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من اجل البدأ ابخلطوات األوىل حلمالهتم.
اغناء :األشراف على املشاركني من اجل اعداد ورقة حبثية يف جمال اهتمامهم ،من اجل اغناء
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الخطاب الطائفي لالنتخابات في المناطق المتنازع عليها
(كركوك نموذج ًا)
د .معراج الحديدي

إذا كان من املسلَّم به َّ
أن الدستور العراقي وقانون األحزاب والقوانني األخرى كافَّة املتعلقة
ابلعملية االنتخابية حتضر ومتنع اخلطاب الطائفي بكل أشكاله وألوانه ،بيد َّ
أن الوضع يف كركوك
كان وما يزال قائماً على هذا اخلطاب ،وعلى مدار سبعة عشر عاماً مل يتغري ،وما االنتخاابت َّإل
بيئة حاضنة وخصبة هلذا اخلطاب ووسيلة أثبتت فاعليتها يف الوصول إىل هرم السلطة ،واألمر الذي
َّأدى إىل جتذر هذا الداء بني أبناء اجملتمع متع ِّدد األطياف والقوميات ،إذ أصبحت واحدة من أكثر
املشاكل اليت تعانيها املناطق املتنازع عليها بصفة عامة وكركوك بصفة خاصة ،وهذه اخلصوصية
تكمن يف َّ
أن املناطق املتنازع عليها يف ابقي احملافظات عبارة عن غالبية سكانية واضحة من اجملتمع
يف احملافظة ومع ذلك توجد مناطق حمددة فيها نسيج خمتلف ومتنازع عليه ضمن هذه احملافظة،
بكل حدودها اإلدارية تُعترب منطقة متنازع عليها وفيها ثالث ِّ
يف حني َّ
مكوانت
أن كركوك حمافظة ِّ
أساسية ،كل واحدة تنسب لنفسها األحقية يف كركوك ،ومن هنا بدأ التنازع يلقي بظالله على أبناء
اجملتمع يف كركوك ،فتعالت األصوات القومية وانطمست اهلوية الوطنية على املستوايت كافَّة ،سواءً
األداء أم اخلطاب أم املساءلة .
الرتكيبة االنتخابية للمناطق املتنازع عليها
تقوم هذه األحزاب من أجل كسب أصوات اجلمهور بتحديد برانمج انتخايب تعمل على
نشره؛ ليصل إىل أكرب عدد ممكن من الناخبني ،وهذا األمر متعارف عليه يف كل دولة من دول
عما تقدَّم من حيث املبدأ يف معظم احملافظات ،بيد َّ
أن الوضع خمتلف
العاملَّ ،أما العراق فلم خيتلف َّ
متاماً يف بعض احملافظات خصوصاً تلك اليت يوجد فيها لفيف مشرتك من أبناء اجملتمع وهو ما يطلق
عليه املناطق املتنازع عليها.
إذ َّ
إن هذه املناطق ال حتكمهما برامج انتخابية وال أيدولوجية حزبيةَّ ،إنا املعيار األساس يف
اختيار املرشح يعتمد متاماً على التوجه القومي أو املذهيب بغض النظر عن شخصية املرشح ،حىت لو
مؤه ٍل لالنتخاب ،ومن هذا املنطلق َّ
فإن الرؤية االنتخابية يف هذه املناطق تقوم على فكرة
كان غري َّ
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انصر أخاك ظاملاً أو مظلوماً.
وابلتأكيد َّ
مرحب به ،وال ميت
أن السري يف هذا االجتاه وعلى مدار  17عاماً ،أمر غري َّ
للدميقراطية ،بصلة ؛ َّ
ألن األخرية جاءت من أجل مبادئ سامية أمهها اختيار الشخص املناسب
يف املكان املناسب ،بغض النظر عن لونه ودينه ومذهبه وقوميته ،إذ َّ
كل هذه الصفات ما
إن َّ
هي إال روابط شخصية تتصل ابإلنسان رغماً عنه ،وال دخل إلرادته يف حتديدها ،ابلتايل ال تعين
ابلضرورة أن تكون هذه العوامل عامالً مؤثراً يف الناخب للعزوف عن انتخاب من خيتلف معه قومياً
يف كركوك.
