
قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــــرور مـــا يــزيــد 
االنتخابات  على  أسبوعني  على 
يوم  جــرت  التي  املبّكرة  النيابية 
تـــزال  ال   ،2021 أكــتــوبــر  األول/  تــشــريــن   10
الكتل السياسية العراقية الخاسرة ترفض 
أعلنتها  الــتــي  األولــيــة  بالنتائج  االعــتــراف 
املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات التي 
تتمهل بدورها في إعالن النتائج النهائية 
املقّدمة في  فــي الطعون  النظر  إلــى مــا بعد 
االنتخابية. وُيضفي ذلك  الــدوائــر  عــدد من 
أجـــــواًء مـــن الــتــوتــر حـــول إمــكــانــيــة حــصــول 
أزمة جديدة، إذا استمّر النزاع حول نتائج 
االنــتــخــابــات الــتــي ُيــنــظــر إلــيــهــا أنــهــا كانت 
نزيهة عموًما، على الرغم من نسب املشاركة 
 ذلك كله، على أهميته، لم يمنع 

ّ
املتدنية. لكن

مــن انــطــالق الــنــقــاش حـــول شــكــل الحكومة 
العراقية القادمة. 

تدنّي نسب المشاركة
ــهـــدت نـــســـب املـــشـــاركـــة فــــي االنــتــخــابــيــة  شـ
ا منذ أول  ا مستمّرً

ً
النيابية في العراق هبوط

عام  األميركي  الغزو  بعد  جــرت  انتخاباٍت 
2003. ولم تكن للتعبئة الكبيرة التي رافقت 
االنتخابات أخيرا )بلغت ذروتها في دعوة 
املرجع الشيعي علي السيستاني الناخبات 
ملموسة،  نتائج  املشاركة(  إلى  والناخبني 
فقد سّجلت نسبة املشاركة الرسمية 41%، 
علًما   ،2018 انتخابات  فــي   44% بـــ   

ً
مقارنة

نسبة  قــــّدرت  املحلية  الــرقــابــة  منظمات  أن 
املشاركة بـ %38، كما الحظت رئيسة بعثة 
االتــــحــــاد األوروبــــــــي ملـــراقـــبـــة االنـــتـــخـــابـــات، 
ــا على 

ً
 ضــعــيــف

ً
ــبـــاال فــيــوال فـــون كـــرامـــون، إقـ

الحالة  أن  الرغم من  االقــتــراع. وعلى  مراكز 
البلدان  فــي  العامة  الحالة  تشبه  العراقية 
الــتــي تــشــهــد عــمــلــيــات انــتــقــال ديــمــقــراطــي؛ 
 
ً
انتخابية تشهد حماسة  أول دورة 

ّ
أن ذلك 

 مــن الــجــمــهــور ال تــلــبــث أن تــتــراجــع، 
ً
عــالــيــة

االنتخابات  في  املشاركة  نسب  ي 
ّ
لتدن فإن 

مهمة،  سياسية  دالالت  األخــيــرة  النيابية 
ال تتوقف عند فقدان أقوى مؤّسسة دينية 
الدينية  )املــؤســســة  الـــعـــراق  فــي  مجتمعية 
إنها  بــل  التعبئة،  عــلــى  قــدرتــهــا  الشيعية( 
 كـــذلـــك عــلــى نـــجـــاح دعــــــوات املــقــاطــعــة 

ّ
تـــــدل

الــتــي أطــلــقــتــهــا الـــقـــوى والــتــنــظــيــمــات الــتــي 
 من 

ً
انبثقت من الحركة االحتجاجية، بداية

القوى  وهــي   ،2019 أكتوبر  األول/  تشرين 
 كــثــيــرة منها، 

ٌ
الــتــي كــانــت قــد دعـــت أطــــراف

في األساس، إلى انتخاباٍت نيابيٍة مبّكرة، 
السياسية  الطبقة  فــي  تغييٍر  إلــى  فضي 

ُ
ت

ل قانونا االنتخابات  الحاكمة، على أن ُيعدَّ
واألحــزاب، مع ضمان استقاللية مفوضية 
ـــت هـــــذه املـــطـــالـــَب 

