
 

 
 
 

 
 

 ٦٢۱۱  شباط ٦٢تاريخ: 
 ۱۱٦٢بي -۱عدد: ريب.

  

من خالل دراسة المناطق وذلك للتركمان في العراق يتبين بسهولة  ةالكبير  ةالسكاني كثافةان ال
المستمر لجميع أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان تعرضهم  و. واسعة في الخارطة العراقيةال التركمانية

م من التاريخ الثري للتركمان في العراق إلى أن النظام السياسي فعلى الرغموثقة توثيقا جيدا. 
المتعاقبة فضال  عنصريةال حكوماتالتركماني ومنظمات المجتمع المدني التركمانية لم تتطور بسبب ال

 عن أجواء السياسة االستبدادية المتبعة التي افتقرت الى الديمقراطية.
 

المجموعة  القسم األول:، كل عام الى قسمين رئيسيينيمكن تصنيف النظام السياسي التركماني بش
إلى جانب الذي يشكل السنة االغلبية.  المجموعة القومية المحافظة :القسم الثاني ،الدينية الشيعية

يمكن اعتبار األحزاب والمنظمات التركمانية التي تم تأسيسها بإشراف مباشر من قبل األحزاب ذلك 
شعبية و تصب نشاطاتها في خدمة المصالح  تمتلك قاعدةال  أنها الكردية المجموعة الثالثة إال

 الكردية.
 

)الحزب الوطني التركماني  ثمانينات القرن الماضيتأسس أول حزب تركماني نظامي سرا في أواخر 
شمال العراق في  نفس القرنمن تسعينيات البداية في فعالياته العلنية  تبدأو ، انقرافي  العراقي(

تم  ٥٩٩١، وفي عام التركمانية األخرىالسياسية األحزاب ذلك تأسيس . وأعقب وتركيا من()المالذ اآل
أما . والمنظمات القومية المحافظة األحزاب تشكيل الجبهة التركمانية والتي بدورها جمعت كل

فبدأت  النشاطات السياسية العلنية للتركمان الشيعة الذين يشكلون تقريبا نصف نفوس تركمان العراق
أثناء الرئيسية الشيعية العراقية  األحزاباتصال وثيق مع  ثمانينيات القرن الماضي وتطورت فيفي 

 . العراق في خارجتواجد مقراتها 
 

، كان هناك العديد من األحزاب السياسية التركمانية مع ٣٠٠٢عند احتالل العراق في نيسان عام 
عم القوميين المحافظين من قبل تركيا، نحو عشر سنوات من التجربة السياسية. في حين كان د

حصلت المجموعة التركمانية الشيعية مواقع مهمة في االئتالفات الشيعية العراقية وفي الحكومات 
 العراقية.

 
سبعة سنوات من التجارب  منهامرت حوالي عشرين عاما على بداية النشاطات الحزبية التركمانية، 

والوضع السياسي لكن الحالة التركمانية لمتعدد األحزاب، و االحالي العملية في النظام العراقي 

 :تركمان )القسم الثاني(التجاه تقييم سياسة تركيا 
ية التبعية والواقع السياسي التركماني تركمان العراق ضح

 المتردي
 



الوسط  منغائبون ، أنهم )التركمان( ازدادت فأكثرو  تدهوراستمرت في اللم يتحسن بل التركماني 
في تم تهميشهم يحيث  :اإلنسانويتعرضون على جميع أنواع انتهاكات حقوق السياسي العراقي 

اجهزة في الجغرافية أو  مناطقهملدولة سواء كان ذلك ضمن توزيع المناصب اإلدارية في دوائر ا
 االعتقاالت واالغتياالت واالختطافات. إلىتغتصب والزالوا يتعرضون  والزالت أراضيهم، الحكومة العراقية

 
لماذا يعاني المجتمع التركماني مع وجود العديد من االحزاب : انفسه سئلة التاليةهنا يفرض اال

ماهي العوامل التي تؤثر على السياسة التركمانية سلبا؟  ؟ين والدعم اللوجستيكيالسياسية والسياسي
الى يعتبر المواطن والسياسي ماهي العوامل التي تؤدي الى المزيد من التدهور في الوضع التركماني؟ 