غري َّ
أن العرف الذي سرى يف املناطق املتنازع عليها بصورة عامة وكركوك بصفة خاصة،
كان قد ألقى بظالله على هذه البدعة السيئة على أقل تقدير لوصفها ،وابلنظر للمركز االجتماعي
الذي يولده العرف عن طريق الشعور إبلزاميته وضرورات اتباعه ،أضحى موضوع التصويت على
األساس ِّ
املكوانيت من ثوابت هذه املدينة اتباعاً لنهج العرف السائد يف هذه احملافظة منذ تغيري النظام
السياسي يف العراق.
اخلطاب الطائفي أولوية يف كركوك
تتصاعد وترية الدعاية الطائفية يف كل دورة انتخابية ممَّا يزيد من تعقيد املشهد
السياسي ،ففي الوقت الذي يقرتب موسم الدعاية االنتخابية ،حيتدم الصراع بني القوى
السياسية مبختلف توجهاهتا املذهبية والقومية واملناطقية ،ويف محى التنافس االنتخايب
ودعاايته ابستعمال الطائفة والدين والقومية ،كهوايت متييزية ،يعتقد املرشحون هلذه االنتخاابت،
أهنا ستمنحهم عضوية الربملان ألربع سنوات ،يصل الصراع االنتخايب يف العراق إىل تبادل االهتامات
بني املرشحني ،واالستعراض التمييزي ،وحماولة اللعب على إحساس املظلومية ،واستنهاض الغنب
التارخيي ،وحماولة اللعب على مشاعر املظلومية اليت كانت نتيجة حتمية لتدهور والواقع السياسي
الذي مير به البلد.
ِّ
للمكوانت
ويف معرض احلديث عن عينات من الدعاية االنتخابية وطريقة اخلطاب الدعائي
أن أحد مرشحي ِّ
يف كركوك نالحظ َّ
املكون الرتكماين يف إحدى الدعاايت االنتخابية له مكتوب
فيها (انتخبوا الرتكماين الذي أثبت قدرته للدفاع عن حق الرتكمان يف كركوك.1
 .1مقالة موضوعة على صورة للمرشح الرتكماين جاسم حممد البيايت يف انتخاابت .2018
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اضحا عن شكل الدعاية االنتخابية اليت يتحرك فيها
تصورا و ً
(انتخبوا الرتكماين) تعبري يعطي ً
عدد من املرشحني ابالنتخاابت يف كركوك ،فهي أتيت يف سياق مناطقي وقومي.
وابملقابل فاملرشح العريب حتديداً يف االنتخاابت األخرية ودخول اجليش إىل كركوك زاد
من حدَّة اخلطاب الطائفي ،فهو خياطب مجهوره بنظرة املظلوم وضرورة نصرته و َّأنم مواطنون من
الدرجة الثانية ويزيد بعضهم يف جتمع انتخايب لناخبيه ابلقول ( :العكال العكال) وهو يعين احفظوا
(العكال) بعد إهانته ،2ملمحاً بتلك اإلشارة إىل ممارسات الكرد ابجتاه العرب وهتميشهم فرتة النزوح
قبل دخول اجليش إىل كركوك.
َّأما اخلطاب الكردي فمازالت عبارة ( كركوك ديل كردستان) 3أو (كركوك كردستانية وستبقى
ِّ
للمكون الكردية انهيك عن تزينها ابلعلم
كردستانية) هي اليت تسيطر على معظم اللوائح الدعائية
الذي يثري حفيظة ابقي ِّ
املكوانت.

وليس هذا فحسب بل حىت صور املرشحني من ِّ
املكون الكردي مثالً ،ال جتد هلا مكاانً يف
مناطق عربية أو تركمانية وعلى العكس من ذلك حينما كانت كركوك دائرة واحدة ،وهذا يُعزى
لسببني:
األول :قناعة املرشح عدم فائدة وجود الصورة؛ بسبب اخلطاب املتوفر يف دعايته االنتخابية
َّ
وابلتايل ال جتد من ِّ
يصوت له.
الثاين :هو مشكلة جمتمعية ،إذ جتدها ممزقة بعد وضعها بربهة يسرية.

