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Main Article—Guest Column 
 

١التركية الدولة تسلط تحت وانهياره العراقي التركماني السياسي النظام تأسيس  
 

(The Emergence and Collapse of the Iraqi Turkmen Political 

System under the Domination of Turkey) 
 

جرجيس شيث     (Sheth Jerjis)  
 
 

This article concerns the Arabic translation of the same English-language 

contribution in the preceding Winter 2020 issue of our journal, translated by the 

author himself. 

 

English Abstract   This study presents the emergence and the workflow 

of the Turkmen political system under control of Turkish authorities in the 

form of time periods. It examines the objectives of the Turkish policy 

towards the Turkmen of Iraq, and analyses the continuous deterioration of 

the Turkmen policies and human rights situations, which have been 

subjugated to the Turkish national interests and policies. This study 

evaluates the influences of the geopolitical changes and the accompanied 

changes in Iraq on the Turkmen of Iraq and the Turkish policies towards 

the Turkmen there and elsewhere. This article is a summary of the book by 

the Iraqi Turkmen Human Rights Research Foundation (SOITM) titled  

Turkey’s Iraqi Turkmen Policy: Merciless Exploitation and Violation of 

International Law (see SOITM 2019 in Bibliography and advert on p.209). 

 

 سياسي تركماني 
 )لكل اجتماع للسياسيين التركمان مع جهات في االقليم او من خارجه، كان 
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تلك   يحضرون  سوف  الذين  التركمان  المسؤولين  يحددون  االتراك  المسؤولين 
الذين   التركمان  المسؤولين  على  ويقرؤونه  مفصال  تقريرا  يكتبون  وكانوا  االجتماع، 

االجتماع االجت   ...يحضرون  يحضر  تركماني  كل  يكتب وكان  ان  عليه  ماع 
وكثير من    ...مالحظاته، ثم يعطون التقرير لرئيس الوفد ليلتزم به خالل االجتماع

المرات كنا ننحرج الن الذين نلتقي بهم كانوا يسألون أسئلة أو يطرحون اقتراحات ال  
يوجد في تلك التقارير المعطى لنا من قبل المسؤولين االتراك، وكنا ننظر أحدنا الى 

تكلم بأعيننا ونبقى غير قادرين عمل اي شيء. ولعدم قدرتنا على اإلجابة االخر ون 
 كانوا الذين نلتقي بهم يستهزؤون بنا، بصراحة، كنا مثل انسان آلي »روبوت«(

 

تقدم هذه الدراسة ظهور وسير عمل النظام السياسي التركماني تحت سيطرة  الخالصة  
الدولة التركية في شكل فترات زمنية. وتبحث في اهداف السياسة التركية تجاه تركمان  
العراق، وتحلل التدهور المستمر للسياسات التركمانية وأوضاع حقوق االنسان للتركمان  

ركية تجاه التركمان. كما ُتقّيم هذه الدراسة التغييرات التي ُاخضعت للمصالح والسياسات الت 
وعلى السياسات التركية تجاههم.  في العراق وتأثيراتها على تركمان العراق  الجيوسياسية  

تعتبر هذه المقالة ملخص للكتاب الذي أعدته مؤسسة بحث حقوق االنسان لتركمان العراق 
تركمان تجاه  التركية  "السياسة  بعنوان  وانتهاك   )سويتم(  رحمة  بدون  استغالل  العراق: 

 في المراجع(.   ٢٠١٩سويتم  للقانون الدولي" )انظر الى 
 

 المقدمة 
 

العراقية.   الدولة  تأسيس  مع  العراق  تركمان  تهميش  و سياسات  اما  بدأ  استيعاب صهر 
 .  ١٩٧٠عام    في  من قبل نظام البعثكانت قد بدأت  التركمان وتغيير ديموغرافية مناطقهم  
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أربيل مدينة  فيبدأت انتهاكات حقوق االنسان لتركمان العراق من قبل السلطات الكردية 

عام   في  االمنة  المنطقة  تأسيس  المناطق    ١٩٩١بعد  جميع  االنتهاكات  تلك  لتشمل 
الكردية على    السلطات  تسيطر ، اذ  ٢٠٠٣التركمانية بعد سقوط نظام البعث في عام  

بالدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش(، والتي    ىت ما يسمجاء المناطق. ثم    هذه
التركمان النتهاكات صارخة لحقوق عرض  غيرت اسمها بعد ذلك الى الدولة اإلسالمية، وت 

 االنسان.
 

أجبرت الظروف الجيوسياسية النظام السياسي التركماني أن يتأسس في المنفى في تركيا  
ومنظمات واستمر بالنمو هناك لفترة من الزمن. بقيت المؤسسات السياسية    ١٩٩٠في عام  

اخضعتها والتي    ،التركمانية ومنذ تأسيسها تحت سيطرة السلطات التركيةالمجتمع المدني  
 للمصالح الوطنية التركية.  

 

تم تشكيل نواة لمجلس تركمان العراق وتحت عنوان شورى التركمان ضمن مشروع تأسيس 
، وتطور شورى التركمان فيما بعد الى ١٩٩٤الجبهة التركمانية للسلطات التركية في عام  

 .٢٠٠٥مجلس تركمان العراق في عام 
 

تم حل مجلس تركمان العراق    ٢٠١١م  بعد ستة سنوات وتحديدا في شهر مايس من العا
لسياسيين اافشلت تركيا جميع محاوالت  ومنذ ذلك الحين،  من قبل السفارة التركية في بغداد.  

كانت تحقيقه.    تمنع  مازالتو   ،مستقلالعراقي  المجلس تركمان    لتأسيسوالمثقفين التركمان  
 ا اخر هذه المحاوالت، اذ استولو   ٢٠١٥ثورة مجموعة من طلبة وشباب التركمان في عام  

قضت تركيا   مطالبين تأسيس مجلس تركماني عام ومستقل.  على بناية المجلس التركماني
 في فترة قصيرة. هذه الثورة لطلبة وشباب التركمان على 
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السبب الرئيسي في فشل النظام السياسي  تعد السياسة التركية تجاه تركمان العراق هي  

حقوقهم  انتهاك  واستمرار  االستغالل .  التركماني  من  التركماني  السياسي  النظام  عانى 
االنهيار  الى  وصل  ان  الى  التركية  اإلدارة  تحت هيمنة  واإلذالل  والعقوبات  واالستبداد 

لرئيسي للوضع البائس  ، وبالتالي فان انهيار النظام السياسي التركماني هو السبب الكاملا
 الذي يعيشه تركمان العراق اليوم

 

 وضع حقوق االنسان لتركمان العراق
 

عام في  يرجع تاريخ انتهاكات حقوق االنسان لتركمان العراق الى تأسيس الدولة العراقية  
العراقية  تقليل عدد نفوس تركمان العراق من قبل االنتداب البريطاني والدولة  تم  . اذ  ١٩٢١

نسبة   الحرب ٢إلى  بعد  البريطاني  االنتداب  قبل  من  العراقية  الدولة  تأسيس  خالل   %
والذي أدى الى عدم مالحظة  من خالل التقديرات والتعدادات المظللة  .العالمية األولى

اإلقليمية  والقوى  الدولي  المجتمع  قبل  من  العراق  في  للتركمان  الكبير  السكاني  الحجم 
ن اعتبار هذا التقزيم لعدد نفوس التركمان في العراق من األسباب الرئيسية والعالمية. يمك

انتباه  جذب  في  والفشل  اإلنسان  حقوق  النتهاكات  العراق  تركمان  تعرض  استمرار  في 
 وسائل االعالم العالمية والمنظمات ذات الصلة.