ّ
ــن ــبـ ــات. وقـــــد تـ ــابــ ــخــ ــتــ االنــ

ــوزراء الــعــراقــي مصطفى   رئــيــس الــ
ُ
حــكــومــة

حــكــومــة  خــلــفــت  ــتـــي  الـ  ،)2020( الـــكـــاظـــمـــي 
رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي عـــادل عبد املهدي 
في  األولـــى  الــفــقــرة  وجعلته   ،)2019-2018(
برنامجها الوزاري. واستهوى األمر القوى 
الشيعية الحاكمة التي رأت في االنتخابات 
ــة االحـــتـــجـــاجـــات  وســـيـــلـــة الحـــــتـــــواء مــــوجــ
فــي عــام 2019، غير أن قوى  انفجرت  الــتــي 
ــت مــطــلــب االنــتــخــابــات 

ّ
تــشــريــن، الـــتـــي تــبــن

املبكرة، دعت إلى املقاطعة؛ بسبب استمرار 
الحركة  في  البارزين  الناشطني  استهداف 
االحــتــجــاجــيــة واغــتــيــالــهــم مـــن الــجــمــاعــات 
الدولة  عجز  ظل  في  املسلحة،  واملليشيات 
عــن وضـــع حــد النــتــهــاكــاتــهــا. وعــلــى الــرغــم 
مــن دعـــوات املــقــاطــعــة، فــإن االنــطــبــاع الــعــاّم 
 من 

ً
ــعــد األكــثــر نــزاهــة

ُ
أن انــتــخــابــات 2021 ت

بني سائر االنتخابات التي جرت منذ عام 
2003. وكان إلعالن النتائج في وقت مبكر، 
كما نّص عليه قانون االنتخابات الجديد، 
النتائج خــالل 24 ساعة،  ــن 

َ
ــعــل

ُ
ت بــأن  وذلـــك 

التالعب  عمليات  مــن  الــحــّد  فــي  كبير  دوٌر 
باألصوات.

نتائج متناقضة
ـــــرات 

ّ
ــــات مـــــؤش ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج االنـ ــتــ ــلـــت نــ حـــمـ

تـــراجـــع   
ّ
، أن

ً
ــال ــ ــثـ ــ ـــن ذلــــــــك، مـ ــة، مــ ــاقـــضـ ــنـ ــتـ مـ

الفصائل الشيعية القريبة من إيران )ممثلة 
بقائمة الفتح التي حصلت على 17 مقعًدا(، 
 لـــقـــائـــمـــة رئـــيـــس 

ٌ
ــلــــحــــوظ ــــوٌد مــ ــعـ ــ قـــابـــلـــه صـ

الــــــــوزراء األســـبـــق نـــــوري املـــالـــكـــي )ائـــتـــالف 
الــقــانــون( بحصولها على 35 مقعًدا،  دولــة 
ا. وفي حني 

ً
وهو تيار قريب من إيران أيض

ــحــني املــحــســوبــني على 
ّ

شــّكــل حــصــول املــرش
على  امــتــداد(،  )قائمة  االحتجاجية  الحركة 
تسعة مقاعد، وفوز عدد مهّم من املرشحني 
إحدى  ا، 

ً
أيض عليها  املحسوبني  املستقلني 

 
ّ
النتائج الــبــارزة فــي هــذه االنــتــخــابــات، فــإن

ذلك قابله فوز الكتلة الصدرية باملركز األول، 
 التيار الصدري أصبح 

ّ
بـ 72 مقعًدا، علًما أن

ُيعّد خصًما لقوى الحركة االحتجاجية.
ــــرات املــتــنــاقــضــة كــذلــك أنــــه، مع 

ّ
ومـــن املــــؤش

ــــدة إيـــــــــران، تــراجــعــت  ــــؤيـ ــقــــوى املـ ــع الــ ــراجــ تــ
ف معتدلة، وغير 

ّ
القوى الشيعة التي تصن

ــي، تــراجــًعــا  ــرانــ مــحــســوبــة عــلــى الــتــيــار اإليــ
ا؛ إذ لم يحصل ائتالف قوى 

