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عموما ،فانطلق نقاش
يستم ّر النزاع حول نتائج االنتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في العراق ،ويُنظر إليها أنها كانت نزيهة
ً
حول شكل الحكومة العراقية القادمة ،والتي يتوقف تشكيلها على عاملين :الضغط اإليراني ،ومقدرة الصدر على الصمود

هل تتجه البالد نحو حكومة أغلبية سياسية؟

انتخابات العراق النيابية المبكرة
المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور م ــا يــزيــد
على أسبوعني على االنتخابات
ّ
النيابية املبكرة التي جــرت يوم
 10تـشــريــن األول /أك ـتــوبــر  ،2021ال ت ــزال
الكتل السياسية العراقية الخاسرة ترفض
االع ـتــراف بالنتائج األول ـيــة الـتــي أعلنتها
املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات التي
تتمهل بدورها في إعالن النتائج النهائية
إلــى مــا بعد النظر فــي الطعون ّ
املقدمة في
عــدد من الــدوائــر االنتخابيةُ .
ويضفي ذلك
أج ـ ـ ً
ـواء م ــن ال ـتــوتــر ح ــول إمـكــانـيــة حـصــول
ّ
أزمة جديدة ،إذا استمر النزاع حول نتائج
االنـتـخــابــات الـتــي ُيـنـظــر إلـيـهــا أنـهــا كانت
ً
عموما ،على الرغم من نسب املشاركة
نزيهة
ّ
املتدنية .لكن ذلك كله ،على أهميته ،لم يمنع
مــن ان ـطــاق الـنـقــاش ح ــول شـكــل الحكومة
العراقية القادمة.