 
الصعوبة   ( وأصبح من ٢٠٠٩تم حرمان التركمان من التعليم بلغة األم )مؤسسة سويتم   

ارتقائهم الى المناصب الرفيعة في الدولة فضال عن منعهم من تأسيس مؤسسات ثقافية 
و  ط ا ط في محافظة كركوك. )ب   ١٩٥٨تموز    ١٤وسياسية تركمانية وتعرضهم الى مذبحة  

١٩٧٨) 
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في فترة نظام حكم البعث، تعرض التركمان لسياسات استيعاب وتحديدا    ١٩٧٠بعد عام  

مصادرة مئات اآلالف من الهكتارات   بما في ذلك،شرسة وانتهاكات كبيرة لحقوق اإلنسان،  
في  العرب  واسكان  مناطقهم  من  التركمان  ترحيل  فضال عن  التركمانية،  األراضي  من 

مناطقهم، الى جانب اجبار التركمان    المناطق التركمانية، الذي أدى إلى تغيير ديموغرافية
 ( ٢٠١٣، مؤسسة سويتم ١٩٩٩على تغيير قوميتهم إلى العربية. )الصمانجي 

 

 

بدأت انتهاكات حقوق االنسان لتركمان العراق من قبل السلطات الكردية والبشمركة في  
عام   األولى  الخليج  حرب  بعد  أربيل  المحافظات    ١٩٩١مدينة  جميع  الشمالية  وفي 

ومحافظة ديالى بعد سقوط نظام البعث، وعلى الشكل التالي: )جمعية أطباء التركمان  
، معهد القانون الدولي وحقوق االنسان ٢٠١٣، قرار البرلمان األوروبي  ٢٠١٥العراقيين  

 ( ٢٠١٧ومجوعة حقوق األقليات الدولية  ٢٠١٨، مجموعة االزمات الدولية ٢٠١٣
 :في مدينة اربيل وكفري   •
o استيعابهم وتسهيل  تمركزهم  لتشتيت  التاريخية  التركمانية  األحياء  إخالء    . تم 

الكردية؛ تظل هوية المصدر   اإلقليمية)معلومات مأخوذة من مصدر داخل السلطات  
 مجهولة من اجل الحفاظ على سالمتها/سالمته(

o  (٢٠١٠تم قمع التركمان سياسيًا وثقافيًا وتعليميًا )الالني . 
، عانى التركمان من تسلط االحزاب الكردية  ٢٠٠٣بعد سقوط نظام البعث في عام   •

والبشمركة )القوات العسكرية إلقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي( التي سيطرت  
على جميع المناطق التركمانية تقريبا، خاصة في محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو.  

 فعلى سبيل المثال:  
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o   وقعت المئات من حاالت االغتيال واالختطاف واالعتقاالت التعسفية واقتحام المنازل وسرقة
 ( ١( )الصورة رقم  ٢٠١٧)مؤسسة سويتم    محتوياتها. 

o جلب عشرات االالف من العوائل الكردية واسكانهم في المناطق التركمانية. 
o  التركمانيةاالقتصاد في المناطق اإلدارة و سيطرة االكراد على. 

 
 

الدولة اإلسالمية مناطق تركمانية واسعة في جميع المحافظات الشمالية  ب   ىما يسماحتلت  
(، وان معظم التركمان الذين يسكنون في تلك المناطق هم من المذهب  ٢٠١٧- ٢٠١٤)

التركمانية  الشيعي المناطق  تطهير بعض  تم  وبقيت    في غضون شهور)مدن وقرى(  . 
تحت حكم داعش حتى هزيمتها في العراق. بقيت مناطق تركمانية مناطق تركمانية أخرى  

، والتي الدولة اإلسالميةب   ىما يسمبين قوات الدولة العراقية و خط القتال  على حدود  أخرى  
  تعرضت باستمرار لجميع أنواع الهجمات:

ة وفي داخل مدينة قضاء تلعفر وناحيتي العياضية والمحلبي   :في محافظة نينوى  •
الموصل. وفي عدد كبير من القرى في سهل نينوى وفي مركز قضاء الموصل  

 وفي قضاء سنجار. 
تازه   • داقوق وناحية  البشير وبقيت قضاء  ناحية  احتالل  تم  في غرب محافظة كركوك 

لدولة اإلسالمية وتعرضوا لهجمات مستمرة  با   ى ما يسم خورماتو على الحدود مع قوات  
 .أنواع األسلحة منها بالسالح الكيماوي بجميع  

احتلت   • الدين  صالح  محافظة  يسمفي  الغربية ب   ىما  الجهات  االسالمية  الدولة 
والجنوبية من قضاء طوزخورماتو بالكامل تقريبا، التي فيها عشرات القرى التركمانية 

ناحية أمرلي ألكثر من شهر منها بيرارجلي، قره ناز وجرداغلي الشيعية وحاصرت  
نيران   مرمى  في  طوزخورماتو  مدينة  وبقيت  يسمتقريبا.  اإلسالمية با  ىما  لدولة 

 رضت لهجمات مستمرة.وتع
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● 

الدولة ب  ىما يسميتواجد التركمان في كل مكان في محافظة ديالى، اذ احتل تنظيم 
)قزلرباط( وجلوالء )قره خان(    يةتركمانية مثل قره تبه والسعدالاإلسالمية النواحي 

والمنصورية )أضنة كوي(، بينما بقيت قزانيه على الحدود بين داعش والقوات الحكومية  
 .وتحت التهديد 

 

 

تعرضت مئات االالف من التركمان الشيعة في هذه المناطق التركمانية الشاسعة الى عمليات 
 (:٢٠١٥التطهير العرقي منها )هيومن رايتش ووتش  

ُقتل وُدفن الكثير من الرجال في مقابر جماعية وتم أسر النساء في قضاء تلعفر وفي قرى   •
 األسواق كالعبيد. في    ن قضاء طوزخورماتو وناحية بشير وبيعه 

َنزح عشرات اآلالف من العائالت التركمانية، وفي مناطق كثيرة والتي ال يزال الجزء الكبير   •
 . منهم غير قادر على العودة إلى ديارهم 

  العديد من قرى في  وأحيانا أحياء بأكملها، خاصة في ناحية أمرلي و لمنازل  تم هدم مئات ا  •
 .طوزخورماتو

 

التالية من هذه الدراسة ظهور وسير عمل النظام السياسي التركماني   األقسام تقدم  
 التي ُأخضعت لسيطرة السلطات التركية في شكل فترات زمنية )مراحل(. 

