يختلفان حول فكرة والية الفقيه: السيســــتاني وخامنئي.. صراع تاريخي يتف
.http://cutt.us/KLA2 ،سبتمبر 5)20م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م

http://cutt.us/KLA2
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 يؤيد مرجعية النجف، اليت ترفض املساعي اإليراني�ة للهيمنة على القرارات الداخلية أ 2
واخلارجية للدولة العراقية، ونب�ذ الساح املنفلت، بما يعين رغبتها يف دعم مسار االنتقال 
حنو الدولة بمفهومها السيادي واالستقايل، مثل الكتلة الصدرية، وبعض ممن ينتمون 
إىل حزب الدعوة اإلسامية. لكن ال يزال السيستاين حيظى بت�أثري واسع يف العراق بدليل 
تلبي�ة اآلالف من العراقيني دعوته باالخنراط ملحاربــــة »داعش« بعد فتواه حول اجلهاد 
الكفايئ يف يونيو 2014م ملحاربة »داعش«، وحجم املشاركة الواسع للناخبني العراقيني 
خال انتخابات 2005م نتيجة دعوته باملشاركة يف االنتخابات والتصويت على الدستور، 
مقارنة بعدم تأثري دعوته يف نهاية ســــبتمرب 2021م العراقيني للمشاركة يف االنتخابات 
لربلمان 2021م بشكل كبري مقارنة بالدعوات السابقة بالنظر إىل تراجع نسبة املشاركة 

الشعبي�ة بشكل ملحوظ.

 ما تكثف إيران ضغوطها قبل كل دورة انتخابي�ة برلماني�ة يف العراق منذ عام 2003م، 
ً

وعادة
بهدف حصول أذرعها السياسية على نسبة التكتل األكرب لتسمية رئيس احلكومة العراقية 
اجلديد، إذ يتيح ذلك إليران تنفيذ مخططاها وحتقيق طموحاتها ألن نظام احلكم العرايق 
نظام برلماين وفق الدستور العرايق الصادر عام 2005، يشكل فيه منصب رئيس احلكومة 
أعلى منصب تنفيذي يف الباد يمنحه الدستور سلطات وصاحيات تنفيذية واسعة)1(، 
فهو املسؤول التنفيذي األول واملباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات 
املسلحة العراقية، وله احلق بإقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب، والتوصية إىل مجلس 
النواب باملوافقة على تعيني السفراء، ورئيس أركان اجليش، ورئيس جهاز املخابرات، 
ورؤســــاء األجهزة األمني�ة، والتفاوض بشــــأن املعاهدات واالتفاقيات الدولية والتوقيع 
عليها، واقرتاح مشروعات القوانني، ولذلك حترص إيران على تسمية رئيس حكومة عرايق 

على الهوى اإليراين.

ثالًثا: القضايا والبرامج االنتخابية
الربامج االنتخابي�ة للتحالفات املتن�افسة للحصول على النسبة األعلى يف برلمان 2021م 
اشتملت على عدد من القضايا وثيقة الصلة باملرحلة الراهنة، ال ختتلف كثرًيا عن قضايا 
انتخابات 2018م، مثل الفساد وهوية العراق ومستقبله، اليت كان لها بالغ األثر يف حصة 
كل حتالف من التحالفات يف توزيع احلصص وفق نت�اجئ االنتخابات. ومن بني أبرز القضايا 

االنتخابي�ة ما يلي:

))( لمزيد من المعلومات حول سلطات وصاحيات رئيس الحكومة العراقية يمكن النظر في النص الكامل للدستور العراقي، دستور 
.https://bit.ly/3n7KhPS،جمهورية العراق 2005، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م

https://bit.ly/3n7KhPS
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1- معاجلــــة األزمات اخلدميــــة ومحاربة البطالــــة والفقر: تضمنت غالبيــــ�ة الربامج 
السياسية للتحالفات تداعيات أزمة الكهرباء وسبل معاجلتها كأولوية قصوى جبانب 
 أمام احلكومات العراقية 

ٍّ
قضايا الفساد، إذ بات عدم معاجلة أزمة الكهرباء أبرز حتد

املتعاقبة، لكون األزمة الدافع األبرز خلروج االحتجاجات احلاشدة اليت أطاحت حبكومات 
سابقة مثل حكومة عبد املهدي، وستظل حتدًيا كبرًيا أمام احلكومة اجلديدة لعدم اجلدية 
يف معاجلة أسبابها. ويشكل االمتن�اع اإليراين عن تقديم حصة الكهرباء إىل العراق، كورقة 
ضغط ضمن أوراق عديدة ضد احلكومة العراقية لعرقلة خطاها حنو االنتقال إىل الدولة 
املستقلة ذات السيادة، أحد أهم أسباب معضلة الكهرباء يف العراق. وكذلك احتلت أزمة 
الفســــاد أولوية متقدمة يف برامج التحالفات االنتخابي�ة، حلصول العراق على تصنيف 
20م، إذ احتل املرتب�ة رقم 160 من بني 180 دولة  ُمقِلق يف مؤشر مدركات الفســــاد لعام 20

20م ضمن تقرير منظمة الشفافية العاملية)1(. خال 20

وقد أدى الفســــاد إىل اختفاء ما يعادل ضعف النــــاجت املحلي اإلجمايل للعــــراق منذ عام 
2003م، وقدرت هيئ�ة الزناهة اليت تشكلت ملحابة الفساد بعد تعيني الكاظيم رئيًسا 
للحكومة العراقية اختفاء قرابة 500 مليار دوالر على مدى الســــنوات الـ17 الماضية يف 
لست خال 

ُ
شكل عقود وهمية، وذكرت أنها استعادت أكرث من 3 مليارات دوالر، اخت

العامني الماضيني فقط، بعد أن جرى استثمارها يف شراء عقارات بلندن)2(، وحتتل محاربة 
الفساد أولوية كربى لدى العراقيني لكونه حّول العراق ذا املوارد النفطية الكبرية إىل دولة 
عاجزة عن تلبي�ة متطلبات املواطنني، وأدخل العراقيني ضمن دائرة الفقر، وأدى إىل عجز 
اخلدمات العامة مثل الكهرباء واملياه والصحة والتعليم اليت دفعت املواطنني إىل اخلروج 

يف احتجاجات حاشدة.