تدنّي نسب المشاركة
شـ ـه ــدت ن ـس ــب املـ ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخــاب ـيــة
ً
ًّ
مستمرا منذ أول
النيابية في العراق هبوطا
انتخابات جــرت بعد الغزو األميركي عام
ٍ
 .2003ولم تكن للتعبئة الكبيرة التي رافقت
االنتخابات أخيرا (بلغت ذروتها في دعوة
املرجع الشيعي علي السيستاني الناخبات
والناخبني إلى املشاركة) نتائج ملموسة،
فقد ّ
سجلت نسبة املشاركة الرسمية ،41%
ً
ً
مقارنة ب ـ  44%فــي انتخابات  ،2018علما
أن منظمات الــرقــابــة املحلية ق ـ ّـدرت نسبة
املشاركة بـ  ،38%كما الحظت رئيسة بعثة
خ ــاب ــات،
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي مل ــراق ـب ـ ًـة االن ـت ـ ً
ف ـيــوال ف ــون ك ــرام ــون ،إق ـب ــال ضـعـيــفــا على
مراكز االقـتــراع .وعلى الرغم من أن الحالة
العراقية تشبه الحالة العامة فــي البلدان
ـي؛
ال ـتــي ّتـشـهــد عـمـلـيــات ان ـت ـقــال ديـمـقــراطـ ً
ذلك ًأن أول دورة انتخابية تشهد حماسة
عــالـيــة مّــن الـجـمـهــور ال تـلـبــث أن تـتــراجــع،
فإن لتدني نسب املشاركة في االنتخابات
النيابية األخ ـيــرة دالالت سياسية مهمة،
ال تتوقف عند فقدان أقوى ّ
مؤسسة دينية
مجتمعية فــي ال ـع ــراق (املــؤس ـســة الدينية
الشيعية) قــدرتـهــا عـلــى التعبئة ،بــل إنها
ّ
ت ـ ــدل ك ــذل ــك ع ـلــى ن ـج ــاح دعـ ـ ــوات املـقــاطـعــة
ال ـتــي أطـلـقـتـهــا ال ـق ــوى والـتـنـظـيـمــات ا ًلـتــي
انبثقت من الحركة االحتجاجية ،بداية من
 ،2019وهــي القوى
تشرين األول /أكتوبر
ٌ
الـتــي كــانــت قــد دع ــت أطـ ــراف كـثـيــرة منها،
ّ
انتخابات نيابيةٍ مبكرة،
في األساس ،إلى
ٍ
ُ
تغيير فــي الطبقة السياسية
تفضي إلــى
ٍ
َّ
ُ
الحاكمة ،على أن يعدل قانونا االنتخابات
استقاللية مفوضية
واألحــزاب ،مع ضمان ّ
خ ــاب ــات .وق ـ ــد ت ـب ــن ــت ه ـ ــذه امل ـط ــال ـ َـب
االنـ ـتـ ـ ُ
حـكــومــة رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ( ،)2020ال ـت ــي خ ـل ـفــت حـكــومــة
رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي ع ــادل عبد املهدي
( ،)2019-2018وجعلته الـفـقــرة األول ــى في
برنامجها الوزاري .واستهوى األمر القوى
الشيعية الحاكمة التي رأت في االنتخابات
وسـ ـيـ ـل ــة الحـ ـ ـت ـ ــواء م ــوج ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـتــي انفجرت فــي ّعــام  ،2019غير أن قوى
ت ـشــريــن ،ال ـت ــي ت ـبــنــت مـطـلــب االن ـت ـخــابــات
املبكرة ،دعت إلى املقاطعة؛ بسبب استمرار
استهداف الناشطني البارزين في الحركة
االح ـت ـجــاج ـيــة واغ ـت ـيــال ـهــم م ــن الـجـمــاعــات
واملليشيات املسلحة ،في ظل عجز الدولة
عــن وض ــع حــد النـتـهــاكــاتـهــا .وع ـلــى الــرغــم
مــن دع ــوات املـقــاطـعــة ،فــإن االنـطـبــاع الـعـ ّ
ـام
ً
ُ
أن انـتـخــابــات  2021تـعــد األكـثــر نــزاهــة من
بني سائر االنتخابات التي جرت منذ عام
 .2003وكان إلعالن النتائج في وقت مبكر،
كما ّ
نص عليه قانون االنتخابات الجديد،
ُ َ
وذل ــك بــأن تـعــلــن النتائج خــال  24ساعة،
ٌ
دور كبير فــي ال ـحـ ّـد مــن عمليات التالعب
باألصوات.
نتائج متناقضة
ّ
حـ ـمـ ـل ــت نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـ ــؤش ـ ــرات
ً ّ
م ـت ـن ــاق ـض ــة ،م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ـث ـ ــا ،أن ت ــراج ــع
الفصائل الشيعية القريبة من إيران (ممثلة
ً
مقعدا)،
بقائمة الفتح التي حصلت على 17
ٌ
ق ــابـ ـل ــه ص ـ ـعـ ـ ٌ
ـود مـ ـلـ ـح ــوظ ل ـق ــائ ـم ــة رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق ن ـ ــوري امل ــال ـك ــي (ائ ـت ــاف
ً
مقعدا،
على 35
دولــة الـقــانــون) بحصولها ً
من إيران أيضا .وفي حني
وهو تيار قريب ّ
ّ
شــكــل حـصــول املــرشـحــن املـحـســوبــن على
الحركة االحتجاجية (قائمة امـتــداد) ،على
تسعة مقاعد ،وفوز عدد ّ
مهم منً املرشحني
املستقلني املحسوبني عليها أيضا ،إحدى
ّ
النتائج الـبــارزة فــي هــذه االنـتـخــابــات ،فــإن
ذلك قابله فوز الكتلة الصدرية باملركز األول،
ً ّ
ً
علما أن التيار الصدري أصبح
مقعدا،
بـ 72
ُي ّ
ً
خصما لقوى الحركة االحتجاجية.
عد
ّ
وم ــن امل ــؤش ــرات املـتـنــاقـضــة كــذلــك أنـ ــه ،مع
ت ــراج ــع الـ ـق ــوى املـ ــؤيـ ــدة ّ إي ـ ـ ـ ــران ،تــراج ـعــت
القوى الشيعة التي تصنف معتدلة ،وغير
مـحـســوبــة ع ـ ًلــى ال ـت ـيــار اإلي ــران ــي ،تــراجـ ًـعــا
ً
كبيرا هي أيضا؛ إذ لم يحصل ائتالف قوى
الــدولــة ،وهــو يجمع تـيــار الحكمة بزعامة

عنصر أمن يحرس صناديق االنتخابات في بغداد ( 2021/10/13األناضول)

ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،وائـ ـت ــاف ال ـن ـصــر بــزعــامــة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
على أكـثــر مــن أربـعــة مقاعد؛ مــا قــد يفضي
إل ــى تفسير الـسـلــوك الـتـصــويـتــي للناخب
الـ ـع ــراق ــي ب ــأن ــه م ـ ـضـ ـ ّ
ـاد ل ـس ــائ ــر امل ـن ـظــومــة
الحزبية ،على نـحـ ِـو مــا حصل فــي فرنسا،
ً
وفي تونس عربياّ .
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ه ـن ــاك مـ ــؤشـ ــرات ع ــدي ــدة يمكن
اس ـت ـخــاص ـهــا ،والـ ـت ــي ت ـع ـطــي ان ـت ـخــابــات
ّ
 2021فــرادت ـهــا؛ إذ عـلــى الــرغــم مــن أن هــذه
االنتخابات أعادت إنتاج الطبقة السياسية
ـاوت فــي النتائج
القائمة ،مــع اخـتـ ٍ
ـاف وتـفـ ٍ
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ،فــإن ـهــا فـتـحــت ال ـب ــاب أم ــام
ـارات سياسيةٍ بديلة،
إمكانية صـعــود خ ـيـ ٍ
ف ــي حـ ــال ت ــوف ــر ش ـ ــروط إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
نزيهة .ومــن جهة أخــرى ،تعكس َاملؤشرات
انقسام
املتناقضة ،التي أشرنا إليها ،حالة
ٍ
مجتمعي ،وال سيما داخل الوسط الشيعي؛
ّ
إذ إن الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت
ّ
ً
ع ـلــى  72م ـق ـع ــدا ،ف ـ ــإن األط ـ ـ ــراف الـشـيـعـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،املـ ــوال ـ ـيـ ــة إليـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ق ـ ــد ح ـص ـلــت
بمجموعها (ائتالف دولة القانون ،والفتح)
ً
مقعدا .ويتمحور االنقسام
على أكثر من 50
ّ
الحاد بني التنظيمات السياسية الشيعية
حول طريقة إدارة الحكم والدولة ،وطبيعة
ً
جديدا،
عالقتها بإيران .وهو انقسام ليس
ّ
ّ
غ ـي ــر أن احـ ـتـ ـج ــاج ــات  2019عـ ـ ـ ــززت ه ــذه
االن ـق ـســامــات؛ ألنـهــا كشفت فـشــل منظومة
الحكم ،ومأزقها ،وأزماتها البنيوية.
وب ـ ـ ـ ـ ــإزاء ه ـ ـ ــذا االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ،ت ـع ـك ــس ن ـت ــائ ــج
ًّ
ًّ
جذريا في موقف التيار
تحول
االنتخابات
الصدري وزعيمه مقتدى الصدر من مسألة
ّ
تحول التيار من كونه
الدولة والحكم ،فقد
مليشيا (جيش املهدي) ،نشأت في ظروف
االح ـت ــال األم ـيــركــي ،إل ــى تنظيم سياسي
أقرب إلى الحزب ،ثم أصبح ً
جزء ا من الدولة
ً
ومنظومة الـحـكــم ،وص ــول إلــى احـتـمــال أن
ّ
ي ـتــولــى ال ـت ـيــار بـنـفـســه إدارة ال ـح ـكــم وفــق
نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وت ـك ـشــف
ّ
التعبئة الكبيرة التي نظمها التيار ملشاركة
ّأتباعه في االنتخابات ،عن هذه الرغبة؛ ذلك
َ
يسع إلى الفوز في االنتخابات فقط،
أنه لم
ّ
بل إلى أن يكون ثمة فرق كبير في األصوات

سجلت نسبة المشاركة
ّ
ً
مقارنة
الرسمية ،%41
بـ  %44في انتخابات
2018
تعكس نتائج االنتخابات
تحولًا جذريً ّا في
ّ
موقف التيار الصدري
وزعيمه مقتدى
الصدر من مسألة
الدولة والحكم
المشهدان السياسيان
والسني شهدا
الكردي
ُّ
تراجعا لبعض القوى
ً
الكبيرة ،وظهو ًرا الف ًتا
لقوى جديدة