 

 ما قبل تأسيس الجبهة التركمانية  
 

عندما كانوا يتعرضون ألبشع أنواع   ،لم تفعل تركيا شيئًا لتركمان العراق ١٩٩٠قبل عام 
انتهاكات حقوق اإلنسان. عاش في تركيا العديد من المثقفين واألكاديميين التركمان، اذ  

التركمان هناك الى مئات االالف بعد سنوات من بدء الحرب العراقية   ازداد عدد
، رغم ذلك لم تسمح لهم تركيا بتأسيس أحزاب سياسية. (١٩٨٨- ١٩٨٠)اإليرانية   
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، ازداد نشاطات جميع شرائح المعارضة  ١٩٩٠بعد احتالل نظام البعث للكويت في آب  
في تنظيم مؤتمرات كبيرة وعقد    واالعراقية بشكل كبير، والتي كانت جميعها في الخارج. بدأ

، الخارجية والدوائر الحكومية األخرى للدول وباألخص الغربيةلقاءات مهمة مع الوزارات  
على نشاطات المعارضة  من اجل االطالع  الحكومة العراقية في المنفى.    يمثلون   موكأنه

العراقية عن قرب ومعرفة سير عملها، سمحت تركيا لتركمان العراق بتأسيس حزب سياسي  
 في تركيا. 

 

أشهر من بضعة  ، قبل  ١٩٩١عام    مطلعفي  تأسس الحزب الوطني التركماني العراقي  
أصبح الحزب    .١٩٩١اذار    ١١للمعارضة العراقية في بيروت في  انعقاد المؤتمر األول  

التركماني للشعب  أماًل  التركماني  السياسي    ،الوطني  العمل  من  ُحّرم  قرن   لفترةالذي 
وتعرض لكافة أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان. لقد احتضن الشعب التركماني بكافة شرائحه  

قادة الرأي الحزب الوطني التركماني. مّثل كّتاب و الكاديميين وضباط رفيعي الرتب و األمن  
وفي االجتماعات مع    ات المعارضةالحزب الوطني التركماني تركمان العراق في مؤتمر 

 .الحكومات
 

التركمان   من  مجموعة  قامت  التركماني،  الوطني  الحزب  تأسيس  من  قليلة  أشهر  بعد 
اذار    ٢مان العراق في  األعضاء في حزب الدعوة العراقي بتأسيس االتحاد اإلسالمي لترك

 . وكان تأسيسه خارج سيطرة تركيا وتم تهميشه من قبل تركيا. ١٩٩١
 

ال  الثاأسس احمد كونش  التركماني  أواخر عام  حزب  يسمى   ١٩٩١لث في  والذي كان 
بحزب االتحاد التركماني. كان حزب االتحاد التركماني هو ثاني حزب تركماني تأسس 
بتسليم الحزب الى رياض  التركية  التركية. وقامت االستخبارات  خارج سيطرة السلطات 

في  ، وتم تغيير اسم الحزب الى حزب توركمن ايلي  ١٩٩٣صاري كهيه في أواخر عام  
 .  ١٩٩٦عام 



Forum of EthnoGeoPolitics 
 

 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.9 Nos.1-2 Winter 2021 
 

165 

 

 

ظل الحزب الوطني التركماني الممثل الرئيسي لتركمان العراق بين مجموعات المعارضة 
المعارضة العراقية تضم مجموعات سياسية عربية وكردية العراقية، في الوقت الذي كانت  

 عمالقة. على سبيل المثال:
األعلى للثورة اإلسالمية مع  حزب الدعوة والمجلس  فيها  المجموعة اإلسالمية الشيعية،   •

 . أحزاب عديدة أخرى 
الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني فيها  الجبهة الكردستانية العراقية،   •

 وأحزاب كردية اخرى.  الكردستاني
 . الحزب اإلسالمي العراقي وأحزاب كردية إسالمية فيها  المجموعة اإلسالمية السنية،   •
القومية   • الوطني  فيها  ،  المحافظة المجموعة  الوفاق  وحركة  العراقي  الوطني  المؤتمر 

 . العراقية 
 . الحزب القومي االشوري  •
 

من أجل تمثيل ثالث   الكبيرةإن الحصول على موقع جيد بين مجاميع المعارضة العراقية 
مكون   األوروبي   العراقيالمجتمع  من  أكبر  البرلمان  )قرار  والكرد  العرب    بعد 

مكثفة من الحزب الوطني التركماني. مع  ا محترفة  َتَطّلب جهودي (، كان  ٢٥٦٢/٢٠١٣
باألخص حقوق    انتهاكات جسيمة لحقوق االنسان ب   وذلك  -استمرار تفاقم المشكلة العراقية  

اإليرانية   العراقية  والحرب  الماضي،  القرن  سبعينات  في  في  األقليات  بدأ    ١٩٨٠الذي 
سنوات ثمانية  االقتصادي  واستمر  الحصار  تبعه  الذي  األولى  الخليج  حرب  ثم  في  ، 

كانت اعمال وأنشطة المعارضة العراقية تتزايد   –وما الى ذلك ، تسعينيات القرن الماضي
 باستمرار في تسعينيات القرن الماضي. 

 

مثل لبنان والمملكة العربية السعودية وإيران  ،كانت المؤتمرات ُتعقد في بلدان مختلفة
وكانت المعارضةوالنمسا وإنجلترا والواليات المتحدة.   
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تتواصل مع حكومات الواليات المتحدة والدول األوروبية والعربية، وخاصة دول الخليج  
ادت نفقات ومصروفات حزب دز وإقامة عالقات استراتيجية. ا   للحصول على دعم سياسي 

كان يتوجب على الحزب الوطني التركماني المشاركة في جميع تلك  .  الوطني التركماني
 .مالية كبيرةة محترفة مكثفة ومصادر دا سياسي و األنشطة، التي تتطلب جه

 
 :كانت المؤسسات التركمانية تواجه صعوبات في التمويل الذاتي لعدة أسباب 
لسياسات االستيعاب   • تعرضوا  اذ  تركمان العراق في وضع اقتصادي جيد،  يكن  لم 

 . لعقود 
الثقافة السياسية في المجتمع التركماني أدى إلى انعدام التضامن الواعي مع    انعدام  •

 . المؤسسات التركمانية 
 . لم تستطع األحزاب التركمانية إثبات نفسها من أجل الحصول على قاعدة شعبية جيدة  •
، حيث  ٢٠٠٣قبل عام    كان من الصعب الحصول على دعم مالي من داخل العراق   •