ً
كبيًرا هي أيض

بزعامة  الحكمة  تــيــار  وهــو يجمع  الــدولــة، 

عـــمـــار الــحــكــيــم، وائــــتــــالف الــنــصــر بــزعــامــة 
ــبـــق حـــيـــدر الـــعـــبـــادي،  رئـــيـــس الــــــــوزراء األسـ
على أكــثــر مــن أربــعــة مقاعد؛ مــا قــد يفضي 
للناخب  الــتــصــويــتــي  الــســلــوك  تفسير  إلـــى 
ــاّد لـــســـائـــر املــنــظــومــة  الــــعــــراقــــي بـــأنـــه مــــضــ
فرنسا،  فــي  مــا حصل  نــحــِو  على  الحزبية، 

وفي تونس عربًيا. 
ــديـــدة يمكن  ــرات عـ ــ

ّ
ــؤش ــع ذلـــــك، هـــنـــاك مــ ومــ

اســتــخــالصــهــا، والـــتـــي تــعــطــي انــتــخــابــات 
 هــذه 

ّ
2021 فــرادتــهــا؛ إذ عــلــى الــرغــم مــن أن

االنتخابات أعادت إنتاج الطبقة السياسية 
القائمة، مــع اخــتــالٍف وتــفــاوٍت فــي النتائج 
ــام  ــبـــاب أمـ الـــتـــي حــقــقــتــهــا، فــإنــهــا فــتــحــت الـ
بديلة،  سياسيٍة  خــيــاراٍت  صــعــود  إمكانية 
فـــي حــــال تـــوفـــر شـــــروط إجــــــراء انــتــخــابــات 
نزيهة. ومــن جهة أخــرى، تعكس املؤشرات 
 انقساٍم 

َ
املتناقضة، التي أشرنا إليها، حالة

مجتمعي، وال سيما داخل الوسط الشيعي؛ 
 الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت 

ّ
إذ إن

 األطـــــــراف الــشــيــعــيــة 
ّ
ــًدا، فـــــإن ــعـ ــقـ عــلــى 72 مـ

ــة إليــــــــــــران، قـــــد حــصــلــت  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ األخــــــــــــرى، املـ
بمجموعها )ائتالف دولة القانون، والفتح( 
على أكثر من 50 مقعًدا. ويتمحور االنقسام 
الشيعية  السياسية  التنظيمات  بني  الحاّد 
حول طريقة إدارة الحكم والدولة، وطبيعة 
عالقتها بإيران. وهو انقسام ليس جديًدا، 
هـــذه  زت 

ّ
عــــــــز  2019 احـــتـــجـــاجـــات   

ّ
أن غـــيـــر 

فــشــل منظومة  االنــقــســامــات؛ ألنــهــا كشفت 
الحكم، ومأزقها، وأزماتها البنيوية. 

ــكـــس نـــتـــائـــج  ــعـ وبـــــــــــإزاء هـــــــذا االنـــــقـــــســـــام، تـ
ا في موقف التيار   جذرّيً

ً
االنتخابات تحّوال

الصدري وزعيمه مقتدى الصدر من مسألة 
الدولة والحكم، فقد تحّول التيار من كونه 
املهدي(، نشأت في ظروف  مليشيا )جيش 
تنظيم سياسي  إلـــى  األمــيــركــي،  االحـــتـــالل 
ا من الدولة  أقرب إلى الحزب، ثم أصبح جزًء
 إلــى احــتــمــال أن 

ً
ومنظومة الــحــكــم، وصـــوال

ــى الــتــيــار بــنــفــســه إدارة الــحــكــم وفــق 
ّ
يــتــول

ــابــــات األخــــــيــــــرة. وتــكــشــف  ــتــــخــ ــائـــج االنــ ــتـ نـ
مها التيار ملشاركة 

ّ
التعبئة الكبيرة التي نظ

أتباعه في االنتخابات، عن هذه الرغبة؛ ذلك 
ه لم يسَع إلى الفوز في االنتخابات فقط، 

ّ
أن

بل إلى أن يكون ثّمة فرق كبير في األصوات 

األخـــرى مــتــقــارَبــني. ويــبــدو أن احتجاجات 
ــذه الـــرؤيـــة لــدى  2019 قــد ســّرعــت بــلــورة هـ
الــتــيــار؛ فمقتدى الــصــدر، الـــذي انــخــرط في 
الحركة االحتجاجية في عام 2015 وانتهى 
ــك إلـــى إطــــالق مـــبـــادرة إصــالحــيــة في  بـــه ذلـ
عـــام 2016 وتــحــالــف مــع الــقــوى املــدنــيــة في 
يــئــس مـــن إمــكــانــيــة  قـــد  انـــتـــخـــابـــات 2018، 
ــن خــــــالل الـــصـــيـــغ الـــتـــوافـــقـــيـــة  ــ اإلصـــــــــالح مـ
ز هــذا األمــر خصومته مع 

