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  )القانون( و) الوطني(اندماج 
  
    

يف كل دول العامل الدميقراطي ذات النظام الربملاين، تندمج االئتالفات السياسية فيما بينها، بعد االنتخابـات الربملانيـة، تلـك       
يد الفكـري او  االئتالفات اليت جتد فيما بينها مشتركات ما جتمعها يف اطار برملاين واحد، كان تكون هذه املشتركات على الصع

على الصعيد السياسي او على صعيد الربنامج احلكومي، وما اىل ذلك وهذا امر طبيعي، اذ ال يعقل مـثال ان ينـدمج ائـتالفني    
متنافرين او متناقضني او ليس بينهما مشترك ما، الن االندماج يعين التقارب يف التوجهات ووجهات النظر ويف السياسات العامة 

ار والربامج، كما انه يعين التعاون من اجل حتقيق الربنامج احلكومي املشترك، ولذلك اعتقـد بـان انـدماج    على االقل واالفك
جاء يف سياق تارخيي ودستوري وواقعي طبيعي جدا، بل ان الكثري من العراقيني اعتـرب ان االعـالن عـن    ) القانون(و ) الوطين(

فوجئوا مبثل هذا االعالن فيبدو يل ام ال يفهمون طبيعة ائتالفات الساحة  االندماج جاء متاخرا بعض الشئ، اما الذين طعنوا او
السياسية العراقية، او ام احد امرين، فاما ام اغبياء ال يعرفون حركة واجتاهات الساحة السياسية يف العراق حـىت اذا مسـاهم   

ن من اجل ايهام الراي العام او التشويش عليه مـن خـالل   االعالم باخلرباء الذين ميألون الفضائيات هذه االيام، او ام يتغابو
تسريب معلومات وحتليالت خاطئة وغري دقيقة، وكذلك من خالل قراءات غري واقعية للساحة وحركتها السياسية، او رمبا اـم  

  .فني حتديداكانوا حيلمون بصورة ما لالندماجات املرتقبة للكيانات الفائزة مل يكن من بينها اندماج هذين االئتال
ان االندماج املذكور جاء منسجما مع احلركة التارخيية هلذين االئتالفني، كما انه جاء منسجما مع روح الدسـتور العراقـي      

الدائم، ولذلك فليس يف االعالن ما يثري الدهشة او الريبة والغرابة، اما املصدومون من مثل هذا االعالن، فان عليهم ان يشككوا 
  . لالمور) االستراتيجية(م، وان يعيدوا النظر بطريقة تفكريهم السياسية وحتليالم بسالمة فهمه

  :ان بني االئتالفني اكثر من قاسم مشترك، ولعل من ابرزها   
فكل حمتويات االئتالفني سواء السياسية او التنظيمية او حىت كافراد هم من ضحايا النظام البائد، وكلهم ممـن جاهـد   : اوال   

ضد النظام الشمويل الديكتاتوري البائد، وكلهم ضحايا لسياسات القمع والتمييز العنصري والطائفي اليت انتهجها نظـام   وناضل
  .الطاغية الذليل صدام حسني على مدى اكثر من ثالثة عقود من الزمن

برياء، كما ام ميثلون عمليـة النضـال   ام ميثلون االجتاهات السياسية والفكرية اليت مل تصافح يد الطاغية امللطخة بدماء اال   
  .املتراكم واملتواصل واملستمر ضد النظام الشمويل البائد

كما ام ميثلون التعبري احلقيقي االقرب اىل الواقع لضحايا النظام البائد، فهم نتاج الشارع العراقي الذي ظـل ضـحية   : ثانيا   
الزمن، ولذلك ميكن اعتبار االندماج كتعبري عن تطلعات العراقيني يف الوحدة سياسات النظام البائد على مدى العقود املاضية من 

واالتفاق، وال نبالغ اذا قلنا بان االندماج سيضيف قوة جديدة اىل العملية السياسية اليت يسعى ايتام النظام البائد، سواء ممـن ال  
او ذلك البعض الذي اخنرط يف العملية السياسية مـن   زالوا يرفعون السالح بوجه الشعب العراقي فيقتلون ويفجرون ويدمرون،

دون ان يثبت اىل االن انه مؤمن ا وانه جزء ال يتجزا من الواقع السياسي اجلديد، اىل ختريـب العمليـة السياسـية والنظـام     
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ديد والنار، يف ظل نظـام  ، حتكمه االقلية باحل٢٠٠٣الدميقراطي واعادة العراق اىل عهد ما قبل التغيري يف التاسع من نيسان عام 
العـراقيني ممـن   ) الزعماء(مشويل يتناغم مع حميطه من االنظمة الشمولية، واليت يرى العراقيون كيف اا تدفع هذه االيام ببعض 

  .حيجون اىل عواصمها يوميا باجتاه االستيالء على السلطة بادوات الدميقراطية، واليت ما آمن ا امثال هؤالء طرفة عني
كما ان االئتالفني يشتركان يف اهم برنامج للحكومة القادمة وتصوراا اال وهو السعي النصاف املظلوم مـن اتمـع   : لثاثا   