المؤسسات  وكانت  داخل العراق  تعيش  من الشعب التركماني  ت الغالبية العظمى  كان 
 . التركمانية خارج العراق 

هذه   • وإجبار  التركية  السلطات  سيطرة  تحت  التركمانية  المؤسسات  وبقاء  تأسيس 
التركي  المؤسسات على ا  التمويل  يُ ، والذي  فقطالعتماد على  منح بشكل لم يكن 

 إلرادة المديرين االتراك والسياسة الوطنية التركية.خضع ي روتيني و 
 

خبرات سياسيي الحزب الوطني التركماني وتطور عالقاتهم مع الدول التي كانت   تزايدمع  
مهتمة بالمشكلة العراقية، ازدادت فرصة الحزب في الحصول على تمويل من مصادر 

 أخرى غير تركيا. 
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التركمان في االجتماعات المتكررة خارج تركيا، تطلبت موافقة كانت مشاركة السياسيين  
االستخبارات( والتي على غرارها كان ُيقدم الدعم المالي على -السلطات التركية )وزارة  

ان ُيقدم تقريرا بعد العودة من االجتماع. لم تكن موافقة السلطات التركية على الدعم المالي  
لمراجع. كانت هناك حاالت في غاية األهمية تخص روتينية والتي كانت تقدرها تلك ا

تركيا الحزب الوطني  على سبيل المثال، منعت    الشعب التركماني لم توافق عليها تركيا،
. )مؤسسة التركماني من المشاركة في اجتماعات توزيع عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء 

 ( ٧١-٦٨: ٢٠١٩سويتم 
 

بدأت وزارة   قادة مع مرور الزمن،  التركية تملي سياساتها على  الخارجية واالستخبارات 
سئم السياسيون التركمان من سياسات بعد ان    .الحزب الوطني التركماني في كل األمور

التهرب واالبتعاد من  في  عليهم وعلى الحزب، بدأوا  المستمرة للسيطرة  التركية    الحكومة
السلطات    تار للحزب. عندما أدركالسلطات التركية لتجنب تدخلها في عملية صنع القر 

على   قادرة  تعد  لم  انها  السياسيين  التركية  على  الوطني التركمان  السيطرة  الحزب    في 
تحارب قياديي ومؤسسي الحزب الوطني التركماني    التركماني، بدأت االستخبارات التركية

للسيطرة    تشكيل الجبهة التركمانيةفكرة  وتبني  وعرقلة نشاطاتهم  من خالل قطع التمويل  
 على النظام السياسي التركماني. الكاملة 

 

 تأسيس الجبهة التركمانية  
 

وبعض السياسيين التركمان مناقشة وضع آلية تستطيع من خاللها المسؤولون االتراك بدأ 
التركمانية  ومنظمات المجتمع المدني ؤسسات السياسية اخضاع السياسيين التركمان والم 

قبل أكثر من عام من إنشاء الجبهة التركمانية في أوائل عام ةتحت مظلة مؤسسة واحد  
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تركمانية تتعارض   ة. سعت تركيا من خالل هذا المشروع منع أي نشاط او سياس ١٩٩٤
حتى لو تعارضت ذلك مع  التركية، والمصالح والخطوط الحمراء مع سياستها الوطنية

 أهم المصالح القومية التركمانية.  
 

تأسيس  في  ، بدأت وزارة الخارجية التركية والمخابرات التركية  ١٩٩٤في منتصف عام  
بما ان هذه الجبهة التركمانية تأسست قسرا من قبل االستخبارات التركية )  الجبهة التركمانية

التركية، فسوف ُيستخدم مصطلح الجبهة التركمانية فقط في وفي سياق المصلحة الوطنية  
. تم إقناع األكاديمي التركماني المعروف عالمًيا إحسان دوغرامجي من قبل هذه المقالة(

حسب بعض    .سياسي تركي رفيع المستوى لإلشراف على تأسيس وإدارة الجبهة التركمانية
هو   المهمةالسياسي التركي الذي اقنع دوغراماجي على قبول  فان  السياسيين التركمان،  
 سليمان دميرال.  آنذاك رئيس الوزراء التركي

 
"شورى   تسمى  فقط  باالسم  مؤسسة  التركمان  األكاديميين  بعض  مع  دوغرامجي  أسس 
التركمان" لتأسيس الـجبهة التركمانية. لم يكن شورى التركمان مسجلة رسميًا، وليس له  

: ٢٠١٩)مؤسسة سويتم    بكامل اعضائه، وال اجتماعات منتظمة ولم يلتقي قط  نظام داخلي

عدد من ، تم اإلعالن عن اتفاق ١٩٩٥في الخامس من شهر شباط عام  .(١٣٣-١٢٩
نيسان من نفس العام، تم   ٢٤على انشاء الجبهة التركمانية، في  التركمانية  التنظيمات  

 الجبهة التركمانية.  تأسيساإلعالن عن 
 

جميع السياسيين  أثناء تأسيس الجبهة التركمانية، استبعدت السلطات التركية 
والمؤسسات التركمانية غير الخاضعة للدولة التركية. على سبيل المثال، السياسيين  

يشغلون العديد من المناصب القيادية العليا في كانوا وال يزال التركمان الشيعة الذين  
 األحزاب الشيعية العراقية 
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الدولة العراقية، وكوادر    الكبيرة اإلسالمي لتركمان العراق. االتحاد  ومناصب مهمة في 
التركمانية    (١٥٣:  ٢٠٢٠جرجيس  ،  ٢٣٠:  ١٩٩٩)الصمانجي   الجبهة  تأسيس  كان 

 مشابهة بتأسيس دائرة حكومية تركية:
تم اجراء المقابالت الخاصة بتعيين سياسيي وموظفي الجبهة التركمانية من قبل  •

 .التركيةستخبارات مسؤولي وزارة الخارجية واال
 . رواتب شهرية للعاملين فيها بالدوالر األمريكي تم تخصيص  •
 

لتركمان  السياسي  الوضع  يكن  مظلة  ال  و   العراق   لم  تأسيس  تستدعي  الفترة  تلك  متطلبات 
اُعِلن على  تي  وظروف المؤسسات التركمانية الخمس ال   اوضاع للمؤسسات التركمانية. كانت 

 التالي:انهم انضموا الى الجبهة التركمانية على النحو  
 .لم يكن هناك سوى حزبين تركمانيين  •

التركماني كان أكبر حزب تركماني  الجبهة عارض مشروع  ي وكان    الحزب الوطني 
 .رفض االنضمام إليه ي و 

، طردت  ١٩٩٥في اجتماع للمخابرات التركية مع السياسيين التركمان نهاية عام   •
التركماني مظفر   الوطني  أرسالن من االجتماع المخابرات التركية رئيس الحزب 