ويقول الكاتب العرايق مثىن اجلادريج: »لتفيش الفســــاد وشــــيوعه يف العراق أسباب 
مختلفة، لعل أهمها وأخطرها دور النظام اإليراين صاحب أكرب وأسوأ نفوذ يف العراق«، 
ا: »هذا النظام لكي يضمن بقاء واستمرار نفوذه يف بلد مهم وإسرتاتييج كالعراق 

ً
مضيف

فإنه ال بد من أن يبعد الشــــخصيات ذات احلس والشعور الوطين عن مراكز القيادة 
واملســــؤولية، وال بد من أن جيعلها دائًما بأيدي بي�ادق تابعة له ومسرية من جانب�ه وال خترج 

))( منظمة الشفافية الدولية، مؤشر مدركات الفساد 2020م، العراق في مؤشر مدركات الفساد 2020م، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر 
.https://bit.ly/3G0tRl4 ،202م(

)2( الجزيرة، ميديا بارت: العراق ينخره الفســــاد منذ 8) عاًما والشــــعب هــــو الضحية، )7) فبراير )202م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر 
.https://bit.ly/3lYu6VY،202م(

https://bit.ly/3G0tRl4
https://bit.ly/3lYu6VY
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عن طاعته«، موضًحا أن »محاربة الفساد، والقضاء املربم عليه، وختليص الشعب العرايق 
من شره املستطري، تب�دأ من محاربة نفوذ النظام اإليراين والقضاء عليه«)1(.

2- اســــتقاللية العراق وســــيادته: احتوى بعض الربامج االنتخابي�ة لبعض التحالفات، 
مثل حتالف الصدر والنصر واحلكمة وغريهم ممن يؤيدون مرجعية النجف، على أولوية 
مسألة ســــيادة العراق واســــتقاليت�ه، ومن ثم ركزت هذه الربامج على ضرورة عودة 
دًما يف مسار الدولة 

ُ
العراق إىل موقعه الريادي واســــتقالية قراراته وتوجهاته عرب امليّض ق

سس وطني�ة غري طائفية، والتحرك 
ُ
بمفهومها السيادي واالســــتقايل والعرويب، ضمن أ

ية حنو حصر الساح املنفلت بي�د مؤسسات الدولة، وكبح جماح ميليشيات إيران 
ّ

جبد
املسلحة املنتشرة يف ربوع الدولة العراقية، ورفض التدخات اخلارجية بما فيها اإليراني�ة 
واألمريكيــــة، فيما أغفل بعض الربامج اخلاصة بالتحالفات األخرى، مثل حتالف الفتح 
ودولة القانون وغريهم ممن يؤيدون مرجعية قم، مســــألة ســــيادة العراق واستقاليت�ه 
يف برامجها، لتمسكها بمسار الادولة باستمرارية الساح املنفلت وانتشاره يف املناطق 
اإلســــرتاتيجية للدولة العراقية حىت يظل العــــراق ضمن الســــيطرة اإليراني�ة من خال 
ميليشــــياتها املسلحة، وهذه املسألة كان لها بالغ التأثري يف التصويت لصالح التحالفات 

االنتخابي�ة من عدمه.

3- التوازن يف العالقات اخلارجية: تميل برامــــج التحالفات العابرة للطائفية إىل حتقيق 
التوازن يف العاقات اخلارجيــــة بعودة العراق إىل محيطه العــــريب، وعدم االرتهان إليران 
وأذرعها املسلحة اليت أضرت بالعراق وموقعه ومكانت�ه وجعلته ضمن الدول المأزومة 
اليت تعاين أزمات مستعصية عديدة رغم موارده النفطية الهائلة، فيما يميل بعض برامج 
التحالفات الطائفية املدعومة من إيران مثل الفتح وحتالف دولة القانون إىل بقاء العراق 
ضمن دائرة النفوذ اإليراين، وقد شــــكل التوازن يف العاقات اخلارجية قضية محورية 
لتصويت الناخب العرايق لصالح التحالفات االنتخابيــــ�ة املولية عروبة العراق أولوية يف 
ا من الناخبني ينظرون إىل العراق كدولة حضارية عريقة 

ً
 عديد

ّ
برامجهــــا االنتخابي�ة، إذ إن

األصالة واملكانة والدور.

رابًعا: نتائج االنتخابات وحصص التحالفات
ا، حســــب قانون انتخابات مجلس النواب 

ً
يتكون مجلس النواب العرايق من 329 مقعد

20م، موزعني على املحافظات العراقية الثماين عشــــرة  العرايق اجلديد رقم 9 لســــنة 20

https:// ،( مثنى الجادرجي، الحرب الوهمية على الفساد في العراق، كتابات، )27 مارس 8)20م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م((
.bit.ly/2Z7xJQv

https://bit.ly/2Z7xJQv
https://bit.ly/2Z7xJQv
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ا إىل عدد سكان كل محافظة )الشكل رقم 1(، وتنقسم املقاعد إىل: املقاعد 
ً

استن�اد
ا 

ً
ا )74 مقعد

ً
ا، واملقاعد املخصصة للمكونات )الكوتا( 83 مقعد

ً
االعتي�ادية 237 مقعد

للنساء و9 مقاعد للمكونات: 5 للمكون املسييح يف بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربي�ل، 
ومقعد واحد للمكون الكردي الفيلي)1*( يف واسط، ومقعد واحد ملكون الشبك يف نينوى، 
ومقعد واحد للمكون اإليزيدي يف نينوى، ومقعد واحد للمكون الصابيئ يف بغداد()2(، 

