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كركوك مدینة ومحافظة متنوعة إثنیاً وطائفیاً ولھا تاریخ طویل من الصراع الذي بالكاد یتم احتواءه.
وجود النفط شجع كل من استلم السلطة على إجراء عملیات ھندسة دیموغرافیة. الدستور العراقي لعام
2005 صنف كركوك، إضافة إلى المناطق األخرى ذات التركیبة السكانیة المختلطة في الحزام الممتد

من الحدود اإلیرانیة إلى الحدود السوریة بوصفھا "مناطق متنازع علیھا" یتم تحدید وضعھا في
المستقبل. عملت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (یونامي) أحیاناً على التوسط إلیجاد حل لما تشیر

إلیھ بـ "الحدود الداخلیة المتنازع علیھا" في العراق – وبشكل أساسي الحدود الفاصلة بین إقلیم كردستان
وباقي العراق – كما فعلت ذلك منظمات غیر حكومیة أیضاً.
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تساور مجموعة األزمات الدولیة مخاوف عمیقة حیال التطورات الجاریة
في كركوك، المحافظة متعددة اإلثنیات في شمال العراق. لقد دفعت النتائج
المختلف علیھا لالنتخابات، والتصور على نطاق واسع بأنھ تم التالعب
بصنادیق االقتراع، إلى خروج مظاھرات في مدینة كركوك، ما عزز

احتمال نشوب أعمال عنف بین اإلثنیات المختلفة. من أجل المساعدة في
تحقیق استقرار الوضع ھناك وإتاحة الفرصة أمام إجراء نقاشات تأجلت
كثیراً حول تقاسم السلطة والترتیبات األمنیة في كركوك، وفي المحصلة
الوضع السیاسي للمنطقة، تدعو مجموعة األزمات إلى إعادة عدّ األوراق
االنتخابیة التي وضعت في صنادیق االقتراع في االنتخابات البرلمانیة

العراقیة الجاریة في 12 أیار/مایو 2018 حصراً في محافظة كركوك،
أو على األقل إعادة فحص عملیة العد والجدولة. بصرف النظر عن
النتیجة، فإن مثل ھذه العملیة من شأنھا أن تساعد على استعادة الثقة

بالعملیة االنتخابیة وأیضاً استعادة مصداقیة المؤسسات والالعبین الذین
سیكون دورھم محوریاً في معالجة التحدیات األكبر في العراق في ما

یتعلق بكركوك في المستقبل.
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االنتخابات البرلمانیة المختلَف على نتائجھا في كركوك
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في 12 أیار/مایو، جرت االنتخابات التي تجرى كل أربع سنوات النتخاب أعضاء مجلس النواب الذي
یحتوي 329 مقعداً في كل من محافظات العراق الثماني عشرة. في كركوك، كان التنافس على اثني

عشر مقعداً (وھناك مقعد ثالث عشر ھو حصة األقلیة المسیحیة). أشارت النتائج التي تمت جدولتھا من
قبل الفرع المحلي للمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات في العراق مساء 12 أیار/مایو وتم إرسالھا
إلكترونیاً إلى بغداد إلى أن حزب االتحاد الوطني الكردستاني فاز بنصف ھذه المقاعد، بینما انقسمت

المقاعد المتبقیة بالتساوي بین الجبھة التركمانیة العراقیة والتحالف العربي في كركوك.

لم تكن ھذه النتیجة بحد ذاتھا مفاجئة؛ حیث إن السكان بشكل عام (لكن لیس بالضرورة) یصوتون حسب
ھویتھم اإلثنیة، واألكراد ھم المجموعة اإلثنیة األكبر في المحافظة. في االنتخابات البرلمانیة السابقة،

كانت النتائج اإلجمالیة مشابھة لھذه النتائج.

لكن ھذه المرة كان ھناك حالتان ملفتتان من التناقض، حیث فاز االتحاد الوطني الكردستاني في عدة
مناطق غیر كردیة ال یُعرف أن الحزب یتمتع بأي دعم فیھا ولم یكن قد فاز بأعداد كبیرة من األصوات

في أي وقت من األوقات في الماضي؛ كما أن المشاركة في االقتراع في المناطق الكردیة كانت منخفضة
سواء بالمقارنة مع االنتخابات السابقة أو مع معدل المشاركة في األحیاء التركمانیة ومخیمات النازحین،

حیث عاش العدید من السكان العرب في المحافظة خالل وبعد الصراع ضد تنظیم الدولة اإلسالمیة.
السبب الواضح لتدني نسبة المشاركة في االنتخابات في المناطق الكردیة ھو أن العدید من أكراد كركوك

كانوا ساخطین على حزب االتحاد الوطني الكردستاني بعد قراره في تشرین األول/أكتوبر 2017
السماح للقوات االتحادیة العراقیة باستعادة كركوك من السیطرة الكردیة في أعقاب االستفتاء الكردي

المثیر للجدل على االستقالل في الشھر السابق.