فان  ، إلى جانب ذلكةالتحليلي تهذه المعادالمثل في  العواملمن أهم المؤسسات السياسية جانب 
  القومية. اتعلى سير السياس التأثيروالتي بال شك تلعب دورا مهما في عوامل الخارجية ك هنا
 

 المواطن 
 

هل أن المواطن التركماني يدرك تردي الواقع السياسي التركماني؟ من المؤكد فان الجواب سيكون نعم، 
قافي والسياسي ثال ينفي الوسطأيضا والحالة هذه معروفة جيدا  المواطن التركماني يعرف بذلك

 التركماني.
 
متابعة المشاركة في العملية السياسية و  يهالمواطن  عاتق على أهم المسؤوليات التي تقعمن  إن

هل ان المواطن التركماني هو:  بإلحاحنفسه  والسؤال الذي يطرحوتدقيق فعالياتهم.  من يمثله أداء
  يقوم بذلك؟

 
 ى:ولاأل . ة تقدم اإلجابة الواضحة على هذا السؤالسمات السياسة التركمانية الحالين من سمتا

 النتخابات العراقيةالتركمان في االمرشحين او األحزاب من األصوات التي تحصل عليها  ةقليلال األعداد
المرشحين التركمان  أصوات ةليحصكانت ماضي العام الفي األخيرة العراقية في االنتخابات ف. المتتالية

بما في ذلك  در تركمانيوجد مصي، بينما ال مائتين ألف صوت فقطاقية وائم العر قفي جميع ال
والذي يجعل  نسمةيقدر عدد التركمان في العراق أقل من مليوني  ذيالالتركمانية المنظمات السياسية 

إن الدعم الشعبي لألحزاب  الثانية: .في اقل تقدير عدد ناخبي التركمان في حدود المليون ناخب
 .من حيث االنتماء والدعم المادي جدا محدودةمانية السياسية الترك

 
أال  ؟فلماذا يلتزم بالصمت، إذا التردي في الواقع السياسيحالة كان المواطن التركماني يدرك  إذا

مسؤولية السكوت  األساس التركمان بالدرجةوالمثقفين والكتاب التركماني بشكل عام المواطن  يتحمل
تردي الواقع السياسي التركماني  عن وبالتاليالتركمانية  اتلقيادواللمؤسسات  عن االداء المزري



؟ الجواب على هذا غيابهم عنهالعراقية و التركمان في الساحة السياسية ا عاملينلالمزمنة ل واإلخفاقات
وخصوصا كتاب بأنه في مثل هذه الحاالت يتحمل المثقفون  علماو  يالتركمان واطنللممتروك السؤال 
  األكبر من المسؤولية.  الجزءالقوم 

 
المثقف يستطيع لم منذ بداية العمل السياسي التركماني المحترف في بداية تسعينيات القرن الماضي 

والبحث عن األسباب الذاتية وراء هذا التدهور  السياسة التركمانيةفي تدهور الأن يتحدى التركماني 
ما يتعلق فيو يين والمؤسسات التركمانية بأداء السياسسيما فيما يتعلق والوبقي صامتا إزاءها 

السياسة التركية لتركمان العراق المتمثلة في الجبهة التركمانية. الكثير من المثقفين التركمان عزلوا ب
لم يستطيعوا العثور على أدركوا الخلل في العمل السياسي التركماني أو عندما عندما وانزووا  انفسهم

 في الجبهة التركمانية. يتمثلالذي  موقع في النظام السياسي الرسمي
 

وضخامة الغفلة والضعف في السياسة التركمانية عقود من االضطهاد الذي تعرض له التركمان و 
والتعرض للقمع والصعوبات خيبة في الدعم التركي للتركمان والالتحديات التي تواجه الوجود التركماني 

جعل د أنهك اإلنسان التركماني واستنفذ طاقاته و قاالحتياجات اليومية والمعيشية في الحصول على 
وبدا  الكثيرون للواقع ستسلممن المستحيل تحدي الواقع الفاسد في السياسة التركمانية وبذلك ا

غتصب حقوقهم بدال من تحدي الواقع الفاسد في السياسة تمع الجهات التي الكثيرون يتعامل 
 التركمانية.