ا.
ً

3 مقعد وبذلك يصبح عدد مقاعد املكون اإلسايم )سين وشيعي( يف الربلمان 20

شكل )1(: توزيع مقاعد الربلمان العرايق ملختلف املحافظات

المصدر: إعداد مركز البحوث والدراســــات، المعهد الدولي للدراســــات اإليراني�ة، باالعتماد على بي�انات المفوضية العليا المستقلة 
https:// ،لانتخابات العراقية، تعليمات توزيع المقاعد النتخابات مجلس النواب العراقي )202م، تاريخ االطاع: )) أكتوبر )202م

.bit.ly/3anJsg9

وحسب املوقع الرســــيم للمفوضية العليا املســــتقلة لانتخابات يف العراق، جاء توزيع 
حصص التحالفات االنتخابي�ة يف برلمان العراق 2021م، على النحو التايل:

ا )ما 
ً

)املرتب�ة األوىل( الكتلة الصدرية: احتلــــت املرتب�ة األوىل حبصولها علــــى 73 مقعد
ا عن حتالف 

ً
ا بالربلمان العرايق، متقدمة بنحو 19 مقعد

ً
نسبت�ه 22%( من إجمايل 329 مقعد

ا، ما 
ً

»ســــائرون« الذي حصد املرتب�ة األوىل يف انتخابات 2018م حبصولــــه على 54 مقعد
ســــيمنح الصدر وضًعا أفضل يف مفاوضات اختي�ار من سيتوىل أعلى منصب تنفيذي يف 

الباد)3(، وتعود صدارة الكتلة الصدرية إىل مامح برنامجها االنتخايب، وهي:

))( * األكراد الفيليون هم من الشيعة ويتحدثون بلهجة كردية تختلف عن مثي�اتها في كردستان العراق.
)2( المفوضية العليا المستقلة لانتخابات، توزيع المقاعد النتخابات مجلس النواب العراقي )202م، تاريخ االطاع: )) أكتوبر )202م، 

.https://bit.ly/3anJsg9
)3( السومرية، في نت�ائج االنتخابات األولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع، )2) أكتوبر )202م(، تاريخ االطاع: 

.https://bit.ly/2XBIv0M ،20 أكتوبر )202م

https://bit.ly/3anJsg9
https://bit.ly/3anJsg9
https://bit.ly/3anJsg9
https://bit.ly/2XBIv0M
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 الكتلة الصدرية أهم القوى الشيعية األكرث شعبي�ة وقوة يف العراق ( 1)
ّ

َعد
ُ

 عابر للطائفية: ت
بزنولها على مطالب املحتجني الذين يرفضون نظام املحاصصة، وبتمسكها بالبعد الوطين 
ورفض الطائفي ودعوتها حلماية الســــيادة العراقية بما يتن�اســــب واحلضارة العراقية، 
 للتدخات اخلارجية، وضبط الساح املنفلت، ووضعه حتت سيطرة اجليش، 

ّ
ووضع حد

ورفض هيمنة مرجعية قم على القرار العرايق، وعودة العراق إىل محيطه العريب.

تكررت هذه القضايا يف اخلطاب الذي ألقاه الصدر بعد إعان النت�اجئ األولية، الذي وصف 
فيه فوز كتلته بأنه نصر لإلصاح بقوله: »إنه يوم انتصار اإلصاح على الفساد، ويوم 
انتصار الشعب على االحتال وامليليشيات والفقر والظلم واالستعباد. يوم أزيحت فيه 
الطائفيــــة والعرقية واحلزبي�ة لتفتح أبواب العراق والعراقيني، فــــا فرق بني أحد منهم 
ا: »إنه يوم األقليات املضطهدة، وإنه يوم الشيعي املحروم، 

ً
وحنن لهم خادمون«، مضيف

ا: »كل السفارات مرحب بها ما لم 
ً

ويوم السين املظلوم، ويوم الكردي املهموم«، مستطرد
ه 

ّ
 دبلومايّس أو لعل

ّ
تت�دخل يف الشأن العرايق وتشكيل احلكومة، وأي تدخل فسيكون لنا رد

شــــعيب يليق باجلرم، فالعراق للعراقيني فقط، ولن نســــمح بالتدخل على اإلطاق، ومن 
ا جيب حصر الساح بي�د الدولة، وُيمنع استخدام الساح خارج هذا النطاق.. 

ً
اآلن فصاعد

فقد آن للشعب أن يعيش با احتال وال إرهاب وال ميليشيات ختطف وتروع وتنقص من 
هيب�ة الدولة، فالعراق عراق املرجعية وعراق احلكماء والعقاء والوجهاء«)1(. ومن ذلك 
يتضح التمسك الصدري الشديد حبصر ساح امليليشيات بي�د الدولة، ورفض التدخات 

اخلارجية وبينها اإليراني�ة، وحتقيق استقالية العراق وسيادته.

 إدراكه لهموم املواطن العرايق: أولت الكتلة الصدرية يف برنامجها محاربة الفســــاد ( 2)
األولوية القصوى ملعاجلة األزمات العراقية، وأكدت منحها أزمات الكهرباء والبطالة 
واملياه أولوية متقدمة لتحقيق مستوى معيشة أفضل للمواطنني يتن�اسب وحجم املوارد 
العراقية وتاريخ العراق وحضارته، وسبق أن هتف أنصاره ضد إيران وميليشياتها املسلحة 

يف العراق والفساد، مشددين على استقالية القرار العرايق)2(.

