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ايران وامريكا: قراءة يف خيارات التعاطي مع نتائج االنتخاابت يف العراق

  متهيد: 
منذ اندالع احتجاجات تشرين 2019 يف العراق واخلريطة السياسية تشهد تغيرياً ملحوظاً، 
فكانت أول التحوالت السياسية احلاصلة هي استقالة رئيس الوزراء السابق "عادل عبداملهدي" 
له، والكاظمّي الذي يُعدُّ الشخصية املقربة من اجلبهة الغربية  وتعيي "مصطفى الكاظمّي" خلفاً 
واملبتعد يف الوقت نفسه عن أيِّ توتٍر أو ِصَدام مع اجلارة إيران، فقد استندت املعادلة السياسية بعد 
وي عادة يف وصول رئيس الوزراء إىل هرم السلطة، على مدى قربه من إيران وابتعاده  د عالَّ حقبة أايَّ

عن الصراع مع الغرب، إذ تؤخذ هذه املواقف بعي االعتبار يف تسنُِّم السلطة.
وقد شهدت الساحة بعض التحوالت السياسية بناًء على فشل األحزاب احلاكمة، كما أنَّ 
الوجوه الشيعية التقليدية مل تعد متتلك تلك اهليمنة اليت حظيت با يف السنوات السابقة، أمَّا عالقة 
إيران فترتسَّخ ابألحداث العراقية عن طريق األحزاب والقوى التقليدية املقربة منها، اليت تتشكَّل من 
الوطيدة  العراقي واليت تعرف ابملمثل السياسي لطهران يف بغداد لعالقتها  خمتلف طبقات اجملتمع 
إبيران، إذ تسعى األحزاب البديلة عنها إىل احلفاظ على املسافة او احلد الفاصل مع طهران؛ لتجنُّب 
بعض العواقب واألضرار، ومن مجلة اخلطوات اليت متثلت ابحلفاظ على احلد الفاصل مع طهران هو: 
االلتزام ابلعقوابت األمريكية املفروضة على اجلمهورية اإلسالمية يف حقبة حيدر العبادّي، وتعاطي 
املشهد  شهد  فقد  طهران،  من  املقرَّبة  املسلحة  الفصائل  ملف  مع  املستمر  الكاظمّي  مصطفى 
السياسي بعد االنتخاابت األخرية خسارة القوى التقليدية ملكانتها السابقة خسارًة ملحوظة، فيما 

حلَّت قوى أخرى حملها أكثر ابتعاداً عن املتبنيات اإليرانية.
ومن اجلانب اآلخر فإنَّ الطيف السين ظهر بقوة يف االنتخاابت، إذ حلَّ ائتالف احللبوسي 
ابملرتبة الثانية، لدرجة أنَّه ابت ابستطاعته تشكيل الكابينة احلكومية ابئتالفه مع سائرون والكرد من 
دون الرجوع إىل الكياانت السياسية الشيعية، وعلى الرغم من ضعف تلك الفرضية، إالَّ أنَّ جمرََّد 

احتماليتها على الورق ُيضفي مساحة نسبية ملناورة القوى الشيعية املستقلة.

ايران وامريكا: قراءة في خيارات التعاطي مع نتائج 
االنتخابات في العراق

حميد رضا االبراهيمي *

*  صحفي خمتص يف شؤون العامل العريب والشرق االوسط.
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شرح املوضوع:
إنَّ عالقة إيران اليوم مبا جيري يف العراق حباجة إىل معرفة موقف األحزاب السياسية احلاكمة 
ومدى ارتباطها بطهران، إذ ابت التيار الصدري )سائرون( برائسة السيد مقتدى الصدر الكيان 
الشيعّي األول انتخابياً، وعلى الرغم من أنَّه ال يُعدُّ قوة يف مقابل طهران، إالَّ أنَّه أبعدهم من حيث 
االرتباط با، وسبب هذا االبتعاد هو جتنب املوقف الشعيب السليب من القوى املقربة من طهران، 
فمدى تورط الصدر يف االخفاقات يبقى موضوعاً منفصاًل، ولكن هناك شرحية من اجملتمع تعتقد 
أنَّ الصدر كان يف معزل عن األحزاب الشيعية احلاكمة املقربة من طهران1، ويُعدُّ أقل األطراف 
حه اجلمهور على سائر الفرقاء السياسيي، أمَّا ائتالف دولة  مشاركة ابإلخفاقات األخرية، كما يرجِّ
القانون الذي حصل على نصف مقاعد )سائرون( يف جملس النواب، فهو كيان تقليدي يضمُّ قوى 
تعّد معارضة للنظام السابق، لذلك فمن الطبيعي قربه من إيران، يف حي ال ميكنه أن يعرف مبواقفه 
املخالفة ألمريكا؛ ألنَّه مدين للوالايت املتحدة بتسلمه مقاليد السلطة بعد نظام صدَّام حسي، ومن 
له إيران على )سائرون(؛ البتعادهم عن أيِّ موقٍف علينٍّ خمالٍف لطهران، يف  الطبيعي أيضاً أن تفضِّ
ا الكتلة اليت ممكن  حي مل تتخذهم إيران يوماً كحائط صد مبواجهة الغرب، وهي تدرك متاماً أنَّ
أن تستفيد منها حللحلة مشاكلها مع القوى الغربية، كما حصل سابقاً من مباحثات حول امللف 
النووي يف بغداد، وهذا ما جعل من املالكّي ودولة القانون مفّضاًل أمريكيا يف حقبة أوابما، لدرجة 
أجل  من  قربه من طهران  من  لالستفادة  وي،  د عالَّ أايَّ مقربيه وهو  أقرب  على  فضَّله  الغرب  أنَّ 
هتدئة املواقف يف العراق، وهذا األمر ليس بغريب يف ظلِّ حكومة )ابيدن( إالَّ أنَّ الظروف مل ختدم 
توجهات املالكّي، فمخالفة الكرد والسنة له ودخول داعش للموصل وصراعاته مع التيار الصدرّي 