  .العراقي الذي ظل يعاين عقودا متمادية من سياسات النظام الشمويل البائد
ات اعالمية على لسان رئيس القائمة السـيد  واليت جاءت كتصرحي) القائمة العراقية(عن ردود الفعل اهلستريية اليت ظهرت من    

ما يـدفع رمبـا اىل العنـف    ) الطائفي(اياد عالوي، الذي قال فيها بان مثل هذا االندماج سيحرض مرة اخرى على االصطفاف 
  :قبل ان اعلق على مثل هذه التصرحيات اود ان ابني ما يلي الطائفي مرة اخرى،

ي واالخر املذهيب، فاملذهيب امر واقع ال ميكن جتاوزه او غض النظر عنه، وهـو واقـع   هناك فرق بني االصطفاف الطائف: اوال   
اتمع العراقي مهما بذلنا من جهد اللغائه، ويتذكر السيد عالوي جيدا، على ما اظن، حديثه عن انتمائه الشيعي وكيـف انـه   

العالم، اما الطائفي فهو املشكلة اليت ينأى اجلميع عنها، يفتخر ذا االنتماء، والذي كان قد ادىل به قبل اسابيع الحدى وسائل ا
وهذا هو الذي جيب ان حناربه ونرفضه مجيعا النه هـو  ) شرار قومي افضل من خيار قوم آخرين(والذي يعين متسك القوم مبقولة 

  .السبب املباشر الذي دمر به النظام البائد العراق عندما ميز العراقيني على اسس مذهبية واثنية
اعود القول، انه قد يكون االئتالفني ميثالن االصطفاف املذهيب، وهذا امر واقع ال مفر منه وهو مل يرتسم بريشـة االئـتالفني      

  :وقادته، او بارادما، اال اما ال ميثالن االصطفاف الطائفي باملطلق، والدليل على ذلك هو 
ديد من الشخصيات العراقية الوطنية ذات االنتماءات املذهبية املتنوعة، كالسـيد  الف؛ ان يف االئتالفني ويف قيادما حتديدا الع   

حاجم احلسين والشيخ علي السلمان والدكتور علي بابان وغريهم الكثري يف دولة القانون، والشيخ خالد املال والشـيخ محيـد   
  .اهلايس وغريمها كثريون يف الوطين العراقي

س جرمية ابدا، وان من حق العراقي ان يفتخر بانتمائه ايا كان، سواء املذهيب او الديين او االثـين او  باء؛ ان االنتماء املذهيب لي   
الفكري والسياسي او اي شئ آخر، امنا املعيب واملخزي، وقد يصل احيانا اىل مستوى اجلرمية، هو ان يستعدي هـذا املنتمـي   

اىل االن ايتام النظام البائد ومنهم، ولالسف الشديد، من هـو ينتمـي اىل   االخرين الذي خيتلفون معه يف االنتماء، وهو ما يفعله 
القائمة العراقية حتديدا، اما الوطين والقانون فان مشروعهم السياسي يف السلطة قائم منذ البداية على اساس الشراكة احلقيقية بني 

من انواع االقصاء لالخر وباي عنوان كان، وليس ذلك خمتلف مكونات اتمع العراقي، كما انه قائم على حترمي وجترمي اي نوع 
يف العملية ) السنة(كالما معسوال او شعارات انتخابية براقة ابدا، وامنا ترمجها االئتالفان اىل واقع عملي عندما اصرا على مشاركة 

معهم، اي ام تقـامسوا السـلطة    السياسية ويف عملية كتابة الدستور العراقي اجلديد، بالرغم من مقاطعتهم هلا، وحبجم متساوي
بينهم وبني الكرد والسنة بشكل متساوي، على الرغم من خطورة هذا النوع من التقسيم الذي جر البالد اىل الكثر من االزمات، 

  .ليس اقلها عرقلة عمل احلكومة احلالية املنتهية واليتها الدستورية
ياسي االول، لدرجة ان شخصية يف االئتالف الوطين كالسيد عمار احلكيم واليوم كذلك، يصر االئتالفني على ذات النهج الس   

النه اعاد احلديث عن هذا املوقف من جديد بعـد اعـالن نتـائج    ) انصاره ومريديه(عرض نفسه للتهم والتهجم حىت من قبل 
ر الذي اعتربه البعض بانه خـارج  االنتخابات احلالية، على الرغم من الفوز الساحق الذي حققه االئتالفني مبجموعهم، وهو االم
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سياقات االستحقاقات الدستورية واالنتخابية، اال ان كل ذلك مل يثنه، او غريه، عن العدول عن هذا النهج النه ج اسـتراتيجي  
  . يتبناه االئتالفني وليس جا تكتيكيا يلجؤون اليه اذا ازموا ويديرون له ظهورهم اذا فازوا، ابدا