ا مع عديد ( 3) ا: بات الصدر حيظى بعاقات جيدة داخليًّ ا وخارجيًّ عالقاته اجليدة داخليًّ
من التحالفات السني�ة والكردية مثل احلزب الديمقراطي الكردستاين، وعاقات جيدة 

))( الموقع الرسمي، المكتب الخاص لسماحة حجة اإلسام والمسلمين السيد مقتضى الصدر، النص الكامل لخطاب سماحة القائد 
السيد مقتدى الصدر )أعزه هللا( الموجه الى الشعب العراقي بعد إعان نت�ائج االنتخابات البرلماني�ة بت�اريخ 11 أكتوبر 2021م، )3) أكتوبر 

.https://bit.ly/3niqLAx ،202م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م(
النص الكامل لخطاب سماحة القائد السيد مقتدى الصدر )أعزه هللا ( الموجه الى الشعب العراقي بعد إعان نت�ائج االنتخابات البرلماني�ة 

بت�اريخ 11 / 10 / 2021
)2( اليــــوم العراقي، الصدر يتقدم في االنتخابات.. وأنصاره يهتفون برحيل إيران، )5) مايو 8)20م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م، 

.http://cutt.us/YKTUc

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58866263
https://bit.ly/3niqLAx
http://cutt.us/YKTUc
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ا مع الشيوعيني والعلمانيني من جراء حشد أنصاره ملساندتهم يف االحتجاجات اليت 
ً

أيض
ا مع عديد من الدول  تلت انتخابات برلمان 2018م ضد الفساد، وبعاقات جيدة خارجيًّ
�ا  اخلليجية والعربي�ة املرحبة بعودة العراق إىل محيطة العريب، وقد تايق كتلته قبوال غربيًّ
ا لعاملني: األول تأكيده استقالية القرار العرايق ورفض الهيمنة اإليراني�ة، الثاين  وأمريكيًّ
انفتاحه على حلفاء واشــــنطن اإلقليميني، ال ســــيما اململكة العربي�ة السعودية، نتيجة 

مساعي الصدر لعودة العراق إىل محيطه العريب.

ت فيها 
ّ
)املرتبــــ�ة الثانيــــ�ة( حتالف التقدم الوطين: خباف انتخابــــات 2018م، اليت حل

 من أبرز التحالفات السني�ة 
ّ

التحالفات السني�ة يف املراتب الدني�ا، أحرز التحالف الذي ُيَعد
ي�ة االنتخابات الربلماني�ة لعام 2021م تقدًما كبرًيا 

ّ
اليت خاضت من خالها القوى السن

للغاية، بإزاحته حتالف الفتح املدعوم من إيران والذي حظي باملرتب�ة الثاني�ة يف انتخابات 
ا يف انتخابات 2021م، وهو ما 

ً
ِئه املرتب�ة الثاني�ة حبصوله على 38 مقعد 2018م، وذلك بتبوُّ

يكشف عن مؤشر غاية يف األهمية يتمثل عودة ثقة الناخب السين بالقيادات السني�ة، 
وبداية إدراك ووعي سين بأهمية الصوت االنتخايب ومزاحمة األصوات االنتخابي�ة لتحقيق 
قــــدر من التوازن يف الداخل العرايق مع التحالفات الشــــيعية، خصوًصا بعد أن تراجعت 
حصص التحالفات السني�ة خال دورات االنتخابات السابقة نتيجة تبين الشيعية منذ 
سيطرتهم على احلكم سياسة استئصال وتهجري حبق أبن�اء املكون السين، وهي سياسة 
 عن أن 

ً
إيراني�ة ممنهجة للتأثري يف نت�اجئ االنتخابات لصالح التحالفات الشيعية)1(، فضا

املكون السين لم يكن لديه ثقة بقدرة كل القيادات السني�ة املرتشحة.

ـــران مرتب�ة خال  )املرتبــــ�ة الثالثة( حتالف دولة القانون: تقدم التحالف املقرب من إـي
ا، 

ً
انتخابات 2021م، إذ حصد املرتب�ة الرابعــــة يف انتخابات 2018م بعدد مقاعد 26 مقعد

ا، ما يعين قدرة 
ً

فيما احتل املرتب�ة الثالثة يف انتخابات برلمان 2021م حبصوله على 37 مقعد
التحالف على احلشد لانتخابات.

الرابعة( احلزب الديمقراطي الكردستاين: مقارنة بعدد مقاعده يف انتخابات  )املرتب�ة 
ا، تقدم احلزب الديمقراطي الكردستاين يف انتخابات 

ً
برلمان عام 2018م اليت بلغت 25 مقعد

ا، ما يعين أنه 
ً

برلمان 2021م من املرتب�ة اخلامسة إىل املرتب�ة الرابعة حبصوله على 32 مقعد
حصد 7 مقاعد جديدة يف برلمان 2021م، وهو ما يؤشــــر على تصويت الناخبني للحزب 

لدعمه على ما يب�دو ملسار االنتقال حنو الدولة ومطالب املحتجني يف تشرين 2019م.

))( إذاعة صوت ألماني�ا، الثابــــت والمتغير في معادالت االنتخابات العراقية، )20 ين�اير 8)20م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م، 
.https://bit.ly/3vFdwgN

https://bit.ly/3vFdwgN
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 حتالف الفتح املدعوم مــــن إيران من أبرز القوى 
ّ

)املرتب�ة اخلامســــة( حتالف الفتح: ُيَعد
اخلاســــرة يف انتخابات 2021م، برتاجعه من املرتب�ة الثانيــــ�ة يف انتخابات برلمان 2018م 
ا إىل املرتب�ة اخلامســــة يف انتخابات برلمان 2021م حبصوله على 14 

ً
حبصوله على 47 مقعد

 النتيجة 
ّ

َعد
ُ

ا يف برلمان انتخابات 2021م، ومن ثم ت
ً

ا فقط، ما يعين خسارته 33 مقعد
ً

مقعد
بمثابة تراجع مدوٍّ للتحالف على صعيد احلياة السياســــية العراقية، وقد يعود ذلك إىل 
تن�ايم إدراك ووعي الناخب العرايق خبطورة التحالفات الشيعية املدعومة من إيران على 
مســــتقبل العراق، إذ يرى املواطن بنفسه نت�اجئ احلضور اإليراين يف العراق ألكرث من عقد 
ونصف العقد من الزمان، إذ تراجعت األوضاع االقتصادية وتدهورت احلياة السياسية 
ُسس طائفية مذهبي�ة، وتراكمت األزمات واملشكات 

ُ
وانقسم الشعب العرايق على أ

اخلدمية واالقتصادية واألمني�ة والسياسية، وحتّول العراق إىل ساحة لتصفية احلسابات 
الدولية.

