
 

 

 
  

 

 

 ٠٢٣١ تموز ٣١تاريخ: 
 ٣١٣١خ -٧.مقاعدد: 

 

تعرضون التركمان يكان  في الوقت الذي كان العراق يئن تحت وطأة الدكتاتورية وعقوبات المجتمع الدولي،
االكراد قد تخلصوا من اضطهاد حكومة البعث وحصلوا نواع عمليات التطهير العرقي، بينما كان أ ألبشع

نظام البعثي اذ ان بدأ السلطات الكردية يقلدون المالبث م مناطقهم بأنفسهم. ستقاللية في حكعلى اال
في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ التركمان  ١بدأت اضطهاد المكونات غير الكردية وباألخص التركمان.

 ٢سويتم.والتي تعرف بــــ تركمان العراقلولدت مؤسسة بحث حقوق االنسان 
 

 
 هاحملستت صعوبة المسؤولية التيجيدا ب، وهي تدرك ٠٢٢٠اتها في عام بدأت مؤسسة سويتم فعالي

بشكل في المناطق التركمانية رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان ب االعمال التي ستقوم بها، وعبئ
الطالع المجتمع والمقاالت الخاصة بذلك في ظروف امنية وسياسية معقدة واعداد التقارير متواصل 

  .نتهاكاتلتلك اال  الدولي
 

حول  مقاالت عدادإبتركمان العراق، بدأت سويتم  تخص مصادرالعالمية لو الغربية نظرا الفتقار المكتبات 
قضايا حقوق االنسان للمكونات العراقية ها تناولفي العراق، الى جانب  جغرافية ونفوس التركمانو  تاريخ

كلغة اللغة االنكليزية  تبنت فإنهاد سواء على حخاطب المجتمع الدولي والعربي تبما ان سويتم االخرى. 
 فيالعربية تقاريرها ومقاالتها، مع استخدام اللغة ونشر كتابة في فعالياتها وفي الستخدامها رسمية لها 

  .اصداراتها
 

 تقوم سويتم بنشاطات متعددة داخل وخارج اوروبا ومن النشاطات التي حققتها:
  سويتم حول انتهاكات حقوق االنسان في المناطق ها اعدعدد التقارير والمقاالت التي تقدر

التركمانية وحول الوجود التركماني في العراق بمئة تقرير تقريبا. ترجمت قسم من التقارير 
تحت عنوان "تركمان العراق: ُقّلَل حجم  في كتاب هاقسم منال نشرتم الى لغات مختلفة. و  والمقاالت

 ٣.قي"لتطهير العر لنفوسهم، ُهمشوا وتعرضوا 

 تركمان )القسم الخامس(:التقييم سياسة تركيا تجاه 
  بحث حقوق االنسان لتركمان العراقؤسسة م نهج



  المتحدة: جلسات مجموعة العمل على  لمجموعات العمل لألمماشترك سويتم في عشرة جلسات
مجلس حقوق االنسان. قدم جلسات مجموعة العمل على الشعوب االصيلة و جلسات االقليات، 

 ات حقوقهم.في هذه الجلسات خطابات حول تركمان العراق وانتهاكسويتم 
 ها المنظمات االوربية حول العراقتاطات التي نظماشترك سويتم في العديد من النش 
 وبرلمانات لدول االتحاد االوروبي ئة برلماني في البرلمان االوربي االتقى سويتم مع اكثر من م

المكونات فضال عن بية الطالعهم على انتهاكات حقوق االنسان لتركمان العراق و الدول االور 
 العراقية االخرى.