ب ـي ـنــه وبـ ــن ًأق ـ ــرب مـنــافـسـيــه م ــن األط ـ ــراف
نحو يؤهله لترشيح
الشيعية أيضا ،على
ٍ
ُ
نتم إلــى التيار وعضو فيه،
رئيس وزراء م ٍ
ّ
مستقل ولكنه مقيد بتوجهات التيار،
أو
ٍ
ً
بــدل من اللجوء إلــى رئيس وزراء توافقي،
على نحو ما حصل في عام 2018؛ في الحال
التي يكون فيها عدد مقاعد الكتلة الصدرية
وعدد مقاعد منافسيها من القوى الشيعة

انقسام مجتمعي
َ
انقسام مجتمعي ،وال سيما داخل
حالة
تعكس االنتخابات العراقية
ٍ
الوسط الشيعي؛ إذ ّ
إن الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت على 72
ّ
فإن األطــراف الشيعية األخــرى ،الموالية إليــران ،قد حصلت
مقعدا،
ً
مقعدا.
بمجموعها (ائتالف دولة القانون ،والفتح) على أكثر من 50
ً
الحاد بين التنظيمات السياسية الشيعية حول طريقة
ويتمحور االنقسام
ّ
إدارة الحكم والدولة ،وطبيعة عالقتها بإيران .وهو انقسام ليس
جديدا ،غير ّ
أن احتجاجات  2019عزّزت هذه االنقسامات؛ ألنها كشفت
ً
فشل منظومة الحكم ،ومأزقها ،وأزماتها البنيوية.

األخ ــرى مـتـقـ َ
ـاربــن .ويـبــدو أن احتجاجات
 2019قــد سـ ّـرعــت ب ـلــورة ه ــذه ال ــرؤي ــة لــدى
الـتـيــار؛ فمقتدى ال ـصــدر ،ال ــذي انـخــرط في
الحركة االحتجاجية في عام  2015وانتهى
بــه ذل ــك إل ــى إط ــاق م ـب ــادرة إصــاح ـيــة في
ع ــام  2016وتـحــالــف مــع ال ـقــوى املــدنـيــة في
ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2018ق ــد ي ـئــس م ــن إمـكــانـيــة
اإلص ـ ـ ـ ــاح مـ ــن خـ ـ ــال الـ ـصـ ـي ــغ ال ـت ــواف ـق ـي ــة
ّ
القائمة .وقــد عــزز هــذا األمــر خصومته مع
الحركة االحتجاجية ،فــي عــام  ،2019التي
رفض الكثير من أطرافها االعتراف بـ «أبوة»
ال ـص ــدر ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة واملـ ـب ــادرات
اإلصــاح ـيــة .مــن هـنــا ،تـبـلــورت لــديــه رؤيــة
ِّ
ً
مـفــادهــا تــولــي الـحـكــم ،ليكون م ـســؤول عن
إصالح النظام من الداخل.