اقع كل االئتالفات السياسية اليت فازت يف االنتخابات االخرية امنا افرزا صناديق االقتراع ومل تفرزهـا الكيانـات   ان و: ثانيا   
بذاا، ولذلك فان تشكيلة اي كيان هو خيار الناخب حصرا والذي جيب ان حنترمه وال نطعن فيه، فما ذنب الكيان، اي كيان، 

  .فيه من خالل صندوق االقتراع؟ اذا كان الناخب هو الذي افرز الفائزين
رشح الكثري من الشخصيات السنية يف قائمته االنتخابيـة، اال ان السـنة، يف   ) ائتالف دولة القانون(خذ مثال على ذلك، فان    

م، فما ذنب املوصل مثال او االنبار او صالح الدين او حىت يف بغداد، مل مينحوهم الثقة الالزمة للفوز مبقعد يف جملس النواب القاد
  .االئتالف يف ذلك ليوصم بالطائفية او ما اىل ذلك؟

دعونا نتحدث بصراحة فنقول، ان التركيبة النهائية لكل االئتالفات الفائزة هي نتاج الواقع العراقي، فلماذا حيـاول الـبعض      
  .اهلرب منه او جتاوزه من خالل املغالطات غري احلقيقية وغري الواقعية؟

ى اجلميع ان يعترف ذا الواقع الذي انتجه الشارع العراقي من خالل صندوق االقتراع، وال داعـي للمكـابرة   اعتقد ان عل   
والتالعب بااللفاظ واثارة االحقاد والضغائن والدفع باجتاد تازمي االوضاع السياسية مبثل هذا املنطق الطائفي املرفوض، والتحريض 

  .على العنف مبثل هذه التصرحيات واملواقف
الشئ املهم الذي جيب ان ال يغفل عنه احد هو ان الدستور العراقي عندما يتحدث عن الكتلة النيابية االكرب واليت حيق هلا : ثالثا   

تسمية رئيس الوزراء لتشكيل احلكومة يف اطار االستحقاق االنتخايب، مل حيدد هوية هذه الكتلة، فهو مل يسمها بدينها او مذهبـها  
امنا مساها بعدد املقاعد اليت حتصل عليها، ولذلك فان على كل الكتل الفائزة يف هذه االنتخابـات، الكـبرية منـها    او اثنيتها، و

والصغرية ال فرق، ان تتعامل مع الدستور واالستحقاقات االنتخابية ككتل فائزة بعدد مقاعدها وليس وية اعضائها الدينيـة او  
  .املذهبية او االثنية

تالفني باندماجهما الكتلة النيابية االكثر عددا حتت قبة الربملان القادم، ولذلك فسيكون من حقها الدستوري ان لقد شكل االئ   
تسمي رئيس الوزراء اجلديد، بغض النظر عمن سيكون، فان ذلك كما هو معروف خيضع للتوافقات والصفقات السياسية بـني  

االئتالفات االخرى اليت ستشارك يف تشكيلة احلكومة القادمـة، واذا كانـت    مكونات هذين االئتالفني باالضافة اىل االئتالف او
) خطا(الكتلة الربملانية اجلديدة ليس فيها العدد الكايف من السنة مثال، فهذا ليس ذنب او خطا الكتلة نفسها وامنا لنقل جدال هو 

هناك اي خطا يف املوضوع النين شخصـيا احتـرم ارادة   الناخب الذي مل مينح ثقته للسنة فيها، على الرغم من انين ال اعترب ان 
  .الناخب واثق حبسن خياراته مهما كانت

الشئ املهم الذي يلزم ان ننتبه اليه، هو ان تصرحيات قادة القائمة العراقية ليست كلها بشكل او معىن او سياق واحد، صحيح    
ن هناك قيادات اخرى مهمة جدا رحبت ذا االندماج واعتربته انه ان خرب االندماج اثار حفيظة ورمبا غضب رئيس القائمة، اال ا

يف ) احلدباء(يايت يف السياق السياسي الصحيح، كما هو احلال يف تصريح السيد اسامة النجيفي مثال والذي متتلك كتلته السياسية 
  .عشرين مقعدا) القائمة العراقية(

ياخذوا تصرحيات رئيس القائمة العراقية مبعزل عن بقية تصرحيات قادة القائمة،  تاسيسا على ذلك، فانا امتىن على اجلميع ان ال   
حيمل يف داخله ما يكفي من التناقضات اليت تنذر بتمزق القائمة يف اية حلظة، ولذلك ) العراقية(الننا مجيعا نعرف جيدا بان تكتل 
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عدم االكتراث لبقية املواقف اليت نسمعها كل يوم على لسان فان على اجلميع ان ال ينساقوا وراء تصرحيات احد قادة القائمة مع 
قادة آخرين من نفس القائمة، فان االخذ بنظر االعتبار تصرحيات خمتلف قادة القائمة يرسم لنا صورة اوضح واقرب اىل الواقـع  

  ١.واحلقيقة، وهلذا جيب ان ال نتسرع يف احلكم على مواقف القائمة، فنظلمها، رمبا
    

  

                                   
  ) .نزار حيدر(الة مستقاة من رسالة صحفية من اإلعالمي العراقي املق  ١