جعل لألطراف السياسية موقفاً من املالكّي ابستثناء بعض األطراف الشيعية الصغرية.
االئتالف اآلخر هو الفتح والذي فقد ثُلثُا مقاعده تقريباً يف االنتخاابت األخرية، وعملياً 
فـََقَد قدرته على استعراض القوة بي الكتل السياسية، إذ فـََقَد دوره يف صنع القرار ما مل يشارك يف 
ائتالف مستقبلي يضمن له عدد مقاعده يف الكابينة الوزارية، ومن األسباب اليت أضعفت العامري 
و«فتح« يف االنتخاابت األخرية هو التحفُّظ الذي تضاعف يف أذهان شرحية من العراقيي على 
قربه من املوقف اإليراين، وهي العقلية نفسها اليت حتمِّل األحزاب التقليدية مسؤولية الفشل األخري، 
كما وترفض التدخل األجنيب مبصري وقرارات العراق، فضاًل عن أنَّ بعض التجاذابت والتوترات بي 

الفصائل املسلحة وأطراف حكومية كان له الدور أيضاً يف إضعاف قائمة الفتح.

1. https://tinyurl.com/yznj7gf8
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ومن بي الكتل الفائزة كان احلزب الدميقراطي الكردستاين وحتالف تقدُّم بزعامة احللبوسّي، 
فاحلزب الدميقراطي الكردستاين والذي يرتأسه مسعود الربزايّن عملياً هو جزٌء ال ينفكُّ من مجيع 
القرارات األمريكية وتوجهاهتا، أمَّا حتالف تقدُّم فعلى الرغم من سابقة الدعم اإليراين له، وائتالفه مع 

الفتح، إالَّ أنَّه ال ميكن أن يُرَمى خارج خانة املوقف الغريب.
عملية تشكيل احلكومة املقبلة معقَّدة جداً؛ لعوامل خمتلفة2، وفيما خيص الدور الذي تلعبه 
ا تسعى ألن يكون رئيس الوزراء منصَّباً من قبل مجيع االطراف،  طهران يف تشكيل احلكومة، فإنَّ
مث يـُتـََفُق مع الكتل الكردية الفائزة لتعيي رئيس الوزراء ورئيس جملس النواب؛ ألنَّ الكتل الشيعية  
حتظى ابألغلبية يف جملس النواب، وممكن أن تلعب طهران دوراً يف إجياد التكافؤ، أي: إجياد حتالف 
ينافس التيار الصدرّي من حيث التأثري؛ ألنَّ احتاد دولة القانون مع فتح وبعض املستقلي واألحزاب 
الصغرية من شأنه أن يهدِّد األغلبية الصدرية، ومن أجل امتام هذه العملية جيب االستعانة أبدوات 

عديدة.
مع  االحتاد  ابستطاعتها  ابت  فقد  االنتخايب  وبوزنا  الصدرية  الكتلة  فإنَّ  احلال  وبطبيعة 
الطيفي الكردّي والسيّن؛ لتحقيق النصاب بتشكيل الكابينة واملضي با، إالَّ أنَّ هذا األمر ويف تلك 
الظروف ال ميكن متريره بتلك السهولة، وميكن إرسال إشارات إىل املكونِي الكردّي والسيّن من أنَّ 
عدم موافقة مجيع األطراف الشيعية وخصوصاً كتلة فتح على رئيس الوزراء القادم، ينذر بتخلُّف 
بعض الفصائل املسلحة عن املظلة احلكومية، وسيكون متبوعاً أبمن املناطق السنية والكردية3، وإذا 
ما وصلت تلك الرسالة إىل األطراف الكردية والسنية بصورة واضحة، فيصبح لزاماً على أربيل التأمُّل 
أبيِّ قراٍر وجتنُّب الضرر وهي اليت عانت أكثر من مرَّة من قصف مطارها، وكذلك املكِّون السيّن 