نتائج االنتخابات سن ًيّا وكرديً ّا
والتنظيمات
لم يتوقف االنقسام على القوى ً
السياسية الشيعية ،بل شمل أيضا القوى
ّ
ّ
السنية والكردية .ومع أن ُمنظري التوافقية
ّ
ً
ّ
نزاعا بني النخب املعبرة
يتحدثون عن أن
ع ــن الـ ـه ــوي ــات اإلثـ ـنـ ـي ــة ،ع ـل ــى ت ـم ـث ـيــل ه ــذه
الـ ـه ــوي ــة ،ي ـظ ـه ــر ،ف ــي ال ـ ـعـ ــادة ،ب ـع ــد إن ـش ــاء
ال ـن ـظ ــام ال ـت ــواف ـق ــي ،فـ ــإن االن ـت ـخ ــاب ــات ومــا
ّ
سبقها ونتائجها كشفت كلها ،هــذه املـ ّـرة،
عن عدة سمات ،أبرزها ما يلي:
ّ
إن املشهدين السياسيني الكردي ُّ
والسني
¶
ً
شـ ـه ــدا ت ــراج ــع ــا ل ـب ـعــض الـ ـق ــوى ال ـك ـب ـيــرة،
ً
وظ ـ ـهـ ـ ً
ـورا الف ــت ــا ل ـق ــوى ج ــدي ــدة؛ إذ واص ــل
االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي تــراج ـعــه،
ب ـس ـبــب األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا م ـن ــذ وف ــاة
مــؤسـســه الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي األس ـب ــق جــال
طــالـبــانــي ع ــام  ،2017فـقــد حـصــل عـلــى 16
م ـق ـعـ ًـدا .ول ــم تـحـصــل كـتـلــة الـتـغـيـيــر كــذلــك،
ال ـت ــي أن ـشــأهــا ال ـس ـيــاســي الـ ـك ــردي ال ــراح ــل
نــوش ـيــروان مصطفى ع ــام  ،2017عـلــى أي
مـقـعــد ،رغ ــم أن ـهــا ب ــدت ،لـحـظــة تأسيسها،
َ
الـ ـق ــوة املـسـتـقـبـلـيــة ال ـص ــاع ــدة ف ــي املـشـهــد
ال ـكــردي .وب ــإزاء هــذه األوضـ ــاع ،ب ــرزت قوة
س ـي ــاس ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـح ـم ــل اس ـ ــم «ال ـج ـي ــل
ال ـجــديــد»؛ إذ حـصـلــت عـلــى تـسـعــة مـقــاعــد.
ّ
وإذا كــانــت كـتـلــة الـتـغـيـيــر ق ــد تـشــكـلــت من
السياسي الكردي التقليدي،
داخل الفضاء ً
بوصفها انـشـقــاقــا داخ ــل االت ـحــاد الوطني
ّ
الكردستاني ،قاده نائب رئيس الحزب ،فإن
الجيل الجديد يأتي من خارج هذا الفضاء؛
إذ ّأسـ ـس ــه رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ال ـ ـكـ ــردي ال ـش ــاب
شاسوار عبد الواحد.
ُ
¶ ُس ـنـ ًّـيــا ،اخـتـفــت كـتــل أســاس ـيــة ،كــانــت قد
ُّ
سيطرت على املشهد السياسي السني ما
بعد عام 2003؛ من قبيل الحزب اإلسالمي
العراقي ،وتيار السياسي املوصلي أسامة
النجيفي ،وجبهة الحوار الوطني بزعامة
ص ــال ــح امل ـط ـلــك؛ إذ ل ــم تـحـصــل ه ــذه الـكـتــل
عـلــى أي مـقـعــد ،وكـ ــان ذل ــك ملـصـلـحــة ب ــروز
كتلتني أساسيتنيّ ،
«تقدم» و«عزم» .والكتلة
األولـ ـ ــى ج ــدي ــدةّ ،أس ـس ـه ــا رئ ـي ــس ال ـبــرملــان
ً
مستفيدا مــن شبكات
محمد الـحـلـبــوســي،
ً
املـصــالــح الـتــي أقــام ـهــا ،حــن ك ــان محافظا
ل ــأن ـب ــار ،ورئ ـي ـ ًـســا ملـجـلــس الـ ـن ــواب .وعـلــى
السني أكثر ً
نحو عــام ،يبدو املشهد ُّ
تقلبا
ً
ّ
ً
استقرارا ،مقارنة بالشيعة واألكراد؛ إذ
وأقل
ّ
ُ
يتصف بسيولةٍ الفتة ،فتظهر كتل وتختفي،

وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـيــره ب ـح ــداث ــة ال ـهــويــة
ال ـ ُّـس ـن ـي ــة ،م ــن ح ـيــث إن ـه ــا ه ــوي ــة سـيــاسـيــة
ظـهــرت فــي أج ــواء االن ـق ـســام الـطــائـفــي بعد
ّ
عــام  ،2003في حني أن الهويتني ،الشيعية
ً
والكردية ،أعرق وأكثر استقرارا .وبإزاء هذا
املـشـهــد ،ع ــرف امل ـج ــاالن ،ال ـك ــردي والـ ُّـسـنــي،
ً
بــروزا وهيمنة لقوة سياسية على حساب
ّ
الـقــوى األخ ــرى .ففي املـجــال الـكــردي ،تفوق
الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة
رئ ـي ــس إق ـل ـيــمً ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق مـسـعــود
بارزاني) ّ
ً
كبيرا على أقرب منافسيه؛
تفوقا
ً
إذ حـصــل عـلــى  33مـقـعــدا ،فــي حــن حصل
غريمه التقليدي وأقــرب منافسيه ،االتحاد
ً
مقعدا ،كما
الوطني الكردستاني ،على 16
أسلفنا .وفي الوسط ُّ
السني ،حصلت كتلة
ً
ّ
مقعدا،
«تقدم» بزعامة الحلبوسي على 37
فــي حــن حـصـلــت أق ــرب كـتـلــة مـنــافـســة لها
«عـ ــزم» ،بــزعــامــة الـسـيــاســي ورج ــل األعـمــال
ً
مقعدا فقط.
خميس الخنجر على 13