 .عندما انتقد مشروع الجبهة التركمانية
خضع للشروط ت جمعية األتراك العراقيين للثقافة والتضامن )منظمة مجتمع مدني(  •

 . ١٩٥٩التركية منذ تأسيسها عام 
ليس منظمة سياسية ولكنه مؤسسة مجتمع   فرع أربيل،  -  التركماني  اءنادي اإلخ •

، مع ذلك وضعت المخابرات التركية ة التركمانيةمدني ورفض االنضمام إلى الجبه
 اسم النادي ضمن المؤسسين من قبل االستخبارات التركية.
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، وتحت سيطرة االستخبارات  ١٩٩٥نيسان    ٢٤كتحضيرات لتأسيس الجبهة التركمانية في  
 التركية:

، كجزء من مشروع  ١٩٩٤عام    اواخرفي    ينتركمان المستقلالحركة  تأسيس  تم   •
 .إنشاء الـجبهة التركمانية

من  المعارضة لتأسيس الجبهة التركمانية  قيادات الحزب الوطني التركماني    طردتم   •
 .أجل ضم الحزب تحت مظلة الجبهة التركمانية

تحت مظلة الجبهة    هلضم  –فرع أربيل    -نادي اإلخاء التركماني  التعذر إقناع   •
رخ في الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية الذي أدى الى استقالة  تم فتح شالتركمانية.  

قبول   على  الجديدة  اإلدارية  الهيئة  استمالة  وتم  األعضاء،  من  وعدد  الرئيس 
 االنضمام للجبهة التركمانية. 

 
ال التركمانيةبتأسيس  لتركمان  جبهة  السياسي  النظام  على  كامل  بشكل  تركيا  سيطرت   ،

ألزمت   ومنظمات  العراق.  السياسية  والمنظمات  التركمان  السياسيين  التركية  السلطات 
، التي ضمهم للجبهة التركمانية، بعدم تلقي أي نوع من التمويل  التركمانية  المجتمع المدني
 غير ذلك الذي خصصته الحكومة التركية.  من أي مصدر

 

السياسيين من خالل   أنشطة  أيًضا على  تسيطر  أن  تركيا  تمكنت  التمويل،  في  التحكم 
التمويل   من  التركمان  تركيا  حرمت  السياسة  بهذه  التركمانية.  والمنظمات  التركمان 

وتمويل   القرابة  خرى األ  دولالاألذربيجاني  الخريطة ذات  تصميم  تركيا  أعادت  وبهذا   .
 .السياسي التركماني مباشرةدير النظام تُ بحيث السياسية التركمانية 
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 فشل الجبهة التركمانية 
 

اذ  ذي ارادته الدولة التركية التي اسستها قسرا.  البالشكل  عمل الجبهة التركمانية    كني لم  
 كانت هناك مشاكل مستمرة وخالفات يومية باألخص في اجتماعات الهيئة االدارة للجبهة. 

 

، نشب نزاع مسلح بين قادة الجبهة التركمانية والذي أسفر ١٩٩٥كانون األول    ١٩في  
عن مقتل شخص وجرح آخر. كانت المنافسات والصراعات بين مراكز القوى في االدارة  

العامل الرئيسي وراء الخالفات الكبيرة والصراع المسلح    يبارات( هواالستخ  جيشالتركية )ال
 بين سياسيي الجبهة التركمانية.  

 

.  بالنسبة للسلطات التركيةله أية أهمية  ما كان يحدث داخل الجبهة التركمانية لم يكن  
 :الحفاظ على كان المهم بالنسبة لتركيا هو

 .وعالقاتها الخارجية هاعلى أنشطة الجبهة التركمانية وسياست  السيطرة •
ُتثار قضايا تتعلق باألقليات، التي تشكل مشكلة  السيطرة على اإلجراءات كي ال   •

 ة.تركي لدولة الل
 المتعلقة بالعراق وباألخص شمال العراق.   الخطوط الحمراء التركية  على عدم انتهاك •
 

ويطالبون االعتراف بها   ةقومي هويتهم التركمان العراق يعتزون بيفتخر  من ناحية أخرى،  
 حقوقهم الثقافية والسياسية والتعليم بلغة االم. تحقيق ويجادلون من اجل 

 

إلى الجبهة  قد انضموا  أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب الوطني التركماني من أربيل    كان
إرادة قادتهم،   الذين و التركمانية ضد  اما  والسياسي.  المالي  تركيا  ُحرم الحزب من دعم 

هة. ثم  ب من الج  هم انضموا إلى الـجبهة التركمانية من أعضاء الحزب فحصلوا على رواتب 
 طرد الحزب الوطني التركماني أعضائها الذين انضموا إلى الجبهة. 
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عام من تأسيس الجبهة التركمانية، انسحب أعضاء الحزب الوطني التركماني،    حواليبعد  
الت  الجبهة  من  حزبهم،  من  ُطردوا  نتيجة  الذين  التركمانية ركمانية،  الجبهة  جدوى  عدم 

 مكوناتها. الخالفات المستمرة بين لتركمان العراق و 
 

إلى   أدت التركماني وقادته  الوطني  الحزب  التركية على  السلطات  التي فرضتها  القيود 
ومشاركاته مع المعارضة العراقية في النشاطات الدولية. كما حدث    قييد نشاطات الحزبت 

عندما لم يستطيع الحزب الوطني التركماني االشتراك في العديد من اجتماعات المعارضة  
ُمنع الحزب الوطني التركماني من المشاركة في  في إنكلترا وامريكا. على سبيل المثال،  

النفط م برنامج  توزيع عائدات  قد  اجتماعات  اذ كان  المتحدة،  الواليات  الغذاء في  قابل 
من أحمد جلبي،  م. أ.  طلب رئيس قسم مكافحة االرهاب في مديرية االستخبارات التركية  

العراق،   الجانب  تنظيم االجتماعات من  المشاركين في  قائمة   اخراجأحد  التركمان من 
 . ١٩٩٦في المؤتمر في الواليات المتحدة مطلع عام  الحاضرين للمؤتمر

 
 

فيما ،  االمريكية   تركمان العراق من دخل شهري تقدر بماليين الدوالرات وبذلك حرمت تركيا 
ة من عائدات برنامج النفط شهري حصة  مليون دوالر    ١٢٠كردية على  حصلت األحزاب ال 

 (٧١-٦٨: ٢٠١٩)مؤسسة سويتم   .مقابل الغذاء 
 

وهكذا، بعد ما  من رئاسة الجبهة التركمانية.  ، استقال تورهان كتانة١٩٩٦أوائل عام في 
 بشكل شبه كامل. كمؤسسة يقرب من عام من تأسيسها، انهارت الجبهة التركمانية 
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 التركمانية   الجبهة التركمانية وفق الخضوع الكامل من خالل إعادة تصميم المؤسساتإعادة بناء  
 