الذي يتعامل مع خمتلف قوات احلشد الشعيب يف كركوك ودايىل ونينوى و...
وفيما خيص التعاطي الغريب وخصوصاً األمريكي مع امللف، فمن املعلوم أنَّ الظروف والتطورات 
احلالية انمجة من الضغوط اليت ولدهتا حكومة )ترامب( على القوى املقرَّبة من إيران، كما حتمَّلت 
احلكومة السابقة تكاليف مادية ابهظة إلدارة امللف بطريقتها اخلاصة، أمَّا احلكومة احلالية فهل تنوي 

تكملة املسار السابق؟ يبقى ذلك موضع شكٍّ شديد.
وترى الوالايت املتحدة أنَّه من املمكن خلق أغلبية برملانية وتشكيل حكومة من دون الرجوع 

2. https://www.bbc.com/arabic/middleeast-58891622
3. https://tinyurl.com/yh9k6rq9
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إىل االطراف الصديقة لطهران، وذلك عن طريق التوافق السيّن الكردّي مع التيار الصدرّي، وهذا 
املوضوع يُطرُح بطريقة خجولة منذ عام 2003 ولغاية اليوم، إالَّ أنَّ هذا املوضوع ال ميرُّ أو ينتهي 
مبراحله السياسية بل يتعدَّى إىل أبعد من ذلك، فقدرة بعض األطراف الشيعية ال تكمن يف عدد 
املقاعد النيابية فحسب، بل كما أعلنت بعض اجملاميع استعدادها إىل عبور املواجهة السياسية إىل 
املواجهة العسكرية، وبذلك فإنَّ تشكيل أيِّ حكومة أغلبية بعيدة عن الفصائل املسلَّحة أو األطراف 
املقرَّبة منها من قبيل دولة القانون، سيعّزِز إمكانية اخلروج عن مسار الدولة والسلم املديّن، وإذا ما 
صمَّمت اإلدارة األمريكية على ذلك فيجب عليها أواًل أن تطمئن على سالمة وأمن املصاحل الكردية 
حلكومة  املطلق  للسكوت  وابلنظر  مصاحلها،  تستهدف  هلجمات  التحسب  ثَــمَّ  ومن  والسنية، 
)ابيدن( على اهلجمات اليت تستهدف أربيل وقواعد أمريكا يف منطقة )التنف( يف سوراي، ال يبدو 
الفعلية حيال طهران حول امللف  القيام بتلك املغامرة، خاصة وأنَّ السياسة األمريكية  ا تنوي  أنَّ
النووي تدور يف دائرة اإلبام، وأنَّ أمريكا غري قادرة حالياً على اختاذ قرار شامل خبصوص طهران4.

يف  لـ)أوابما(  الدبلوماسي  املسار  عن  االبتعاد  )ابيدن(  يرغب  ال  الظروف  تلك  مثل  ويف 
َد الرؤى  العراق، واالستعانة بشخص مثل املالكّي لتهدئة التوترات السياسية مع طهران، إالَّ أنَّ تعدُّ

والتوجهات السياسية ابلنسبة لإلدارة األمريكية أبعد هذا االحتمال عن متناول الوالايت املتحدة.
يف غضون ذلك يبدو أنَّ طهران يف األخري ستذعن لألمر الواقع بفوز التيار الصدرّي وتراجع 
اصدقائها يف العراق5، وكذلك التوهُّم األمريكي بتشكيل حكومة أغلبية حيمل بطياته عواقب وخيمة 
قد ال تستطيع حكومة )ابيدن( حتمُّلها أو قبوهلا، وهنا يبدو اخليار األمثل للجمع بي الطرفي هو 
مصطفى الكاظمّي، فقد سعى الكاظمّي جاهداً عن طريق حكومته التقرُّب من الصدر، يف حي 
كان تعاطيه مع الفصائل املسلحة بي احلي واآلخر من اجل أتمي املصاحل األمريكية يف العراق، 
هذا من جانب، أمَّا من جانب آخر فإنَّ زايرته لطهران كأوَّل ضيٍف أجنيبٍّ حيلُّ بضيافة "إبراهيم 
19، وتعامله اإلجيايب مع  االعلى يف ظروف كوفيد  للمرشد  الوحيد  رئيسي"، والضيف األجنيب 
طهران، جعل من األخرية أن ترى من الكاظمي مرشَّح تسويٍة أبقل األضرار املمكنة، ولكنَّه ليس 
اخليار األمثل، وأنَّ الَقبول به أفضل من الَقبول خبيار تشكيل حكومة أغلبية بعيدة عن دولة القانون 
ا لن تغريِّ جذور مسار  وفتح، كما وميكن للتحوُّالت املستقبلية ان تغريِّ بعض املعادالت، إالَّ أنَّ

العملية السياسية ابلكامل.

4. https://al-ain.com/article/america-iraqi-elections
5.https://tinyurl.com/yexzlhzz