 
ه يوجتفي تطوير الثقافة السياسية و فاعال  عب دورا محوريافي حين أن الكاتب واإلعالمي يل

سلبيا في هذا الجانب  يالتركمانواإلعالمي الكاتب  كان دورالديناميكيات لتحسين السياسة القومية، 
المشاكل الحقيقية في السياسية التركمانية ولم يظهر كاتب تركماني له منهج  وايتناول إال ماندر، لم

ساير معظم كتاب التركمان في تحليل الوضع السياسي التركماني المتدهور. عمل متواصل معين و 
إلى التفاهات الجلية في ولم يتطرقوا  طغى على الحالة العامة للسياسة التركمانيةتالتحفظ الشديد التي 

. بنى الجبهة التركمانية إعالمه الخاص. الجانب التنظيمي والعملي للمؤسسات السياسية التركمانية
 تركمانية مستقلة. إعالميةومنذ عشرون سنة وسائل  أالنيظهر حتى  ولم
 

 التركمانيةالمؤسسات  و ونالسياسي
 

العامل المهم الثاني في تحليل  ومنظمات المجتمع المدني ةيالسياسيون والمؤسسات السياس يعتبر
ن في مكوألي قوة حضور  نشكال ي هذين العنصرينمن المعلوم أن . قومي كفاءة أي نظام سياسي

 المتعدد الجنسيات.في المجتمعات ، وخصوصا المجتمع
  



النظام  .أي مكون من مكونات المجتمعشؤون في إدارة  وسائلال أهم من القوميالنظام السياسي  ُيعد
يضع وينسق و اقتصاده يدرس و ثقافته وأدبه و  كيان المجتمعل ةحافظيعمل على الم عامالسياسي ال

  دي على انتهاكات حقوقه والمطالبة بهذه الحقوق إذا انتهكت.تصيو إستراتيجيته القومية 
 

اخفق سياسيوا التركمان في بناء النظام قدس الوحدة والتضامن، يرغم ان المواطن التركماني 
بالقيادة السياسيون السياسي القومي وذلك لسببين رئيسين: التدخالت والتبعية الخارجية وتمسك 

 والمقام.
 

 يوه أالفي التنظيم الحزبي  األساسيةمؤسسات السياسية التركمانية إلى الدعامة كما تفتقر جميع ال
الكادر المثقف. إذ لم تستطيع هذه المؤسسات السياسية من تنظيم وتثقيف المواطن التركماني الكادر و 

وعليه تمتلك هذه مثلما يجب ولم تستطع تشكيل قاعدة شعبية لتكون الداعم والسند الرئيسي لها. 
محرومة  األحزابقليلة جدا من األعضاء. وكنتيجة بقيت هذه حزاب تشكيالت إدارية هزيلة و أعداد األ

 عتبر من أهم عوامل القوة للمؤسسات السياسية.  ي ذيتعاني من الضعف المالي المن التمويل الذاتي و 
 

ة على قواعد وبقيت السياسيون التركمان متقوقعون ضمن محيط السياسة التركمانية الضيقة المبني
 .وتخضع لها غير شفافة متحفظة والتي تفتقر للنقد الذاتي وتتأثر بالتبعية القومية والدينية

 
مجاالت العمل الحزبي حيث األحزاب التركمانية في السياسي التركماني و اخفق وكنتيجة حتمية 

لحوم و د كسوة العيتوزيع نشاطات هذه األحزاب في تقديم المساعدات الخيرية و  أهمانحصرت 
صدار بيانات. كما   حزبين إيشتهر هذه األحزاب بالزيارات الودية حيث لم تنظم تاألضاحي وا 

  . يالتركمانالمجتمع تركمانيين مؤتمرات موسعة لمناقشة إحدى المشاكل الكبيرة التي تعاني منها 
 

 العوامل الخارجية
 

ي التركماني منذ تأسيس الدولة عدة عوامل خارجية رئيسية تؤثر سلبا على النظام السياسهناك 
ثقافة  نظام اوفي تين الرئيسيين بين المجموعتين العرقي بقاء التركمانالعراقية، على سبيل المثال، 