التركمانية بشكل شبه كامل،  ١٩٩٦في أوائل عام   الجبهة  الحزب كان  ، عندما فشلت 
زرع بذور االنقسام في قيادة الحزب  وذلك نتيجة ل  االوطني التركماني قد انهار بالكامل تقريب 

أنشطة الحزب بشكل    مجموعة تدعم مشروع تأسيس الجبهة التركمانية وتحديد  تشكيلبعد  
 التركية او بقطع التمويل عن الحزب. مباشر من قبل السلطات 

 

تمهيد الطريق إلعادة تأسيس  ل، ١٩٩٦في اذار ، ربما تهاأعدت االستخبارات التركية خط
للسلطات  بالكامل  لسياسيين التركمان والتنظيمات التركمانية  ااخضاع  الجبهة التركمانية و 

تم تكليف مصطفى كمال يايجلي بتنفيذ المهمة، وهو كان من أعضاء اللجنة  التركية. 
لتركيا. في منتصف عام   المخلصين  التركماني ومن  الوطني  للحزب  ، ١٩٩٦التنفيذية 

 يايجلي في مدينة أربيل لتحقيق االهداف التالية: ظهر
الذين لم يخضعوا للسلطات ا   ابعاد  • التركمان  باألخص في تأسيس  و لتركية  السياسيين 

 :الجبهة التركمانية، وذلك 
o من خالل تنظيم المؤتمر الثاني المزيف للحزب الوطني التركماني . 
o وحدة شق  مجتمع   العمل على  )منظمة  التركماني  االخاء  لنادي  التنفيذية  اللجنة 

 . مدني رسمية(
 . حل حركة التركمان المستقلين •
 

اربيل،    دينةاللجنة التنفيذية للحزب الوطني التركماني من مفشل يايجلي في إقناع أعضاء  
قيادة الحزب ومن ثم تركوا الجبهة التركمانية    رغبةلجبهة التركمانية ضد  لالذين انضموا  

أيضا. كانت فكرة يايجلي إعادة بناء الحزب وإخضاعه للجبهة التركمانية، بينما رفض 
 ابق. أصروا على تغيير أسلوب عمل الحزب. األربيليون العمل في ظل النظام اإلداري الس
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بطريقة مفتعلة واختار نفسه  التركماني  لـلحزب الوطني  المزيف  نظم يايجلي المؤتمر الثاني  
استطاع يايجلي إحداث   في الوقت نفسه،جميع أعضاء اللجنة التنفيذية.  تقريبا  ير  وغرئيًسا  

في إدارة نادي االخاء التركماني، الذي أدى إلى استقالة رئيس النادي مع مجموعة    شرخ
 . ١٩٩٦ايلول   ٢٤من أعضاء اللجنة التنفيذية في 

 

تم انتخاب رئيس المجموعة يايجلي على النادي.  يدعمها  سيطرت المجموعة التي  بالتالي  
ليايج نائبا  للنادي،  رئيسا  أصبح  الذي  أرسالن،  وداد  يايجلي األخيرة،  أصبح  لي عندما 

رئيسا للحزب الوطني التركماني من قبل المؤتمر المفتعل. فيما بعد، تم تمهيد الطريق 
 امام أرسالن ليصبح ثاني رئيس للجبهة التركمانية. 

 
 

 الجيش التركي يحل محل مديرية االستخبارات في إدارة النظام السياسي التركماني  
 

إلخضاع النظام السياسي التركماني بشكل كامل  التركية  في خضم عملية االستخبارات  
وفقا التفاق مع مسعود البرزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني،  للسلطات التركية،  

لتغيير إدارة محافظة  ،  ١٩٩٦آب    ٣١  فيمدينة أربيل    (نظام البعثالعراقي )جيش  الدخل  
جالل طالباني، االتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الذي كان يتزعمه  أربيل من حزب  

إلى حزب الديمقراطي الكردستاني. هاجم الجيش العراقي مقر الجبهة التركمانية ومقرات  
 األحزاب ومنظمات المجتمع المدني التركمانية:

 . التركمانية   تم إتالف او سرقة جميع محتويات المؤسسات  •
السياسيين   • من  التركمانية  المؤسسات  في  المتواجدين  العراقي  الجيش  اختطف 

 .والعاملين وكان عددهم تسعة وخمسون 
 . ولم يسمع عنهم اي خبر حتى اليوم طوفين  اختفى هؤالء المخ  •
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كان بعض القياديين التركمان يعملون مباشرة تحت أمرة السلطات التركية وهؤالء تركوا  
السياسيين التركماني الذي نجوا من   بعض   زعم ي  مدينة اربيل قبل فترة قصيرة من الهجوم.

االخرين  السياسيين التركمان    حذرالهجوم بان تركيا كانت على علم مسبق بالهجوم ولم ت 
فإن   وبالتالي  كل  بذلك.  تقريبا  تعني  كانت  التي  التركمانية،  السياسي  الجبهة  النظام 

 بالكامل تقريبا.  تقد تفكك، التركماني 
 

بدأ الجيش التركي في هذه المرحلة بسحب ملف التركمان من االستخبارات التركية، ليقوم  
من خروج الجيش العراقي من قليلة  بإدارة النظام السياسي التركماني منفردا. بعد أسابيع  

مكتب الجيش التركي في مدينة أربيل بعض السياسيين التركمان المنتمين    استدعى  ،أربيل
عن ادارة مؤسسات التركمانية، وأبلغهم بأن الجيش التركي أصبح مسؤواًل إلى األحزاب وال

 النظام السياسي التركماني.  
 

،  ينالجيش التركي بحل حركة التركمان المستقلفي سياق إعادة بناء الجبهة التركمانية، بدأ  
 :بتغيير رايهإقناع الجيش التركي  فيأحد أعضاء اللجنة التنفيذية للحركة  فيما نجح 

 . ١٩٩٧ايلول عام  ٣لحركة في العام لمؤتمر التنظيم  تم  •
 . التنفيذية تهاتغيير رئيس الحركة ومعظم أعضاء لجن  تم  •

 

دائما في   عملي   كهيهن رئيس الحزب رياض صاري  كاأما بالنسبة لحزب توركمن ايلي ف
.  وَدَعم مشروع تأسيس الجبهة التركمانية منذ البداية  التركية  الوطنية للدولةسياسات  السياق  
الحزب  ألعاد تأسيس الجبهة التركمانية:  جاهزةاصبحت االحزاب التركمانية الثالثة    وهكذا،

باعتباره أكبر وأقدم   حركة التركمان المستقلين وحزب توركمن ايلي.و   الوطني التركماني
تم اخض فقد  التركماني  مؤسسة مجتمع مدني تركماني عراقي،  نادي االخاء  فرع  -اع 

 أربيل أيضا. 
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إلظهار الجبهة التركمانية على أنها مستقلة وشرعية، تم عقد المؤتمر التركماني األول 
وكان تنظيم المؤتمر تحت السيطرة الكاملة للجيش   ،١٩٩٧أيلول  ١٨و ١٧المزيف بين 

 :كل منباألحرى تعيين،  ،التركي، تم انتخاب
 . وأعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية رئيس   •
 .أعيد بناء شورى التركمان بثالثين عضوا •
 

وبذلك، كانت السلطات التركية قد أعادت بناء الجبهة التركمانية بأسلوب يشبه تحريك  
 احجار الدامة.