وعند مقارنة هذه اخلطاابت مع خطاابت انتخابية أخرى جتد الفارق واضح والنربة
األثنوطائفية هي الغالبة على كركوك ،فمثالً لو أخذان ائتالف النصر فنجد يف معظم صور املرشحني
عليها عبارات عابرة للطائفية وللقومية ومنها بوحدتنا العراق يتقدَّم واملواطن أوالً ،وكذلك األمر لدى
ائتالف الوطنية اليت جاء فيها الوطنية لكل العراقيني ،ومن هذه املقارانت يتبني خطورة املوقف يف
كركوك فهو عبارة عن ٍّ
جو متوتر ومشحون دائماً.
.2كالم منسوب للشيخ مهيمن احلمداين مرشح التحالف العريب يف كركوك يف انتخاابت .2018
.3عبارة موجودة يف اغلب املقرات الكردية ودعاايهتم وتعين كركوك قلب كردستان.
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الدوائر املتع ِّددة لكركوك مشكالت بصورة حلول
وبعد إقرار جملس النواب قانون االنتخاابت اجلديد رقم  9لسنة  2020الذي أخذ مببدأ
الدوائر املتعدَّدة ،نزوالً عند رغبة التظاهرات الشعبية اليت كانت قد َّ
أكدت على مطلب تقسيم
احملافظات إىل جمموعة دوائر ،بغية احليلولة من هيمنة األحزاب الكربى ،وإفساح اجملال للشباب
للدخول يف املعرتك االنتخايب ،وإذا كان الكالم عن إقرار الدوائر املتعدَّدة سهل جداً يف املقال ،غري
أن الوضع خيتلف متاماً قبل إقراره وفرتة النقاشات حوله؛ َّ
َّ
ألن اخلالف كان حمتدماً بني النواب على
فصل على قياس األحزاب ومصاحلها ومجاهريها ،فكل جهة تطالب احلصول على
صياغة دوائر تُ َّ
دائرة يكون الثقل اجلماهريي فيها اتبعاً هلا وضامنة للحصول على مقاعده ،إىل أن حصل اتفاق
على تقسيم دوائر احملافظة حسب عدد استحقاق كوات النساء فيها وهذا األمر غري متعارف عليه
يف األنظمة اليت أتخذ هبذا النظام ،فاملعروف َّ
أن هنالك نظاميني هبذا اجملال؛ األول :يكون على
حسب الكثافة السكانية ،واآلخر :يكون على حسب اإلدارات احمللية يف احملافظة ،فجاءت بغداد
أتجل التصويت
أبعلى الدوائر ِإذ اشتملت على  17دائرة ،وهكذا ابقي احملافظاتَّ ،إل كركوك فقد َّ
على الدوائر فيها ملرتني؛ بسبب اخلالفات حول آلية التقسيم ،فكل ِّ
مكون يريد احلصول على أكثر
عدد من املناطق اليت يتواجد فيها مجهوره ،وذلك للحيلولة للخروج أبقل اخلسائر واحلصول على
أعلى املكاسب.
وبعد احملاوالت يف اخلروج خبارطة طريق متفق عليها قُ ِّس َمت كركوك على ثالث دوائر
انتخابية؛ أوهلا :يتكون من قضاء املركز شرقاً مضافاً إليها قضاء الدبس وجزء من انحية التون كوبري
وجزء من قضاء داقوق ابلتحديد مركز تسجيل داقوق واحد ،وعدد املقاعد املضافة هلذه الدائرة 5
مقاعد؛ أربعة مقاعد للرجال ومقعد للنساء.
َّأما الثاين :فيتمثل يف قضاء املركز وسطاً ويتمثل بعمق احملافظة مضافاً إليه قضاء داقوق
وأجزاء من انحية التون كوبري واتزة وأيجيي وبشري ،وجزء من انحية الرشاد ،وعدد املقاعد 4؛
ثالثة للرجال ومقعد للنساء.
َّأما الدائرة الثالثة :فهي قضاء احلوجية والرايض وانحية الزاب وأجزاء متفاوتة من قضاء
الدبس ،وانحية اتزة ،وانحية الرشاد ،وعدد املقاعد 3؛ اثنان للرجال ومقعد للنساء.