  وراسل سويتمنظم لقاءات : 
o .العديد من الوزارات الخارجية للدول االوربية والسفارات في الهاي 
o بين ممثلي المؤسسة من المناطق التركمانية وبعثة االمم المتحدة لمساعدة العراق 
o ،حقوق منظمات في الصحافة ومنظمات المجتمع المدني و  شخصيات في االمم المتحدة

 االنسان العالمية واالكاديميين الغربيين.
 ندوات ومؤتمرات، منها ت سويتمنظم: 

o وفي تاريخ ٠٢٢٧مارت  ٠٧-٠٦تاريخ  في  مؤتمرين حول التركمان في البرلمان االوروبي 
  ٥، ٠٢٢٢.٤حزيران  ٠١

o  ٧في سنة  في اوروبامجال حقوق االنسان ندوة لنشطاء التركمان في٠٢٢٢مايس  ٢ 
o  في هولنداالمتواجدة اجتماعات للمنظمات التركمانية 

 منهااصداراتة سويتم لمؤسس ،: 
o ( الموقع االلكتروني لسويتمwww.turkmen.nl ينشر تقارير ومقاالت سويتم )الى  باإلضافة

 التركمان. تخصواخرى والمؤسسات التركمانية لكتاب التركمان مقاالت وتقارير 
o  ٠٢٣٢منذ عام وباللغة العربية  ايوميصدر موقع الكتروني يجريدة المنبر التركماني، موقع 

(www.turkmentribune.com.) 
o  ،٠٢٢١من العام  اصدرها سويتم مجلة الكترونية اسبوعية باللغة العربيةمجلة تركمان العراق 

 .(www.turkmen.nl/index75.html) ٠٢٢٢الى عام 
 
الى سويتم توصلت ، حقوق االنسان على النطاق العالميفي مجال  مضنىالعد عدة سنوات من العمل ب

السبب الرئيسي لفشل السياسة التركمانية هو عدم االنتظام والتشتت في البنية السياسية  قناعة بان
ات والمصائب بان النكسالقول يمكن وبخالصة التركمانية وغياب النظام السياسي التركماني المستقل. 

عدم وجود نظام سياسي تركماني مستقل. وكنتيجة حتمية هي نتيجة  نالتي تعرض ويتعرض لها التركما

http://www.turkmentribune.com/
http://www.turkmen.nl/index75.html


 جميع االنظمة التي حكمت العراق منذ تأسيسهافي استرداد حقوقهم المهضومة من قبل يفشل التركمان 
 . اللبعد االحت النتهاكات شرسة لحقوق االنساناستمر تعرضهم وفي الوقت نفسه 

 
التي  سبابلمعرفة األبسيطة  يةلمحة سريعة إلى التاريخ السياسي التركماني وبعملية بحثاذا ما القينا 

الرئيسي لتركيا في الدور لنا جليا مستقل يظهر بناء نظام سياسي تركماني التركمان في فشل ادت الى 
في الوقت ، ٣٩٩٢كماني منذ عام تهيمن على النظام السياسي التر  المعروف بان تركيامن . و هذا الفشل

 .رغم تعرضهم ألبشع انواع االضطهاد التاريخ   هذاتماما قبل العراق تركيا تركمان الذي تجاهلت 
 

تركيا  تبنى فكرة "ينبغي علىبدأت بالتحرك والعمل الفعلي لهذه الحقيقة،  توصل مؤسسة سويتم الىبعد 
وحواراتها مع نقاشاتها جميع سويتم في ه الفكرة قد طرحتها مؤسسة . هذتجاه التركمان"ير سياستها تغي

البحث عن  مواصلةسويتم على عاتقها مؤسسة  تاخذذلك  فضال عنالسياسيين والمثقفين التركمان. 
على  المجتمع التركمانيتجاه السياسة التركمانية محاوال في الوقت نفسه اطالع الدور السلبي لتركيا 

  ء وتطوير النظام السياسي التركماني.بنا كيفية اعاقته
 

رئيسي "تقييم سلسلة من المقاالت الخاصة تحت عنوان  بكتابة ٠٢٢٢سويتم في عام مؤسسة بدأت 
الى هذه المقاالت ارسلت . لحد االن منهااربعة كتابة  االنتهاء منتركمان" وتم التجاه السياسة التركية 

 ناطقة بالتركيةال الدولة التركية والدول ومسؤوليان التركموكتاب عدد محدود من سياسي ومثقفي 
من توزيعها  سنةمرور  بعدمن سلسلة اربعة مقاالت فقط تم نشر المقالة االولى كأذربيجان وتركمانستان. 