وبتعرض القوى الشيعية عامة وحتالف الفتح -احلليف األقرب إليران- خاصة لهزيمة 
مدوية يف انتخابات 2021م، لم يكن إعان اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية وحتالف 
ا، لما له من انعكاسات 

ً
الفتح رفضهم الكامل للنت�اجئ األولية لانتخابات املبكرة مفاجئ

ســــلبي�ة على مستقبل التحالفات الشيعية يف العراق، إذ أكد القيادي بالفتح أبو ميث�اق 
املساري وجود ظلم كبري وقع على الفتح يف االنتخابات)1(، وأعلن اإلطار التنسيقي للقوى 
 مفوضية االنتخابات املسؤولية الكاملة 

ً
الشيعية رفضه الكامل لنت�اجئ االنتخابات، محما

عما وصفه بـ»فشــــل االستحقاق االنتخايب«)2(، ويشكل عدم االعرتاف بالنت�اجئ رفًعا 
للسقف من جانب التحالفات الشيعية إلجبار التحالفات الفائزة على تقديم التن�ازالت 
لصاحلها يف أي عملية تفاوض لتسمية رئيس احلكومة اجلديد جتنًب�ا لدخول العراق يف 

سين�اريو تفجري الساحة أو أزمة سياسية ممتدة.

ا ليأيت يف املرتب�ة 
ً

)املراتب املتأخرة(: حصد حزب االحتاد الوطين الكردســــتاين 15 مقعد
ا، وجاءت 

ً
 حتالف العزم يف املرتب�ة الســــابعة حبصوله على 14 مقعد

ّ
السادســــة، فيما حل

حركة اجليل اجلديد يف املرتب�ة الثامنة حبصولها على 9 مقاعد. أما اخلسارة املدوية وغري 
املتوقعة، اليت فاجأت األوساط السياسية يف الداخل واخلارج، فهي خسارة حتالف قوى 
 من تي�ار احلكمة بزعامة عمار احلكيم وحتالف النصر بزعامة حيدر 

ًّ
الدولة الذي يضم كا

العبــــادي، بعدما تراجع حتالف النصر خــــال انتخابات 2018م إىل املرتبــــ�ة الثالثة بعد 
ا يف انتخابات 2021م هو وحتالف احلكمة 

ً
»سائرون« و»الفتح« حبصوله على 42 مقعد

))( قناة الفلوجية، القيادي بتحالف الفتح أبو ميث�اق المســــاري: هناك حيف كبير وقع على تحالفنا في االنتخابات، )3) أكتوبر )202م(، 
.https://bit.ly/3npkdjB ،تاريخ االطاع: 20 أكتوبر )202م

)2( السومرية، اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية يعلن عدم قبوله بنت�ائج االنتخابات، )6) أكتوبر )202م(، تاريخ االطاع: 20 أكتوبر 
.https://bit.ly/3oVBfbs ،202م(

https://www.alsumaria.tv/Entity/133291/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/3285630905/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85/ar/
https://www.alsumaria.tv/Entity/133291/%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A/ar/
https://bit.ly/3npkdjB
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58866263
https://bit.ly/3oVBfbs
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ا يف انتخابات 2021م، حبصول التحالفني خال انتخابات 2021م 
ً

الذي حصد 20 مقعــــد
ا من إجمايل عدد مقاعدهم البالغ 

ً
على 4 مقاعد فقط)1(، بمعىن خســــارتهم حنو 58 مقعد

62 يف انتخابات برلمان 2018م، أما االحتاد الوطين الكردستاين فقد خسر بعض املقاعد.

خامًسا: دالالت التحول في المشهد االنتخابي العراقي
تكشف نت�اجئ االنتخابات وحصص التحالفات الشيعية والسني�ة والكردية اليت خاضت 

انتخابات برلمان 2021م عن االستنت�اجات التالية:

 معضلة التكتل األكرب: كشفت نت�اجئ االنتخابات عن عدم حصول أي من التحالفات أ 1
ا لتشكيل احلكومة 

ً
االنتخابي�ة املشاركة على األغلبي�ة النسبي�ة املتمثلة يف 165 مقعد

العراقية اجلديدة، وبالتايل فالســــين�اريو املتوقع للحصول على األغلبي�ة لتســــمية رئيس 
حكومة جديد يتمثل يف التكتل بني بعض التحالفات لتشكيل حكومة توافقية أو حكومة 

تسوية تتفق عليه التحالفات االنتخابي�ة املتكتلة لتشكيل احلكومة اجلديدة.

 التحول يف وعي وإدراك الناخب العرايق: يربز تن�ايم الوعي واإلدراك العرايق الذي ظهر أ 2
ا منذ تنظيم انتخابات 2018م حلضارة العراق املمتدة عرب التاريخ وانتمائه إىل محيطة  جليًّ
العرويب، مقابل نب�ذ التحالفات ذات الزنعة الطائفية بتصويت الناخبني لصالح حتالف 
»سائرون« العابر للطائفية آنذاك، وارتفع وعي وإدراك الناخب بشكل ملحوظ وكبري 
للغاية خال 2021م، بتقديم الناخبني ضربة مدوية إىل التحالفات الشيعية ذات الزنعة 
الطائفية، بعدم تصويتهم لها باستثن�اء حتالف دلة القانون، فقد تراجع حتالف الفتح إىل 
ي 

َ
املرتب�ة اخلامسة بعدما كان يف املرتب�ة الثاني�ة يف انتخابات 2018م، والرتاجع الكبري لتحالف

ا عند املقارنة بعدد 
ً

النصر واحلكمة حبصدهما 4 مقاعد فقط، ما يعين خسارتهم 58 مقعد
مقاعدهم يف برلمان 2018م.