ّ
القائمة. وقــد عــز

التي   ،2019 عــام  فــي  االحتجاجية،  الحركة 
رفض الكثير من أطرافها االعتراف بـ »أبوة« 
الـــصـــدر الــحــركــة االحــتــجــاجــيــة واملـــبـــادرات 
اإلصــالحــيــة. مــن هــنــا، تــبــلــورت لــديــه رؤيــة 
 عن 

ً
ــي الــحــكــم، ليكون مــســؤوال

ِّ
مــفــادهــا تــول

إصالح النظام من الداخل.

نتائج االنتخابات سنًيّا وكرديًّا
لم يتوقف االنقسام على القوى والتنظيمات 
القوى  ا 

ً
السياسية الشيعية، بل شمل أيض

ري التوافقية 
ّ
ية والكردية. ومع أن ُمنظ

ّ
السن

املعبرة  النخب  نزاًعا بني   
ّ
أن يتحّدثون عن 

عــــن الـــهـــويـــات اإلثـــنـــيـــة، عـــلـــى تــمــثــيــل هـــذه 
ــادة، بـــعـــد إنـــشـــاء  ــ ــعـ ــ الـــهـــويـــة، يـــظـــهـــر، فــــي الـ
الـــنـــظـــام الـــتـــوافـــقـــي، فــــإن االنـــتـــخـــابـــات ومــا 
املــّرة،  هــذه  ها، 

ّ
كل سبقها ونتائجها كشفت 

عن عدة سمات، أبرزها ما يلي:
ني   املشهدين السياسيني الكردي والسُّ

ّ
¶ إن

ــقــــوى الــكــبــيــرة،  ــدا تـــراجـــًعـــا لــبــعــض الــ ــهـ شـ
ـــا لـــقـــوى جــــديــــدة؛ إذ واصـــل 

ً
وظــــهــــوًرا الفـــت

االتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي تــراجــعــه، 
ــاة  بــســبــب األزمـــــــة الـــتـــي يــعــيــشــهــا مـــنـــذ وفــ
مــؤســســه الــرئــيــس الــعــراقــي األســـبـــق جــالل 
طــالــبــانــي عـــام 2017، فــقــد حــصــل عــلــى 16 
مــقــعــًدا. ولـــم تــحــصــل كــتــلــة الــتــغــيــيــر كــذلــك، 
الـــتـــي أنــشــأهــا الــســيــاســي الـــكـــردي الـــراحـــل 
أي  عــلــى   ،2017 ــام  عـ نــوشــيــروان مصطفى 
مــقــعــد، رغـــم أنــهــا بــــدت، لــحــظــة تأسيسها، 
 املــســتــقــبــلــيــة الـــصـــاعـــدة فـــي املــشــهــد 

َ
ــقــــوة الــ

ــإزاء هــذه األوضــــاع، بـــرزت قوة  الــكــردي. وبــ
ــم »الـــجـــيـــل  ــ ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة، تـــحـــمـــل اســ
الــجــديــد«؛ إذ حــصــلــت عــلــى تــســعــة مــقــاعــد. 
وإذا كــانــت كــتــلــة الــتــغــيــيــر قـــد تــشــّكــلــت من 
التقليدي،  الكردي  السياسي  الفضاء  داخل 
الوطني  االتــحــاد  ــا داخـــل 

ً
انــشــقــاق بوصفها 

 
ّ
الكردستاني، قاده نائب رئيس الحزب، فإن

الجيل الجديد يأتي من خارج هذا الفضاء؛ 
ــكــــردي الـــشـــاب  ــمــــال الــ ــــل األعــ إذ أّســــســــه رجـ