حتى التي عاشها تركمان العراق  زلةحدة والعو ، المع غياب التسامح القوميغير ديمقراطية سياسية 
 الحتالل.لاالحتالل في السنوات األولى والتهميش من قبل بدايات تسعينيات القرن الماضي 

 
تخلف الواقع في  االكبردور الللسياسيين والمنظمات التركمانية  قوميةلعبت التبعية الدينية وال

المحيط السياسي حدة في و عقود من المنهكا اصال نتيجة الكان الذي  السياسي التركماني المعاصر
 دولي.الحاصلين على الدعم الواألكراد مام الحكم يمسكون ز العرب واالثني العراقي المعقد، حيث 



 
تثقف ثقافة دينية و الكبيرة العراقية  الشيعية األحزابصوب قافلة الشيعية  التركمانية األحزابتوجه 

انحصرت  فقدالحزبية  الشعور القومي. اما النشاطاتمع الحفاظ على األحزاب  تلك وأصبح جزئا من
مثلما  الممثلة بالتركمان الشعبية توسيع قاعدتهاهذه األحزاب تستطيع  وعليه لم، ضمن الدائرة الدينية

. وعندما هيمنت هذه االحزاب التمويل الذاتيو  والنشاطات الثقافية العمل الحزبي المحترفلضمان  يجب
نقطة  وأعضائها األحزاب التركمانيةباتت تلك السياسية العراقية على الساحة او االئتالفات الشيعية 

، رغم ان بعض من السياسيين التركمان يشغل مواقع مهمة في تلك االحزاب او االئتالفات رفي بح
 ومناصب مهمة في الحكومة العراقية. 

 
في  امنذ نشأته إذ، وأوامرها التمويل التركيأسير  واأصبح دأما األحزاب التركمانية القومية السنية فق

 .انقرامن الصادرة  درجة كبيرة لألوامر إلى األحزابهذه  تخضع بداية تسعينيات القرن الماضي
الجبهة تركيا أسس لتسهيل السيطرة على المؤوسسات التركمانية السياسية والمجتمع المدني الكثيرة، 

  .التركمانيةتحت مظلة الجبهة  اصبحت كل هذه االحزاب والتي فيها ٥۹۹١ في عام العراقية التركمانية
 

لملف في العسكرية التركية انفردت في ادارة ا( قواتالر)اوزه ل االستخبارات الخاصة قسم يذكر ان 
وحتى المؤتمر التركماني الخامس في  ٥٩٩١منذ تاسيس الجبهة التركمانية في عام  التركماني لتركيا

وبدات بانتخابات صورية لتركمانية من الجبهة التركمانية االحزاب ا جميعحيث تم طرد  ٣٠٠٢عام 
 إدارةالوزارة الخارجية التركية بعد ذلك  تحاولحاوالت لتحويل الجبهة التركمانية الى حزب سياسي. م

في التركماني الرابع كانت إدارة انقرا للجبهة التركمانية علنية قبل المؤتمر  المطرودة. األحزابملف 
 ين في الجبهة.، ثم انحصرت بعدها في رئيس الجبهة والمجلس وعدد قليل من القيادي٣٠٠١عام 

 
عدم تطابق مصالح مؤسس الجبهة التركمانية مع مصالح التركمان وتناقضها في بعض األحيان، ان 

تعيين الموظفين من قبل الممول، واستخدام منهج عمل وتمويل عشوائي جعل من الجبهة التركمانية 
والقاعدة القومية  اريةاإلدالعراقية مؤسسة بائسة غير فعالة حيث تفتقر إلى أبسط المراكز والشعب 

 التاريخية األكثر صعوبة اتعن التركمان في واحدة من الفتر الشعبية الذي افقدها القابلية على الدفاع 
 وأساليب الصهر والتهميش. حقوق اإلنسان اتألبشع انتهاكحيث يتعرضون 

 
تركيا ى الحاكمة في القو  فقدانأدى إلى ، ٣٠٠١في عام  البرلمانية االنتخابات التركمان في هزيمةإن 