 
 

 والمؤسسات التركمانيةاستخدام الترهيب والعقاب والتشهير اإلعالمي ضد السياسيين التركمان  
 

 سياسي تركماني 
)لكن كل ذلك حدث تحت التسلط المباشر لتركيا، أما بسيطرة االستخبارات التركية  
أو جنراالت الجيش التركي. وعندما كان أحد من المسؤولين في الجبهة التركمانية  

يهددون  يخالف اوامرهم، كانوا يطردونه أو يهددونه بشتى الوسائل، وأحيانا كانوا  
 بعض من االشخاص باختطاف بنته أو ابنه(

 

  وباتعقالترهيب و ال
 

رفض االنصياع  و مؤسسة تركمانية أقامت السلطات التركية بطرد أي سياسي تركماني 
استمر في معارضة او انتقاد اإلدارة التركية. تركيا همشت وامر السلطات التركية او أل

على السياسي التركماني او المؤسسة التركمانية التي تعمل خارج  اتطو ومارست الضغ
 السياسة 
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  ، باستثناء التنظيمات التركمانية الشيعية التي تم تهميشها مسبقا.التركية او رغما عنها

احدى الطرق التي استخدمتها تركيا لتركيع المؤسسات   لدعم المالي او قطع اكان تقليص 
من تلقي الدعم المالي  ؤسسات التركمانية المالسلطات التركية تمنع علما بأن  التركمانية.

ترهيب واختطاف السياسيين التركمان  في حاالت معينة تم  من أي مصدر اخر غير تركيا.  
تهديد بخطف أبناء او بنات ، وتم  الذين يواصلون معارضة سياسات تركيا تجاه التركمان

 . السياسيين التركمان
 

 التشهير في وسائل االعالم
 

من عددها األسبوعي    ٥٦  ةصفحالالتركية مقاال في    قطة ، نشرت مجلة ن ١٩٩٦في نيسان  
تحت  التركماني  الوطني  الحزب  العراقية:  السياسة  في  النظيفة  االيادي  "عملية  بعنوان 

هين فيها قادة الحزب الوطني التركماني الذين رفضوا مشروع الجبهة التركمانية  ي المجهر"  
من قبل  نفس المجلة  تم استخدام    .(٣و  ٢لالستخبارات التركية )انظر الى الصورة رقم  

اإلدارة التركية للتشهير بالبروفيسور إحسان دوغرامجي الذي أشرف على  أحد مراكز القوة في  
 بتوصية من الحكومة التركية. و   تأسيس الـجبهة 

 

رئيس باستثناء  التركماني،  الوطني  الحزب  لقادة  صورًا  المذكور  المقال  حزب    تضمن 
ايلي، رياض صاري كهيه،   تشهير  توركمن  التركمانية. كان  الجبهة  الذي دعم مشروع 

المجلة لقادة التركمان وتشويه سمعتهم يفتقر ألبسط القواعد األخالقية وكان إهانة واضحة  
معروفين بنزاهتهم من قبل التركمان    ون هؤالء القادة التركمان كانوا وال يزاللتركمان العراق.  

العراق وخارجه بمعلومات مضللة وباختالقفي  ي   .  اتهامات المقال  وجيه  حوادث كاذبة 
هادفا  مهينة   القادة  تلك  التركمان الى  قادة  ضد  واألتراك  التركماني  الشعب  استفزاز 

 المستهدفين، الذين رفضوا مشروع الجبهة التركمانية، المقال:
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التركية،   يمدح رياض صاري كهيه  • للدوائر  ويعتبره الشخص الذي أدخل رئيس    المطيع 
شعبية بين  حظى ب الحزب الوطني التركماني، مظفر أرسالن، إلى الساحة السياسية وجعله ي 

 . التركمان 
يهين أحد قيادي الحزب، حسن اوزمان، واصفا إياه ـب "حسن االعمى". مدعيا بأنه كان   •

ويعيبه قائاًل إن قوجاوا  ه  ويسئ الى سمعت خادما في مكتب الزعيم التركماني عزالدين قوجاوا،  
يتهم أوزمن بالتعاون مع المخابرات السورية ويربط صعوده في  ، كما  كان يضربه باستمرار 

 . الحزب بعالقته الشخصية مع رئيس الحزب مظفر أرسالن 
من أوزمن ارتقى في    دعم يهاجم الدكتور أيدين بياتلي ويدعي أنه بعثي وصدامي وانه ب  •

 . الحزب 
كذبا وزورا  يشار إمام أوغلو، وذلك باتهامه  الذي هو    ي قيادة الحزب يسئ الى عضو آخر ف  •

 . كان يعمل في تجارة السالح انه  أنه باع ممتلكاته في مدينة كركوك لألكراد، و على  
 أرسالن:رئيس الحزب الوطني التركماني وقائده المؤسس، مظفر  يتهم   •
o  الوطني التركمانيالحزب من غير أعضاء السياسيين التركمان  بتهميش . 
o  التركماني طرد سياسيين تركمان من الحزب الوطنيب . 
o بدفع العديد من السياسيين التركمان إلى ترك الساحة السياسية . 
يحرف الحقائق ويذكر بأن أرسالن انضم إلى الجبهة التركمانية بضغط من القاعدة  •

ان   الشعبية، لكنه من المعروف التركماني  الجبهة  جيًدا أن الحزب الوطني  ضم إلى 
ولم يتبنى أرسالن مشروع الجبهة   التركمانية تحت ضغوطات من االستخبارات التركية

 التركمانية ابدا. 
يتهم جميع قادة الحزب، الذين يعارضون مشروع الـجبهة التركمانية، باختالس األموال   •

 .أدلة مقنعة ةدون تقديم أي 
 

 



Forum of EthnoGeoPolitics 
 

 

Forum of EthnoGeoPolitics Vol.9 Nos.1-2 Winter 2021 
 

179 

 
 

أنفق   • انه  على  اعتباطي  بشكل  أرسالن  الجبهة    ١٨٠يتهم  ميزانية  من  دوالر  ألف 
التركمانية، غير ان أرسالن كان قد ُابعد حتى من حزبه لرفضه فكرة تأسيس الجبهة  

 . التركمانية ولم يكن له أي دور في تأسيس وإدارة الجبهة التركمانية
 
 

 ( ٢٠٠٨-١٩٩٧) تفرد الجيش التركي في أدارة النظام السياسي التركماني بقبضة من حديد 
 

 سياسي تركماني  
التركمان قرارات تؤثر سلبًا على  السياسيين  تافه كان يملي على  )موظف تركي 