شاسوار عبد الواحد.
ــا، اخــتــفــت ُكــتــل أســاســيــة، كــانــت قد  ¶ ُســنــّيً
ما  ني  السُّ السياسي  املشهد  على  سيطرت 
الحزب اإلسالمي  بعد عام 2003؛ من قبيل 
أسامة  املوصلي  السياسي  وتيار  العراقي، 
بزعامة  الوطني  الحوار  وجبهة  النجيفي، 
صـــالـــح املــطــلــك؛ إذ لـــم تــحــصــل هــــذه الــكــتــل 
عــلــى أي مــقــعــد، وكــــان ذلـــك ملــصــلــحــة بـــروز 
كتلتني أساسيتني، »تقّدم« و»عزم«. والكتلة 
األولــــــى جــــديــــدة، أّســـســـهـــا رئـــيـــس الــبــرملــان 
شبكات  مــن  مستفيًدا  الــحــلــبــوســي،  محمد 
ا 

ً
املــصــالــح الــتــي أقــامــهــا، حــني كـــان محافظ

لـــأنـــبـــار، ورئـــيـــًســـا ملــجــلــس الــــنــــواب. وعــلــى 
تقلًبا  أكثر  ني  السُّ املشهد  يبدو  عــام،  نحو 
 بالشيعة واألكراد؛ إذ 

ً
 استقراًرا، مقارنة

ّ
وأقل

صف بسيولٍة الفتة، فتظهر ُكتل وتختفي، 
ّ
يت

وهــــو مـــا يــمــكــن تــفــســيــره بـــحـــداثـــة الــهــويــة 
ـــنـــيـــة، مـــن حــيــث إنـــهـــا هـــويـــة ســيــاســيــة  الـــسُّ
ــواء االنــقــســام الــطــائــفــي بعد  ظــهــرت فــي أجــ
الشيعية  الهويتني،   

ّ
أن عــام 2003، في حني 

والكردية، أعرق وأكثر استقراًرا. وبإزاء هذا 
ــنــي،  املــشــهــد، عـــرف املـــجـــاالن، الـــكـــردي والــسُّ
ا وهيمنة لقوة سياسية على حساب 

ً
بــروز

الــقــوى األخـــرى. ففي املــجــال الــكــردي، تفّوق 
)بزعامة  الكردستاني  الديمقراطي  الحزب 
رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق مــســعــود 
ا كبيًرا على أقرب منافسيه؛ 

ً
بارزاني( تفّوق

إذ حــصــل عــلــى 33 مــقــعــًدا، فــي حــني حصل 
التقليدي وأقــرب منافسيه، االتحاد  غريمه 
كما  مقعًدا،   16 على  الكردستاني،  الوطني 
ني، حصلت كتلة  أسلفنا. وفي الوسط السُّ
»تقّدم« بزعامة الحلبوسي على 37 مقعًدا، 
فــي حــني حــصــلــت أقــــرب كــتــلــة مــنــافــســة لها 
»عــــزم«، بــزعــامــة الــســيــاســي ورجـــل األعــمــال 

خميس الخنجر على 13 مقعًدا فقط.

دور العامل الخارجي 
ــابـــات مــن  ــتـــخـ ــقـــدر مــــا تــحــمــل نـــتـــائـــج االنـ بـ
دالالٍت سياسية، ال يمكن الركون إلى أنها 
ستحّدد بمفردها مالمح الحكومة العراقية 
املقبلة؛ إذ ستعمد القوى األجنبية النافذة 
واملــؤثــرة فــي الــعــراق، وال سيما إيـــران، إلى 
مع  يتماشى  نــحــٍو  على  النتائج  تكّيف  أن 
العراق.  في  ونفوذها  ملصالحها  تصّورها 
وهنا، ينبغي أن يؤخذ أمران في الحسبان: 
إيــــــران عــلــى ضـــمـــان وحـــدة  األول، إصــــــرار 
الرغم  على  إذ  الشيعي؛  السياسي  الجسم 
كانت  قديمة،  الشيعية  االنقسامات   

ّ
أن من 

إيران تضغط في كل انتخابات، وتستعمل 
والتنظيمات  القوى  تشارك  حتى  نفوذها، 
السياسية الشيعية في قائمٍة واحــدة، ذلك 
ى من 

ّ
أنها تعتقد أن نفوذها في العراق يتأت

الثاني،  الشيعي.  السياسي  الجسم  وحــدة 
أن إيــــــران، حــتــى لـــو اضـــطـــّرت إلــــى الــقــبــول 
بــواقــع االنــقــســام الــشــيــعــي، فــإنــهــا ستعمد 
ــة الــحــكــم  ــهـ ــدر بـــواجـ ــّرد الــــصــ ــفــ إلـــــى مـــنـــع تــ
الشيعي العراقي؛ فهي ال تعّده من حلفائها 
 كـــانـــت لـــه »عـــالقـــات طــيــبــة« 