الجديد حيث بدا إدارة الجبهة التركمانية عن طريق رئيسها ، في العراق التركمان ثقتها في قوة
قطع التمويل تبعا و  التركمانيةالجبهة تحت  ويةظالمناألحزاب التركمانية  بعدبأسلوب استبدادي ثم او 
قبل عدد من ن م ةمدعومسي حزب سيا إلىالجبهة التركمانية  يلحو تبدات المحاولة ل. فمهعن



لجبهة لالتركماني  سالمجلالممولة من نفس المصدر. وتم إخضاع المنظمات المجتمع المدني 
 . ماهيعن طريق رئيسالتركية  ةالقو من قبل  ادار تحيث  التركمانية

ة التي تشتيت السياسة التركمانية فباإلضافة إلى اإلدارة الفاشللعبت الجبهة التركمانية دورا كبيرا في 
من قبل العمل المشترك دعوات  همل جميعتُ  أوترفض الجبهة كانت ، أدت إلى انفصال مكوناتها

نتيجة ترشيح الكتلة المنظوية ية اقالعر  لها موطئ قدم في الحكومة أصبحت ، التيالشيعية األحزاب
جاءت  عراقية،عالية في الحكومة ال إداريةمناصب  إلىالبرلمان والوصول  إلىتحتها مرشحين تركمان 

كان الهدف منها  الشيخ محمد تقي المولىقبل تارة من قبل عباس البياتي واخرى من هذه الدعوات 
 قوبلت تلكو  في محاولة للم شمل التركمان وتأسيس الجهاز السياسي التركماني.، تركمانية قوةتشكيل 

 .انقرا صادرة منضعة ألوامر الخا بالرفض أو اإلهمال من قبل الجبهة التركمانيةفي كل مرة الدعوات 
هذا وكان القادة العراقيين من االئتالفات الشيعية الذين يشكلون الحكومة العراقية ينصحون باستمرار 
 األحزاب والقادة التركمان المنضوين تحت ائتالفاتهم على ضرورة وأهمية تشكيل النظام التركماني العام

والتصدي للمظالم الكبيرة التي يتعرض لها التركمان في  كي يتمكنوا في الدفاع عن مصالحهم القومية
 . جميع المناطق التركمانية

 
 إلى باإلضافةواختفى الوجود التركماني في الساحة السياسية العراقية  السياسية االنتكاساتتوالت 

د هذا مما ول، وكان المواطن التركماني هو الخاسر الوحيد تعرض التركمان إلى جميع أنواع االنتهاكات
رأسها وعلى واحزابها من السياسي التركماني  المواطن التركمانيلدى  واإلحباطاالمر حالة من اليأس 

 المثقفين التركماني و من المواطن  االنتقادات بدأت أولية أفعالوكردود ، الجبهة التركمانية وممولها
 ممولها.وخصوصا الجبهة التركمانية و  توجه الى السياسيين التركمان

 
كل في محيطه الضيق األحزاب التركمانية  قوقعبعد سنوات من الوهن السياسي والعمل االنفرادي وتو 

جاء زمن التعاون "انه  ٣۰٥۰في منتصف عام يونس بيرقدار )للجبهة( صرح رئيس مجلس التركمان 
المجموعتين دعى يونس بيرقدار األحزاب التركمانية في كال ف ."والعمل المشترك بين األحزاب التركمانية

العام العراقي المجلس التركماني تشكيل االجتماع به لمناقشة  إلىالدينية الشيعية والقومية المحافظة 
علما بأنه طرد قسم من هذه . وطلب منهم تقديم المشاريع بهذا الخصوص العراق برلمان تركمان أو

 . داأباألحزاب من المجلس والجبهة وآخرون أهملوا ولم يتم التعامل معهم 
 

، او البرلمان التركمانيالتركماني العام فعال مشاورات ونقاشات مضمونها تاسيس المجلس  بدأت
فضال ، عدم وجود صحافة تركمانية مستقلةو ، الصحافة التركمانية ولهزاله، عديدةوعقدت اجتماعات 

المواطن  السياسي التركماني وغياب التماس أو الصلة بين الضعف والتحفظ السائد في الوسطعن 
محصورة بين الذين المناقشات مضمون هذه المعلومات حول واألحزاب التركمانية بقيت  التركماني

  .اشتركوا في هذه االجتماعات



 
رفض معظم األحزاب التركمانية الرئيسية إشراف رئيس مجلس الجبهة التركمانية يونس بيرقدار على 

وطلبوا تشكيل لجنة من المؤسسات  محايدالكونه ليس طرفا ته شرعيهذا المشروع وشككوا في 
 تجاهل يونس بيرقدار أراء األحزاب التركمانيةالتركمانية الرسمية لدراسة جميع جوانب المشروع. 