ويف إطار السياسي لتقسيم الدوائر املتع ِّددة ذهب العرب والكرد إىل َّ
أن التوزيع اجلغرايف
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أن الرتكمان مل تر ِ
والكثافة السكانية واقع حال ،غري َّ
تض إىل ح ٍّد ما هذا التقسيم ،واقرتحت حالً
لألزمة ،وهو أن تكون كركوك حالة استثنائية من  4دوائر أو  3حبسب القوميات؛ حلل النزاعات،
وذلك بتعديل عدد املقاعد ،إذ تكون الدائرة الشمالية  4مقاعد بدالً من  ،5والغربية تبقى ،3
وتكون الوسطى وهي حمل اخلالف األكرب  5بدالً من  4مقاعد للحصول على اإلنصاف ،وهو
التعديل الذي يلتزم الكرد الصمت عن املطالبة به؛ َّ
ألنا َّربا تفقده مقعد انتخايبَّ ،أما العرب فلم
حيركوا ساكناً هلذا املقرتح؛ َّ
ويرجح حصول الرابع ضمن دائرة الوسط،
ألنم ضامنون ثالثة مقاعد َّ
ابلتايل مل ِ
أيخذ املقرتح أي توافق ِّ
مكوانيت.
وهذا ما يؤكده بعضهم ،4إىل َّ
أن خطوط الدوائر ذهبت حل ٍّد كبري ملصلحة الكرد والعرب،
وهذا ما يؤشر على َّأنا رمست على أسس املصاحل بني القوى السياسية بعيداً عن املبدأ العلمي ،مبا
يتعلق بعدد السكان من حيث الوجود ،وهو ما يثري مشاكل كربى يف كركوكَّ ،
املقرر،
وإن التقسيم َّ
لن يصنع احلل إذ ما تزال النظرة احلزبية و ِّ
املكوانتية هي املسيطرة ،ولذلك ال بصيص أمل ما دامت
اهلوايت النوعية هي احلاكم على مستوى النفوذ واملصاحلَّ ،
وإن نظام الدوائر االنتخابية ليس خالصاً
من األزمات بقدر ما هو خدمة للقوى السياسية املتنفذة ،اليت رمست حدود الدوائر يف احملافظة
حسب منافعها ،وقد تزيد الدوائر من أزمة كركوك ِّ
املكوانتية.

وال تقتصر األزمات على أتسيس الدوائر على أسس املصاحل فحسب ،فقد توجد أسباابً
أخرى؛ يتقدمها غياب املمثل احلقيقي لكركوك ممَّا غيَّب ثقافة انتخاب الناخب الكردي أو العريب
للرتكماين وابلعكس ،إىل جانب استمرار التخندقات الطائفية واحلزبية يف هذه احملافظة.

واملتتبِّع هلذه الدوائر من ذوي االختصاص جيد نفسه أمام تقسيم ِّ
مكوانيت حبت ،وإن كان
هلذا التقسيم أسبابه ودوافعهَّ ،إل أنَّه حيمل يف طيَّاته مشاكل جمتمعية على املستقبل ولو استعرضنا
أهم املشاكل هلذا التقسيم فهي:
1 .1تقسيم خارطة كركوك إىل مناطق حمدَّدة لكل قومية من قومياهتا ممَّا يلقي بظالله على حصول
االنقسام اجملتمعي بني أطياف كركوك ،وهو ما جيب العمل على إلغاء املناطقية وإبراز روح
املواطنة.
 2 .2يعترب هذا التقسيم وسيلة وبيئة خصبة للمرشحني من أجل إاثرة اخلطاب الطائفي والعزف
 .4د .احسان الشمري تقرير منشور على الرابط التايلhttps://www.aljazeera.net/news :
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عليه بني أبناء ِّ
املكون واستعطافهم؛ من أجل حث اجلمهور على انتخابه ممَّا يزيد من الكراهية
ضد أبناء ِّ
املكون اآلخر األمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ،وإذا سلَّمنا َّ
أبن اخلطاب التحشيدي
ضرورة ال مناص منها لكسب صوت اجلمهورَّ ،إل َّ
أن مثل هذا اخلطاب سبب من أسباب
شرخ اجملتمع وانقسامه.