دور العامل الخارجي
ب ـق ــدر م ــا ت ـح ـمــل ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات مــن
دالالت سياسية ،ال يمكن الركون إلى أنها
ٍ
ّ
ستحدد بمفردها مالمح الحكومة العراقية
املقبلة؛ إذ ستعمد القوى األجنبية النافذة
واملــؤثــرة فــي الـعــراق ،وال سيما إي ــران ،إلى
أن ّ
تكيف النتائج على نـحـ ٍـو يتماشى مع
ّ
تصورها ملصالحها ونفوذها في العراق.
وهنا ،ينبغي أن يؤخذ أمران في الحسبان:
األول ،إصـ ـ ــرار إيـ ـ ــران ع ـلــى ض ـم ــان وح ــدة
الجسم السياسي الشيعي؛ إذ على الرغم
ّ
من أن االنقسامات الشيعية قديمة ،كانت
إيران تضغط في كل انتخابات ،وتستعمل
نفوذها ،حتى تشارك القوى والتنظيمات
السياسية الشيعية في قائمةٍ واحــدة ،ذلك
ّ
أنها تعتقد أن نفوذها في العراق يتأتى من
وحــدة الجسم السياسي الشيعي .الثاني،
أن إيـ ـ ــران ،ح ـتــى ل ــو اضـ ـط ـ ّـرت إل ــى الـقـبــول
بــواقــع االن ـق ـســام الـشـيـعــي ،فــإنـهــا ستعمد
إل ـ ــى م ـن ــع تـ ـف ـ ّـرد الـ ـص ــدر ب ــواج ـه ــة ال ـح ـكــم
الشيعي العراقي؛ فهي ال ّ
تعده من حلفائها
ْ
امل ـق ـ ّـرب ــن ،وإن ك ــان ــت ل ــه «ع ــاق ــات طـيـبــة»
ً
خطوات ال تنسجم
معها؛ إذ اتخذ ،مــرارا،
ٍ
مع سياساتها وتوجهاتها ،وال سيما في
عالقته بــالــدول العربية وانفتاحه عليها،
ّ
خ ـصـ ً
ـوصــا ال ـس ـعــوديــة ،وال سـيـمــا أن ذلــك
قــد جــاء فــي ذروة ال ـصــراع اإليــرانــي معها.
مــن هـنــا ،سيتوقف تشكيل الحكومة على
ّ
في اتجاه ًأن يشكل
أمرين :الضغط اإليراني ً
ال ـفــرقــاء الـشـيـعــة ح ـكــومــة تــواف ـق ـيــة تشمل
الجميع ،ومقدرة الصدر على الصمود أمام
هــذا الـضـغــط ومـنــع قـيــام حـكــومــة توافقية
ت ـض ــم خ ـص ــوم ــه مـ ــن األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ـع ـيــة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـص ــدر يـحـتــاج م ــا ال
يـقــل عــن  96مـقـعـ ًـدا لـضـمــان حـصــولــه على
ٌّ
مضطر
ثقة مجلس ال ـنــواب؛ مــا يعني أنــه
تحالفات ،فــإنــه ،بحسب مــا أعلن
إلــى بناء
ٍ
في خطابه األخير ،يريد أن يبتعد عن شكل
ً
ال ـح ـكــومــة ال ـتــواف ـق ـيــة ،وأن يـتـحــالــف ب ــدل
مــن ذل ــك مــع بـعــض الـكـتــل الـكـبـيــرة الـفــائــزة
لتشكيل حكومة «أغلبية سياسية» ،وهو
ً
ّ
أمـ ٌـر يختلف فعل عن النمط الــذي تشكلت
عليه جميع حكومات ما بعد عام .2003