   في االجتماعات.استمر و 
 

حزاب الأ بعض في المعروفين نالقيادييو ( اجتماع٥١عدد كبير من االجتماعات ) تنظيممن رغم ال على
فقط وآخرون  وبعضهم اشترك في االجتماع األولوجود مثل هذه االجتماعات  ننفويتركمانية ال

 ، جديتها كوا فيكشو لم يبلغوا به يدعون بأنهم 
 

وجود أية قواعد أو أسس او مشروع يمكن على عدم  لمعلومات المسربة من هذه االجتماعاتاتشير 
بعيد جدا من ان  كانت عض األحزابذها كقاعدة للنقاشات الجارية. والمشاريع المقدمة من قبل بااتخ

مليونين يعاني من من  أكثر في الوصول إلى دستور برلماني متكامل لشعب نفوسها ايعتمد عليه
 تشتت وانهيار إداري وسياسي. 

 
الجبهة  انو  تدور حول توزيع المقاعد المناقشات في هذه الخمسة عشر اجتماعامعظم ويذكر ان 

ال تعير كعادتها اهتماما بالمشروع وقلما تشترك في  تركيايل كبير من تحصل على تمو التركمانية التي 
 .والهيمنة على المجلس المقاعد اكبر عدد ممكن منصر على الحصول على تهذه االجتماعات و 

 
محاولة تشكيل البرلمان التركماني بأنها جزء من قسم من السياسيين والناشطين التركمان يصف 
مجلس الو آخرون يرون بان رئيس  الجبهةقوى الحاكمة للجبهة ومجلس العامة للالمماطلة سياسة 

التي سياسية تركمانية تحت مظلة المجلس و  أحزاب احتواءهو  ههدفو  مشروعتحقيق الغير جدي في 
  تم تنظيمها من قبل انقرا.في المؤتمر التركماني الخامس م بانتخابات صورية سبق وان تم استبعاده

 
مئات و  داخل العراق وخارجهفي  ركمانية تمتلك حوالي خمسة وستون مركزا او فرعاالجبهة الت أن يذكر

تملك الجبهة التركمانية  ال .يقدر بمئات اآلالف من الدوالرات للجبهة والدخل الشهريالموظفين 
 .أدائهممتابعة لموظفين و ، فضال عن غياب الرقابة لمعينسياسي  إداريمنهج وفروعها 

 
وغالبا ما يتكون من عوائل معينة ويستلمون انصار الجبهة مركز تجمع اعتباره يمكن اكثر الفروع 

ي المقر العام فتعقد بشكل العراقية فالتركمانية الجبهة ب االجتماعات الخاصة أمارواتب مختلفة. 
ة يتطلب حلها ان لم يتفاقم لمناقشة حالة قد وقعت او مشلكة داخلي إمارئيسها،  أهواءحسب  عشوائي



إال  جتمعال ت أنها إذان اجتمعت، االستشارية  أوالهيئة التنفيذية ، وهذا الحال يشمل بالطبع الوضع
 مع عدم اكتمال النصاب.وكثيرا عدة أشهر  نادرا قد تكون مرة واحدة في

 
عين شخص ولة التي يفتتح فيها فرع للجبهة، فيد، بعد تحديد البالنسبة لفروع الجبهة في الخارج أما

 ال يجتمع هذه الفروع مع بعضها او مع المركز في انقرا.  د براتب شهري معين.و تز ا و من قبل انقر 
 
كفاءة  على سلبيايوثر تأثيرا في يده من الجبهة  ينفصل الموظف أوتعيين  اتقرار انقرا حصر  إن