ْ
ــّربـــني، وإن ــقـ املـ

معها؛ إذ اتخذ،  مــراًرا، خطواٍت ال تنسجم 
مع سياساتها وتوجهاتها، وال سيما في 
عليها،  وانفتاحه  العربية  بــالــدول  عالقته 
 ذلــك 

ّ
خــصــوًصــا الــســعــوديــة، وال ســيــمــا أن

قــد جــاء فــي ذروة الــصــراع اإليــرانــي معها. 
على  الحكومة  تشكيل  سيتوقف  هــنــا،  مــن 
أمرين: الضغط اإليراني في اتجاه أن يشّكل 
 تشمل 

ً
 تــوافــقــيــة

ً
الــفــرقــاء الــشــيــعــة حــكــومــة

الجميع، ومقدرة الصدر على الصمود أمام 
هــذا الــضــغــط ومــنــع قــيــام حــكــومــة توافقية 
تـــضـــم خـــصـــومـــه مــــن األحـــــــــزاب الــشــيــعــيــة. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الـــصـــدر يــحــتــاج مـــا ال 
يــقــل عــن 96 مــقــعــًدا لــضــمــان حــصــولــه على 
أنــه مضطرٌّ  مــا يعني  الــنــواب؛  ثقة مجلس 
أعلن  مــا  فــإنــه، بحسب  بناء تحالفاٍت،  إلــى 
في خطابه األخير، يريد أن يبتعد عن شكل 
 

ً
الــحــكــومــة الــتــوافــقــيــة، وأن يــتــحــالــف بـــدال

مــن ذلـــك مــع بــعــض الــكــتــل الــكــبــيــرة الــفــائــزة 
وهو  سياسية«،  »أغلبية  حكومة  لتشكيل 
الــذي تشّكلت  النمط   عن 

ً
أمــٌر يختلف فعال

عليه جميع حكومات ما بعد عام 2003.

هل تتجه البالد نحو حكومة أغلبية سياسية؟

انتخابات العراق النيابية المبكرة

سّجلت نسبة المشاركة 
الرسمية 41%، مقارنًة 

بـ 44% في انتخابات 
2018

تعكس نتائج االنتخابات 
تحّولًا جذريًّا في 

موقف التيار الصدري 
وزعيمه مقتدى 
الصدر من مسألة 

الدولة والحكم

المشهدان السياسيان 
ني شهدا  الكردي والسُّ

تراجًعا لبعض القوى 
الكبيرة، وظهوًرا الفًتا 

لقوى جديدة

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

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

داخل  سيما  وال  مجتمعي،  انقساٍم  حالَة  العراقية  االنتخابات  تعكس 
 72 على  حصلت  قد  كانت  إذا  الصدرية  الكتلة  إّن  إذ  الشيعي؛  الوسط 
حصلت  قد  إليــران،  الموالية  األخــرى،  الشيعية  األطــراف  فإّن  مقعًدا، 
بمجموعها )ائتالف دولة القانون، والفتح( على أكثر من 50 مقعًدا. 
ويتمحور االنقسام الحاّد بين التنظيمات السياسية الشيعية حول طريقة 
ليس  انقسام  وهو  بإيران.  عالقتها  وطبيعة  والدولة،  الحكم  إدارة 
جديًدا، غير أّن احتجاجات 2019 عزّزت هذه االنقسامات؛ ألنها كشفت 

فشل منظومة الحكم، ومأزقها، وأزماتها البنيوية.

انقسام مجتمعي
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بــيــنــه وبــــني أقـــــرب مــنــافــســيــه مـــن األطـــــراف 
لترشيح  ا، على نحٍو يؤهله 

ً
أيض الشيعية 

فيه،  التيار وعضو  إلــى  ُمنتٍم  رئيس وزراء 
التيار،  بتوجهات  مقّيد  ولكنه  مستقٍل  أو 
إلــى رئيس وزراء توافقي،  اللجوء   من 

ً
بــدال

على نحو ما حصل في عام 2018؛ في الحال 
التي يكون فيها عدد مقاعد الكتلة الصدرية 
القوى الشيعة  وعدد مقاعد منافسيها من 