عندما أعلنت المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات النتائج النھائیة، نظمت مجموعات عربیة وتركمانیة
مظاھرات احتجاجاً على ما رأوا فیھ تالعباً بصنادیق االقتراع، وطالبوا بإعادة عملیة العد. وتستمر ھذه
المظاھرات ویمكن أن تؤدي إلى أحداث عنف. من المعتاد أن یطعن الخاسرون في أیة منافسة بالنتائج
وبالعملیة نفسھا أیضاً، لكن في ھذه الحالة یبدو أن ثمة ما یدعو إلى التشكیك بالعملیتین. في بیان صدر
في 17 أیار/مایو، دعا رئیس بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، والممثل الخاص لألمین العام لألمم

المتحدة یان كوبش المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات "إلى التصرف على وجھ السرعة لمعالجة جمیع
الشكاوى بجدیة، بما في ذلك، وكما ھو ضروري، القیام بأعمال العد الیدوي في مواقع مختارة،

خصوصاً في كركوك".

بعد تقدیم شكاوى األحزاب إلى المفوضیة، رفضت المفوضیة أن تأمر بإعادة عملیة العد في كركوك. من
ثم تمت إحالة المسألة إلى الھیئة القضائیة لالنتخابات التي ُحددت صالحیاتھا في قانون صدر عام

2007 في ما یتعلق بالمفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات. لم تصدر الھیئة حكمھا بعد، لكن من المتوقع
أن تفعل ذلك خالل أسبوعین. وحكمھا غیر قابل لالستئناف.

النتائج المختَلف علیھا لالنتخابات مقلقة بحد ذاتھا، لكن في كركوك بشكل خاص لھا مضامین أكثر عمقاً.
لم یتم إجراء انتخابات محلیة في كركوك منذ العام 2005 ألن زعماءھا لم یتمكنوا من االتفاق على آلیة

حیادیة لوضع سجل للناخبین، وال على ترتیب مؤقت مقبول لتقاسم السلطة بصرف النظر عن نتائج
االنتخابات. في آذار/مارس من ھذا العام، وبعد تجمید للوضع دام ثالثة عشر عاماً، تمكن ھؤالء القادة

المحلیین أخیراً من التوصل إلى اتفاق بعد عملیة وساطة نشطة. واستناداً إلى توصیاتھم فیما یتعلق
بكركوك، أصدر مجلس النواب قانوناً لالنتخابات المحلیة العراقیة، بما في ذلك في كركوك، والتي من

المقرر أن تجرى في كانون األول/دیسمبر 2018. لقد كانت عملیة مھمة. لكن بعد شھرین فقط تتعرض
ھذه المكاسب للخطر بسبب الجدل الدائر حول نتائج االنتخابات البرلمانیة في كركوك. إذا لم یكن لدى

الناس في كركوك ثقة في العملیة االنتخابیة ونتائجھا الیوم، فلماذا سیثقون بالعملیة ونتائجھا في انتخابات



ي م ي ي
المجالس المحلیة في كانون األول/دیسمبر أو، في النھایة، بنتائج استفتاء على وضع المحافظة؟

جوھر المشكلة ھو أن السكان العرب والتركمان في كركوك یشّكون في أنھ عاجالً أم آجالً سیسعى
مجلس محلي یھیمن علیھ األكراد إلى إجراء استفتاء على وضع كركوك وسیحاول ضم المحافظة وحقول

نفطھا إلى إقلیم كردستان؛ وھذا یعني أنھ سینتھي األمر بھم إلى العیش في دولة كردیة مستقلة، وھي
حصیلة یقولون إنھم یرفضونھا. (وعلى النقیض من ذلك، فإن ھذا بالذات ھو سبب التمكن من إجراء
االنتخابات البرلمانیة في كركوك، حیث ال وجود لمثل ھذه الحساسیات، وألن الممثلین األكراد عن