ه إدراك إيران مليول الناخب العرايق: هذه النتيجة وثيقة الصلة بســــابقتها، إذ أ 3  تشــــوُّ
بات املواطن العرايق الرقم األكرث تأثرًيا يف العمليتني السياسية واالنتخابي�ة خال األعوام 
اخلمسة الماضية، ولعب الدور األكرب بواسطة االحتجاجات احلاشــــدة يف عدم قدرة 
رئيس احلكومة العراقية األسبق الدكتور حيدر العبادي على احلصول على والية جديدة 
بعــــد انتخابات 2018م، ويف اإلطاحة حبكومة عادل عبد املهدي يف نوفمرب 2019م من خال 
احتجاجات تشــــرين 2019م، ويف تقديم قرار عقد االنتخابات الربلماني�ة من 2022م إىل 
انتخابات مبكرة أجريت خال أكتوبر 2021م، واألهم قدرة رئيس احلكومة العراقية 

))( السومرية، في نت�ائج االنتخابات االولية: الكتلة الصدرية في المقدمة وتحالف الفتح يتراجع، )2) أكتوبر )202م(، تاريخ االطاع: 
.https://bit.ly/3C97esq ،20 أكتوبر )202م

https://www.alsumaria.tv/Entity/133513/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A/ar/
https://bit.ly/3C97esq
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احلايل مصطفى الكاظيم على وضع برنامج سيايس حلكومته يعلي من مسار االنتقال 
حنو الدولة واســــتقاليتها وعودتها إىل محيطهــــا العريب، وهو ما يتعارض واملخططات 
اإليراني�ة يف الدولة العراقية، فقد بات املواطن العرايق، خصوًصا من الشرحية الشبابي�ة، 
ا للعمائم واملؤدجلني حبكم اطاعه على التجــــارب العاملية الناجحة، 

ً
منفتًحــــا رافض

وتطلعه إىل احلريات واحلقوق ومواجهة الفســــاد، وهذه نتيجة غاية يف األهمية ينبغي 
استثمارها والتعويل عليها ضد املشروع اإليراين يف املنطقة العربي�ة لكون هذه األجيال 
الشابة ليست يف صالح املشروع اإليراين، وهذا يعكس سوء إدراك إيراين بالتحوالت 
الفكرية لدى الشراحئ الشبابي�ة، وهو ما كشفت عنه نت�اجئ االنتخابات لعام 2021م، 
بتقديم الناخب ضربة إىل التحالفات الشــــيعية املدعومة مــــن إيران مقابل التصويت 
للكتلة الصدرية العابرة للطائفية اليت نزلت على مطالب املحتجني والمست هموهم 

وقضاياهم.

 أزمة ثقة الناخب باملؤسســــات التقليدية: يكشف تراجع نســــبة التصويت يف أ 4
االنتخابات مــــن 44.5 خال انتخابات عــــام 2018م إىل 43% خال انتخابات 2021م، 
بتصويت 9.6 مليون ناخب من أصل 22.1 مليون ناخب حيق لهم التصويت حســــب 
أرقام مفوضية العليا املستقلة لانتخابات، عن استمرارية أزمة ثقة الناخب بالعملية 
السياســــية برمتها، وهذا من ناحيٍة مؤشــــر على عدم رضا املواطنني واملحتجني الذين 
شاركوا يف احلراك االحتجايج الذي أطاح حبكومة عبد املهدي عن العملية السياسية 
والتشريعية، وفقدانهم الثقة بقدرة الربلمان على الدفع حنو تلبي�ة مطالبهم االحتجاجية، 
خصوًصا محاكمة مرتكيب جرائم قتل املحتجني والنشطاء، أو حىت معاجلة املشكات 
 عن أزمة 

ً
املســــتعصية مثل أزمة البطالة والكهرباء واملياه الصاحلة للشــــرب، فضا

الفســــاد املستشرية يف مفاصل الدولة. ومن ناحية أخرى هو مؤشر على عدم اكرتاث 
الناخبني لدعوات رجال السياسة والدين )دعوات املرجعية العليا بالنجف( للمشاركة 
يف االنتخابات، من واقع تراجع نســــبة التصويت يف انتخابات 2021م مقارنة بنســــب 
املشاركة خال انتخابات 2005 تلبي�ة لدعوات املرجعية، وتلبي�ة اآلالف من العراقيني 

دعوتها باالخنراط ملحاربة »داعش« خال 2014م.

 اتساع رقعة اخلالف بني أقطاب البيت الشيعي: بفوز الكتلة الصدرية باملرتب�ة أ 5
دًما ضمن مسار الدولة بمفهومها 

ُ
األوىل يف االنتخابات املبكرة، وتأكيد الصدر امليّض ق

الســــيادي واالســــتقايل والعرويب عرب حصر الســــاح يف يد الدولة، وحتويل العراق إىل 
دولــــة قوية غري تابعة، وحتقيق التوازن يف العاقات اخلارجية من ناحية، ورفض اإلطار 
التنســــيقي للقوى الشــــيعية وحتالف الفتح لنت�اجئ االنتخابات برمتها من ناحية ثاني�ة، 
فمن املتوقع صعود االنقســــام بني أقطاب البيت الشــــيعي بني من يدعمون األجندة 
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اإليراني�ة من أمثال التحالفات الشــــيعية ذات الزنعة الطائفية، ومن يدعمون مســــار 
الدولة املستقلة يف قرارها من التحالفات الشيعية املتوازنة العابرة للطائفية، وسيتعمق 
االنقسام بني أقطاب البيت الشيعي مع كل مرحلة ختطوها التحالفات الشيعية ضمن 
خطوات استكمال املعركة االنتخابي�ة عند التكتل خللق التكتل األكرب لتسمية رئيس 
حكومة جديد، وصحيح أن االنقسامات بني التحالفات الشيعية ليست جديدة لكن 
ة من االنقسام، 