 3 .3العزوف وبدرجة كربى لالنتخاابت؛ بسبب وجود بعضهم من ِّ
املكون يف دائرة ذات غالبيَّة،
مكون آخر وأعطيت الدائرة هلذا ِّ
جيتمع فيها ِّ
املكون ممَّا يتنبأ مقدماً بعدم فاعلية صوته يف
انتخاب مرشحه الذي ينتمي له؛ ألنَّه خاسر ال حمالة؛ وألنه ضمن مناطق غالب عليها ِّ
مكون
آخر ابلنتيجة سوف يدفعه إىل العزوف عن االنتخاابت.
 4 .4أخرياً؛ ولعل أهم األسباب اليت دفعت إىل هذا التقسيم هو انعدام الثقة بني ِّ
املكوانت سواءً
على املستوى املمثلني السياسيني أم اجملتمع ،وهذا األمر دفع إىل العمل على التقسيم هبذه
الكيفية.
األداء النيايب ملمثلي كركوك -اجتماع ظاهري وتقسيم ابطين-
بِال شك َّ
أن واحدة من خمرجات النظام االنتخايب يف كون احملافظة دائرة انتخابية واحدة تدفع
ألن يكون نواهبا متحدون _بغض النظر عن اخلالفات داخل احملافظة فيما بينهم _ يف املركز من
أجل احلصول على أكرب قدر الزم من املنافع واالمتيازات للمحافظة اليت ميثلوهنا ،وهذا األمر حقيقة
ال مناص منها على العمل الربملاين لنواب معظم احملافظات ابستثناء كركوك ،إذ َّإنا منذ 2010
إىل  2018كانت دائرة واحدة ،لكنَّها مل ينصفها ممثليها؛ بسبب التشتت احلاصل عند ممثليه يف
بغداد  -فكيف هبم وهي مقسمة على دوائر مناطقية ،-إذ َّإنم مل يكونوا على قدر مسؤولية متثيل
مكونه يف احملافظة ،بعيداً عن ِّ
كركوك جمتمعة َّإنا كل انئب يطالب ابستحقاق ِّ
املكوانت األخرى،
واألمر نفسه جيري على النواب اآلخرين ،ممَّا انعكس سلباً على احملافظة فكانت النتيجة إمهاالً
لعل أمهها املستشفى الرتكي املعطَّل العمل فيه منذ ،2009
واضحاً على أفضل مشاريع كركوك ،و َّ
وابلتايل َّ
فإن ممثلي احملافظة اليت تنتج اثنا عشر مقعداً ال جتد هلم صوت جمتمع فيما بينهم يف املركز،
َّإنا تذوب العضوية لصاحل أحزاب ِّ
املكون الذي ميثله ،فنواب الكرد وهم األكثرية يف االنتخاابت
األخرية أصبحوا جزءاً من التحالف الكردستاين الذي يضم ممثلني عن اإلقليم ابعتبارهم القوى
ِّ
للمكون العريب الذي ما إن يصل بغداد جنده
املهيمنة على القرار الكردي ،واألمر نفسه ابلنسبة
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ضمن مشروع عريب أكرب من كركوك ،واألمر نفسه ينطبق على الرتكمان الذين يش ِّكلون حتالفاً قومياً
هلم يف الربملان يهتم بشؤون ِّ
مكوهنم ،فاألداء اخلدمي مقيَّد على نطاق ضيِّق وحمدود ضمن مناطق
مجهورهم وهكذا األمر يسري على ممثلي كركوك مجيعهم.