كركوك في مجلس النواب ال یمتلكون مثل ھذه الصالحیة. قانون االنتخابات المحلیة الذي تم تبنیھ في
آذار/مارس تمّكن من أن یشمل كركوك بعد ثالثة عشر عاماً ألنھ ینص على أنھ لیس من صالحیات
المجلس الجدید اتخاذ قرارات حول وضع كركوك.) إن انعدام الثقة بین المجتمعات المحلیة یجعل من
التوصل إلى ترتیب مؤقت لتقاسم السلطة، وكذلك وضع آلیة أمنیة مشتركة، أمراً بالغ األھمیة من أجل

المحافظة على االستقرار الھش في كركوك.

مع ھذا االھتزاز الحاد للثقة، من غیر المرجح تحقیق تقدم حول ھذه األھداف إذا ُسمح باعتماد نتائج
االنتخابات البرلمانیة دون إجراء نوع من أنواع المراجعة. وإذا نجم عن ذلك عدم القدرة على معالجة

المسألة األكبر للعالقات بین الحكومة االتحادیة في بغداد وحكومة إقلیم كردستان في أربیل، والتي تدور
حول وضع المناطق المتنازع علیھا وتقاسم عائدات النفط، یمكن للعراق أن یتوقع أن یظل غیر مستقر

إلى األبد.

لقد أبلغ القادة في بغداد وأربیل مجموعة األزمات باستعدادھم للعودة إلى المحادثات حول المناطق
المتنازع علیھا وتقاسم العائدات حالما یتم تشكیل حكومتین جدیدتین في كال العاصمتین. (من المزمع

إجراء انتخابات إقلیمیة في كردستان في الثاني من أیلول/سبتمبر.) عالوة على ذلك، فإن جمیع الجھات
المعنیة الخارجیة الرئیسیة – إیران، الوالیات المتحدة، تركیا واالتحاد األوروبي – عبرت عن اھتمامھا

بالتوصل إلى تسویة بین بغداد وأربیل، وتسویة سلمیة لقضیة كركوك المقلقة على نحو خاص.

ولذلك من الضروري أن تقوم القیادة العراقیة، من خالل المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات، بإعادة عد
األصوات في االنتخابات البرلمانیة لعام 2018 في محافظة كركوك حصراً. من المفھوم أنھ بالنظر إلى
تدني نسبة المشاركة على مستوى البالد، فإن األحزاب السیاسیة العراقیة ترید أن ترى المصادقة على
نتائج االنتخابات البرلمانیة في أقرب وقت ممكن، دون تعریضھا لعملیة تدقیق. لكن كركوك كانت حالة
خاصة في العراق منذ وقت طویل، وینبغي أن تكون حالة خاصة مرة أخرى اآلن. على جمیع األطراف
دراسة إمكانیة قیام المفوضیة العلیا المستقلة لالنتخابات بالمصادقة على نتائج االنتخابات على مستوى

البالد، باستثناء كركوك ولمدة شھر واحد، تستطیع المفوضیة خاللھ إجراء عملیة شفافة إلعادة عد
األصوات، أو تدقیق عملیة العد والجدولة، في محافظة كركوك. لن یكون لمقاعد كركوك الثالثة عشرة
في مجلس النواب تأثیر جدي على الجھود الرامیة إلى تشكیل حكومة ائتالفیة، العملیة التي ال تزال في

مراحلھا األولى ومن المتوقع أن تكون طویلة.

القرار اآلن للھیئة القضائیة لالنتخابات. ینبغي على الھیئة أن تأخذ باالعتبار خالل مداوالتھا الطبیعة
الخالفیة بعمق لنتائج االنتخابات في كركوك؛ والضرر الذي أحدثتھ ھذه النتائج في كركوك على الثقة
بالعملیة االنتخابیة استعداداً لالنتخابات المحلیة األكثر حساسیة في وقت الحق من ھذا العام، وأھمیة

االنتخابات البرلمانیة والمحلیة في كركوك بوصفھما لبنتین أساسیتین في المفاوضات المستقبلیة بین بغداد
وأربیل حول تقاسم السلطة واإلدارة األمنیة في كركوك، وكذلك في المحصلة، الوضع اإلداري لكركوك

وغیرھا من المناطق المتنازع علیھا.