ّ
 االنقسامات ستصل إىل مستويات حاد

ّ
ظِهر بأن

ُ
نت�اجئ هذه االنتخابات ت

وتؤثر يف قوة وشكل الدولة العراقية ذاتها، وطريقة إدارتها، وشكل حتالفاتها وعاقاتها 
اخلارجية، ومستقبلها، ومن املتوقع أن تتعمق أكرث وأكرث بعد االنسحاب العسكري 
األمريكي وإنهاء املهاّم القتالية للقوات األمريكية الباقية بالعراق بنهاية ديســــمرب 

2021م.

ت املرأة العراقية طيلة أ 6
ّ
ل ثقافة املجتمع جتاه مشاركة املرأة يف العمل الني�ايب: ظل  حتوُّ

الدورات االنتخابي�ة السابقة بالكاد حتصل على عدد املقاعد املخصصة لها يف الربلمان 
)الكوتا(، ولكن تمكنت خال انتخابات 2021م من حتقيق نت�اجئ الفتة بفوزها بـ97 
ا، من بينها 57 امرأة فازت بقوتها التصويتي�ة من دون احلاجة إىل الكوتا، وذلك 

ً
مقعد

ملشاركتها القوية يف احلراك االحتجايج منذ احتجاجات تشرين 2019م ضد عمليات 
الفساد والبطالة وأزمة الكهرباء واملياه والتدخات اخلارجية، وهذا مؤشر جيد وتطور 
كبري يف ما يتعلق بدعم املــــرأة وتغيري ثقافة املجتمــــع العرايق جتاه الدور الكبري للمرأة 

ومنافستها العنصر الرجايل يف املجلس الني�ايب.

 تعاظــــم فرص حتقيق التوازن يف العالقات اخلارجية للعراق: ظل العراق ألكرث من أ 7
عقد ونصف العقد من الزمان منذ الغزو األمريكي للعراق تابًعا إليران وألنصار مسار 
الادولة والســــاح املنفلت ممن يدينون بالوالء إليران، مع االبتعاد الواضح طيلة هذه 
الفرتة عــــن حتقيق التوازن يف العاقات اخلارجية، ولكن يب�دو أنن�ا أمــــام نقطة فارقة 
وفرصة لتحقيق التــــوازن يف العاقات اخلارجية للعراق، منذ تصويت الناخب العرايق 
لصالح حتالف »سائرون« العابر للطائفية يف الدورة االنتخابي�ة السابقة. وتتعاظم هذه 
الفرصة بتصويت الناخبني لصالح التحالفات الشيعية والســــني�ة العابرة للطائفية، 
وعدم التصويت للتحالفات الشــــيعية ذات الزنعة الطائفية، ما يعظم من مســــاحة 
حتقيــــق التوازن يف العاقات اخلارجية، وهو ما يعزز بدوره من مســــاعي العراق للعودة 
إىل محيطه العريب، ويسفر عن تكثيف الزيارات املتب�ادلة العراقية-العربي�ة واخلليجية 
للتنســــيق حيال القضايا ذات االهتمام املشــــرتك، على حنو يقلص من النفوذ اإليراين 

بالعراق.
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سادًسا: حدود التأثير في الدور اإليراني
أفرزت االنتخابات املبكرة مامح معادلة عراقية جديدة ترسم صورة للتوجهات العراقية خال 
السنوات األربع القادمة، عنوانها انكشاف إيران ومخططاتها التوسعية يف الدولة العراقية بتن�اىم 
تصويت  خال  من  وذلك  الطائفية،  الزنعة  ذات  وأذرعها  إليران  العرايق  الشعيب  الرفض  كتلة 
دورة  عن  التصويت  نسبة  ت 

ّ
قل وإن  2018م،  انتخابات  منذ  الثاني�ة  للمرة  العراقيني  الناخبني 

االنتخابات الماضية لصالح الكتلة الصدرية العابرة للطائفية، ويقف على مسافة بعيدة من 
التحالفات الشيعية ذات الزنعة الطائفية، وتقديم ضربات مدوية إىل »الفتح« احلليف األوثق 
إليران يف العراق، وهو ما يلقي بظاله السلبي�ة على مستقبل الدور اإليراين يف الساحة العراقية، 
وإذا ما حدث ذلك فسيلقي بظاله على الدور اإليراين يف ساحات النفوذ لكون العراق هو الدولة 

املركزية يف اإلسرتاتيجية اإليراني�ة.

على خلفية هذه النت�اجئ اليت كشفت عن اخلسائر الكبرية للتحالفات الشيعية احلليفة إليران، من 
املتوقع شعور إيران بالقلق على نفوذها يف البلد العريب األهم لإلسرتاتيجية اإليراني�ة، ولذلك كشف 
بعض األوساط اإلعامية عن زيارة سرية لقائد فيلق القدس اإليراين إسماعيل قاآين للعراق بعد 
إعان النت�اجئ األولية لانتخابات العراقية، وذلك على ما يب�دو لرتميم التحالفات املدعومة من 

إيران يف احلكومة اجلديدة بما يضمن احلفاظ على املكتسبات وتنفيذ بقية املخططات.