وممَّا يؤّكِد هذا التناثر بني نواب كركوك فلو تتبعت األحداث على مدار معظم الدورات
النيابية لن جتد لنواب كركوك االثين عشر ،أي :تواجد مشرتك يف الدائرة اإلعالمية اخلاصة ابملؤمترات
ألعضاء جملس النواب بشيء خيص احملافظة هذا من جانب ،ومن جانب آخر فيما يتعلق ابستحقاق
احملافظة يف الكابينة الوزارية فلم يكن لكركوك يف الدورات السابقة وزير ابستثناء  2010كان
حممد متيم وزيراً للرتبية الذي كان مرشَّح ائتالف العراقية ،وهذا يعين عدم وجود إرادة مشرتكة
النائب َّ
لنواب كركوك فيما يتعلق بتمثيل وزاري هلم يف الكابينة الوزارية ،وعلى الرغم من جود استحقاق
وزاري هلم غري َّ
أن هذا مل يكن إبرادة نواب كركوكَّ ،إنا هي إرادة االحتاد الوطين الكردستاين يف
ترشيح وزير العدل من كركوك يف حني جند لنواب البصرة دوراً كبرياً ،وليس كأحزاب يف املطالبة
ابحلصول على استحقاقات احملافظة ،ففي التشكيلة األخرية للكابينة الوزارية قد وقفوا موقفاً واحداً
من أجل إعطاء منصب وزير النفط حملافظة البصرة ،وقد رشَّحوا جمموعة من األمساء لرئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي ابختيار واحد منهم ،فكان املوقف واضحاً ،وكان لسان احلال يقول :البصرة
أوالً وليس االنتماءات.
ض يف  2009وكان واحداً من
وفيما يتعلق ابخلدمات وحتديداً املستشفى الرتكي الذي عُ ِر َ
مخس مستشفيات يف العراقِ ،إذ افـْتُتِ َح املستشفى الرتكي يف اببل يف عام  2016نتيجة جهود
نواب حمافظة اببل ،يف حني املشروع نفسه يف كركوك إىل هذا اليوم عبارة عن هيكل متهالك ،مل
يكن ملمثلي كركوك بصمة يف هذا اجلانب.
البدائل السياساتية
ض
بعد عرض مشكلة اخلطاب الطائفي كان من الالزم أن نبحث عن بدائل أو حلول ملا عُ ِر َ
من إشكاليات ،ولعل أهم هذه البدائل يكمن يف اآليت-:
1 .1إضافة نص قانوين ِّ
جيرم اخلطاب الطائفي بكل أشكاله يف قانون االنتخاابت النافذ رقم  9لسنة
 2020ضمن ابب اجلرائم االنتخابية ،إذ خال هذا القانون من أي نص هبذا الشأن.
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2 .2ضرورة العمل على الوعي اجملتمعي وتثقيف اجلمهور للمشاركة السياسة ابختيار َمن يراه
األفضل ،بغض النظر عن ِّ
املكون والدين واملذهب وهذا يعتمد على نشر ثقافة املواطنة وبيان
أمهيتها وإزالة كل ما يتعلق ابلقومية الدينية و ِّ
املكوانتية وهنا يتجلى الدور الكبري من قبل
منظمات اجملتمع املدين واألكادمييني يف عقد الورشات والندوات للتوعية هبذا اخلصوص.
 3 .3من املهم؛ جعل كركوك دائرة انتخابية واحدة؛ لتفادي العزوف عن االنتخاابت يف ظل الدوائر
املتع ِّددة الذي هو حق وواجب على الدولة يف تذليل كل املعوقات من أجل حتفيز املواطن على
التصويت ،إذ َّ
إن فكرة الدوائر يف كركوك ال تنجح يف بعض املناطق اليت هي خليط متجانس،
مكوانت ،لكن هنالك ِّ
ففي زقاق معني توجد فيه ثالث ِّ
مكون ذو غالبيَّة هو الغالب ضمن
يكون عند أبناء ِّ
هذه الدائرة ،ابلتايل هذا سوف ِّ
املكون اآلخر تقاعساً عن الذهاب إىل صندوق
االقرتاع؛ بسبب قناعته بعدم فوز من يريد ترشيحه بسبب حمدودية مجهوره.
4 .4جند من الالزم اعطاء دور لألمم املتحدة ومنظمات اجملتمع املدين يف الرقابة على االنتخاابت
عن طريق إصدار تشريع حيمي عناصر هذه املؤسسات عند متابعتها لعملية االنتخاب وليس
االكتفاء ابملراقبة الصورية لالنتخاابت؛ لتفادي حصول التزوير ولضمان انتخاابت حرة نزيهة
يف االنتخاابت.
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