ويبقون ئهم ؤساغير منسجمين مع بعضهم وأحيانا مع ر كثيرا ما تتواجد موظفين  و مؤسسات الجبهة.
يبقى في وظيفته رغم فقدانه ثقة  اوالشخص الذي يراه انقرا مناسبا لمصالحهنفس الدائرة. لون في يعم

 .وعلى سبيل المثال رئيس الجبهة الحالي موظفيه وثقة الشارع التركماني
 

رئيس الجبهة توجيه تحت السيطرة الكاملة النقرا. وعن طريق منذ البداية صالحية التمويل بقيت 
   على جميع الفعاليات في الجبهة وفروعها. كليا انقرا  سيطرتالتمويل والسيطرة على 

 
 على سبيل المثال:  ،نتقاميةاال  جراءاتاإلو عسكرية صالفة التميز اإلدارة التركية للقضية التركمانية بالي

على للجبهة )اكبر هيئة في الجبهة( ثار سبعة من األعضاء التسعة في اللجنة التنفيذية  -
قامت انقرا بتنظيم المؤتمر التركماني الخامس . ٣٠٠٢النصف األول من عام في  رئيسهم

سكاتو تم طرد انتخابات صورية بو   . الثائرين السبعة وتم إعادة انتخاب رئيس الجبهة ا 
 
والذي كان احد األعضاء الكفوئين في التركمانية قيادي في الجبهة تصدى قبل عدة أشهر  -

في مناقشات تحديد لرئيس الجبهة عب الرئيسية للجبهة اللجنة التنفيذية ورئيس أحد الش
تم طرده مع فريق عمله من الجبهة . في الحكومة العراقية للمناصب السيادية المرشحين
 التركمانية.

 
 األستنتاج

 
في ظل الظروف العراقية الخطرة الذي يطغى عليه التعصب القومي وخالل عقود من الوحدة والتعرض 

 مع تشتت مراكز القوة اإلدارية والسياسية للمجتمع التركماني. لسياسات الصهر والق
 

 ٥٩٩٥إن األسلوب األناني للسياسة التركية في إدارة الملف التركماني ومنذ إرساء المالذ اآلمن في 
سبب في ازدياد التشتت السياسي واإلداري التركماني، في حين أن تركيا لم تعطي أية أهمية لتركمان 

 ك التاريخ وحتى في فترات تعرض التركمان فيها إلى أشرس سياسات القمع والصهر.العراق قبل ذل



 
فشل في إرساء التعاون فيما ت يةتركمانالسياسيين والمؤسسات ال تإن التبعية الدينية واألثنية جعل
. وأدى هذا إلى انعدام المؤسسات السياسية العام التركماني قوميبينهم لبناء النظام السياسي ال

والفشل في إيقاف إلستراتيجية القومية المحترفة وغياب التركمان في الساحة السياسية العراقية وا
 لحقوق التركمان.  خطيرةاالنتهاكات ال

 
ينبغي على السياسيين التركمان القيام بتقييم ذاتي شامل والبدء في التخطيط إلعادة هيكلة المنظمات 

التي تهدد الوجود وعلى مستوى التحديات  ية محترفةالتركمانية وتنظيم النشاطات على أسس مهن
 .التركماني في العراق

 
في الساحة السياسية العراقية المعقدة، وإليقاف انتهاك حقوق اإلنسان  اعالكي يكون للتركمان دور ف

رجاع الكثير من الحقوق المنتهكة والمسلوبة، وإليجاد حلول للكثير من المشاكل  المستمرة للتركمان، وا 
حياء ا وذلك  ةالثقافة التركمانيالفن و الجتماعية واالقتصادية التي يعاني منها المجتمع التركماني وا 

تشكيل النظام السياسي التركماني العام  توجب، ياإلستراتجيةقومية بإيجاد وتطوير المؤسسات ال
تقلة وأجهزته يتصف بمصداقية حقيقية، له أدواته السياسية المسيكون صاحب القرار و الذي المستقل 
ويسيطر على ميزانيته. إن المواطن التركماني وباألخص المثقفين والكتاب يتحملون اإلدارية 

 المسؤولية األكبر في تحقيق اإلصالحات الجذرية للمحافظة على الوجود القومي التركماني في العراق.
 
 
 