العربية والتركية  تينلى اللغى والثانية اترجمت المقالتين االوللقد  ٦.الى عدد محدود من مثقفي التركمان
 : فهي عناوين المقاالتاما . ثالثة والرابعة ايضالمقالتين الوسوف تترجم ا

  تركمان )القسم األول(: دور الجبهة التركمانية العراقية الغير البناء في التقييم سياسة تركيا تجاه
 ٦ية.السياسة التركمان

  السياسي تركمان العراق ضحية التبعية والواقع  :تركمان )القسم الثاني(التقييم سياسة تركيا تجاه
 التركماني المتردي

  تركيا تفتح شرخا اخر في النظام السياسي  :تركمان )القسم الثالث(التقييم سياسة تركيا تجاه
 التركماني الهش

  تفتقر ألبسط المقومات االخالقية  :تركمان )القسم الرابع(التقييم سياسة تركيا تجاه 
  لدور الغير البناء لتركيا في بناء وتفعيل النظام ا :(قادمتركمان )القسم الالتقييم سياسة تركيا تجاه

  السياسي التركماني الهش



 
وقادة كاتبا  ،تم ارسال القسم الثاني )المقالة الثانية( من هذه المقاالت الى حوالي سبعون سياسيا، مثقفا

ق ابدى كل من ارسل له المقالة تأييده على كل ما جاء فيها من اراء وحقائ ،التركمانمن الراي 
عدم استطاعة او تجرأ احد على التدخل والوقوف بوجه فإنما يدل على  ءعلى شيهذا  ان دل. وتوصيات

  .كيا في ادارة السياسة التركمانيةالمؤذي لتر السلبي الرغم من ادراك التركمان للدور السياسة التركية، على 
 

بان تركيا على ى قناعة تامة علسويتم  توصلت مؤسسة، مجالبعد العمل ولمدة خمسة سنوات في هذا ال
 السياسة التي تتبناها تجاه التركمان فهي مبرمجة حسب ما تقتضيها  ن افرازات ادارتها للتركمان وانبينة م

 . هاتغيير ، فضال عن عدم وجود اية نية عند تركيا في البحتة وطنيةمصلحتها ال
 

 سويتم:مؤسسة يحث ووفق ما جاء اعاله 
 مان:السياسيين ومثقفي الترك 

o  تقارير في على اعادة تقييم السياسة التركية تجاه التركمان في ضوء المعلومات الواردة
 .على تغييرهاالعمل و  ومقاالت سويتم

o  دعم القوى الوطنية  الذي يحرم التركمان من الحصول علىالتخلي عن الخضوع لتركيا
  .لهمويجلب العداء  واإلقليمية والدولية

 ة للتركمان والتي هي ارجاع حقوقهم المهضومة والحصول على حقوقهم ان االهداف االستراتيجي
هي حقوق مشروعة مما يسهل الحصول على دعم القوى والتي الكاملة في عراق ديمقراطي موحد 

ي التركمان البحث عن الدعم من جميع القوى يلذلك يتوجب على سياس ،الدولية واالقليمية والوطنية
 الموجودة في المنطقة. 

  كأذربيجان وتركمانستان، على مساعدة التركمان واقناع تركيا ناطقة بالتركيةمات الدول الحكو ،
 لتغيير سياستها المؤذية تجاه التركمان

  بنظر  تقارير ومقاالت سويتماخذ ما ورد في المجتمع الدولي والقوة الوطنية واالقليمية والدولية على
 االعتبار عند تحديد سياستها تجاه العراق.

 
-------------------- 
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