تدرك إيران أن تشكيل حكومة عراقية غري موالية لها ستميض قدًما يف مسار االنتقال حنو الدولة 
املشروع  أمام  العقبات  تراكم  يعين  ما  وهو  بالادولة،  التمسك  ملسار  الرتاجع  من  مزيد  مقابل 
اإليراين يف العراق إذا ما أصرت احلكومة اجلديدة على امليّض ضمن مسار الكاظيم بضرورة حصر 
 من النعرات الطائفية والزنعات املذهبي�ة وحتقيق التوازن يف العاقات 

ّ
الساح بي�د الدولة واحلد

ا من خطوات عودة العراق إىل محيطة العريب، وذلك عرب طرح مشروع 
ً

اخلارجية بما يضمن مزيد
وطين بديل مغاير للمشروع الطائفي، ُيعلي استقالية القرار العرايق ويقلل تأثري امليليشيات.

يف  أوراقها  كل  إيران  ستوظف  بسهولة،  عنها  تتخلى  لن  اليت  مكتسباتها،  على  احلفاظ  وألجل 
العراق لتسمية رئيس حكومة حيظى بالقبول اإليراين كما حدث يف أثن�اء تسمية الكاظيم رئيًسا 
ا مؤثرة، إذ يمثل العراق 

ً
للحكومة، وقد يلجأ بعض أذرعها إىل التصعيد لتأكيد أن إيران تمتلك أوراق

أهمية جيوسياسية إليران كإحدى أهم حلقات املمر اإليراين الذي يربط إيران بالبحر املتوسط، 
ا للتخفيف من  ا لتهريب الساح مليليشياتها يف سوريا ولبن�ان، ومتنفًسا اقتصاديًّ ا رئيسيًّ وممرًّ
�ا بعد السعودية يف قائمة البلدان اليت حتتوي  وطأة العقوبات، كما يأيت العراق يف املرتب�ة الثاني�ة عربيًّ
النجف وكرباء،  يف  الشيعية  املراقد  انتشار  إغفال  يمكنن�ا  وال  خام،  نفطّي  احتي�اطّي  أكرب  على 
جامعة علمية  أكرب  النجف  إذ حتتضن  العالم،  الشيعية يف  أكرب املرجعيات  العراق على  واحتواء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9)
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للشيعة )احلوزة العلمية(، ولذلك تسعى إيران لسحب البساط من مرجعية النجف لصالح 
مرجعية قم.

فها الغزو األمريكي للعراق بإطاحته نظام صدام 
ّ
كما تدرك إيران أن الفرصة التاريخية اليت خل

حسني لن يكررها التاريخ، وأن ظهور عراق قوي وفاعل إقلييم من جديد يف املعادلة اإلقليمية 
 من قدرتها على مد نفوذها ويفاقم التهديدات على حدودها الغربي�ة، خصوًصا 

ّ
ين�اطح إيران وحيد

وجود  يمنح  فيما  وخنقها،  تطويقها  على  تعمل  املتحدة  للواليات  موالية  حكومة  جاءت  ما  إذا 
ا آمنة يف اجلهة الغربي�ة من الغرب ويساعدها على مد 

ً
حكومة عراقية موالية لطهران إيران حدود

نطاق نفوذها، ومن ثم سيظل العراق على الدوام ذا أهمية إسرتاتيجية كربى إليران، وهو ما يفسر 
 نفوذها للداخل العرايق بعد الغزو األمريكي للعراق حىت باتت الاعب األبرز 

ّ
سرعة قيام إيران بمد

على الساحة العراقية.

الخالصة
تكشف النت�اجئ عن أن العراق سيدخل مرحلة جديدة من النضج السيايس، خبريطة سياسية 
وشيعية مغايرة تماًما عن املرحلة السابقة، ترتاكم خالها التحديات أمام احلضور اإليراين 
يف العراق بتقديم الناخب العرايق ضربة كبرية إىل التحالفات الشيعية ذات الزنعة الطائفية 
حضوره  إليران-  القوية  التحالفات  أبرز  -أحد  الفتح  حتالف  فقدت  إذ  إيران،  من  املدعومة 
ي�ة وشيعية حبصولها 

ّ
القوي يف الربلمان العرايق اجلديد، مقابل صعود كتل عابرة للطائفية سن

على عدد مقاعد الفتة.

وكذلك تكشف النت�اجئ عن وجود كتلة عراقية وطني�ة عابرة للطائفية ضد التخندق املذهيب 
والطائفي والنفوذ اإليراين املستشري يف مفاصل الدولة العراقية، أدت إىل انكشافه وفقدان 
بقية  على  تعميمها  يمكن  نموذج  دولة  خلق  يف  واخلارج  الداخل  أمام  وتعريت�ه  بل  شرعيت�ه، 
مسار  فرص  من  الكتلة  هذه  وتعظم  إيران.  تزعم  كما  اإليراين  باملشروع  املستهدفة  الدول 
االنتقال حنول الدولة، بما جيعل مساعَي إيران لتحقيق املشروع اإليراين العابر للحدود مجرد 
ت عن  وهم إيراين غري قابل للتنفيذ على أكرث من صعيد، يف ظل ظهور أجيال شابة عراقية عربَّ
امليّض يف تنفيذ  إيران  أرادت  إذا ما  التكلفة  ُيعلي بدوره  للعمائم واملؤدجلني، وهو ما  رفضها 
مشروعها اإلقلييم، لكن سيظل مسار االنتقال حنو الدولة بضبط الساح املنفلت وختفيف 
ا محفوف املخاطر، يرتبط بتصعيد العنف يف املجتمع 

ً
قبضة ميليشيات إيران يف العراق هدف

العرايق من ِقبل امليليشيات اليت باتت حتظى بنفوذ وتأثري كبيرين يف املعادلة العراقية، ومن 
ثم سيكون املشهد العرايق جتاه تسمية رئيس احلكومة العراقية اجلديدة مفتوًحا على كل 
احلكومة  رئيس  شخص  تسمية  على  والتوافق  أكرب  تكتل  تشكيل  ترجيح  مع  االحتماالت، 

العراقية اجلديد.
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