)تركيا لم تسمح لتركمان العراق ولو لمرة واحدة باتخاذ    مصير التركمان في العراق(
 ( قراراتهم بأنفسهم

 

وإخضاعه التركمانية  الـجبهة  تأسيس  إعادة  سيطرة    ا مع  أصبحت  التركي،  الجيش  لقيادة 
التركماني.  المجتمع  على  وبالتالي  التركمانية،  التنظيمات  على  مطلقة  التركية  السلطات 
السياسيون والموظفون التركمان الذين تم اختيارهم كانوا من الذين يمكن إخضاعهم بسهولة 

 :للسلطات التركية وسياستهم الوطنية، التي هي 
 .التركية وطنيةلمصالح الاخدمة لاستغالل التركمان  •
التركمان من أجل حقوقهم كأقلية، بسبب السياسة التركية السلبية تجاه   قمع نضال •

 . أقلياتها
 

وغير شرعي الحقيقة بأن إدارة الدولة التركية للنظام السياسي التركماني عمل غير قانوني  
وال سيما انها كانت   ،لحكومة التركية السيادية ل سلطة  ال تقع خارج نطاق  ألنها   ، بطبيعتها

المتابعة والمراقبة الكافية   فان،  ونتيجة لذلكادارة عسكرية مغلقة من قبل الجيش التركي. 
 إلدارة النظام
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ممكنة، في سياق اإلدارة الجيدة والعادلة لم تكن  السياسي التركماني من قبل السلطات التركية  

 ستخدام العادل والنزيه للتمويل.واال 
 

 :على النحو التاليلسياسة اإلدارة التركية المالمح الرئيسية كانت 
النظام   • ونشاطات  قرارات  جميع  على  وتشرف  التركية  السلطات  تقرر  أن  يجب 

 . السياسي التركماني
 الكامل للخطوط الحمراء التركية التي نصت على: الخضوع •
o   بحكومة إقليم كردستان عدم االعتراف بالعراق الفيدرالي وبالتالي عدم االعتراف . 
o  عدم استخدام كلمة كردستان . 
o  التعامل مع حكومة االقليم الكردية عدم. 
الموالين   • التركمان اآلخرين  التركية تستعمل  الحاالت المهمة، كانت السلطات  في 

لها، وتهمش السياسيين وقادة الجبهة التركمانية. كما حدث في اجتماعات المعارضة 
 العراقية:

o   اجتماعات نيويورك في تشرين االول عام    ضيائي لحضور فرضت تركيا السيد مصطفى
 . ( ١٦٣- ١٦٢:  ٢٠١٩)مؤسسة سويتم    ١٩٩٩

o   كانون    ١٥- ١٤تم إرسال ضيائي سًرا لحضور اجتماعات المعارضة العراقية في لندن
 . ( ٢٠١٥)الصمانجي    ٢٠٠٢الثاني  

 

 الفترة كانت على النحو التالي:من األحداث الرئيسية الكثيرة في هذه بعض 
السياسيون  تعرض  في ظل امالء هذه السياسة التركية على التركمان تجاه األكراد،   •

للعديد من الهجمات من قبل البيشمركة وتم تهميشهم من    والمؤسسات التركمانية
 .قبل اإلدارة الكردية في جميع المجاالت
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المشاركة في حكومة إقليم كردستان عام  موظف تركي صغير التركمان من  منع   •
، بعد ان حصل التركمان على حصة معقولة في الحكومة المذكورة )انظر  ٢٠٠٠

 .(٤الى صورة رقم 
توقيع رئيس الجبهة التركمانية،    قد اقتضتأية مصروفات او نفقات مالية كانت   •

 وكنتيجة:
o  متهمًا االداريين  ٢٠٠٠م  استقال الرئيس الثاني للجبهة التركمانية وداد أرسالن في عا ،

بعد االستقالة  .  في تمويل الجبهة التركمانية األتراك للجبهة التركمانية بالتدخل والتالعب  
انسحب أرسالن ومعه مجموعة كبيرة من العاملين في الجبهة التركمانية للعمل  

 . مع األحزاب الكردية
o  لى شيكات بعشرات االالف  لم يوقع الرئيس الرابع للجبهة التركمانية فاروق عبد هللا ع

لجبهة  له بدعوى انها مصروفات ا من الدوالرات االمريكية التي جلبها االداريين االتراك  
التركمانية. تم ابعاد عبد هللا عن رئاسة الجبهة التركمانية في المؤتمر التركماني العام  

 . وقبل موعده الرسمي بسنة   ٢٠٠٥ظم في عام  الذي نُ 
o   أخضع الرئيس الخامس للجبهة التركمانية )سعد الدين أركيج( نفسه كليا لإلداريين من

من قبل    ٢٠٠٨الجيش التركي، وانُتخب للمرة الثانية لرئاسة الجبهة التركمانية في عام  
المؤتمر التركماني العام الخامس المزيف. ُعرف فترة إركيج بإساءة استخدام سلطاته  

اركيج  ان  ن المال. وحسب السياسي التركماني حسن اوزمان  واختالس مبالغ طائلة م 
قد اختلس ما ال يقل عن خمسة ماليين دوالر. إذا كانت هذه هي حصة اركيج، فما  

السريع لضباط الجيش التركي الذين   التركمانية؟ اإلثراء  حصة المدراء األتراك للجبهة 
سياسيين التركمان في كانوا يديرون النظام السياسي التركماني كان حديث بعض ال

 . تلك الفترة
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من القبول بشروط أمريكية للمشاركة   ( تركمان العراق الجبهة التركمانية )منعت تركيا   •
البعث. أدى ذلك إلى تهميش تركمان العراق في   العملية السياسية بعد نظام  في 

 .٢٠٠٣العملية السياسية، بعد سقوط نظام البعث عام  
تم نقل مقر الجبهة التركمانية من أربيل إلى كركوك دون اتفاق  ،  عامنفس الفي   •

الجبهة   مع تركمان اربيل. مما سبب انفصال عدد كبير من تركمان أربيل من 
 .التركمانية والعمل مع السلطات الكردية

 . ٢٠٠٥ترك حزب توركمن ايلي الجبهة التركمانية في عام  •
استولى على جميع  بعد ان    ، ٢٠٠٥في عام    لجبهة التركمانيةافرع أربيل  ترك   •

متهما الجبهة بانها اداة في    ،وبدأ يتعاون مع األحزاب الكردية  ،في أربيلها  مباني 
 . كان ثاني أكبر تجمع سياسي تركماني . علما بان فرع أربيل يد تركيا

، الدعم المالي ٢٠٠٧رفض رئيس الجبهة التركمانية، سعد الدين أركيج، في عام   •
ألركيج ان يتخذ    ال يمكن كان  األذربيجانية الى تركمان العراق.  المستمر من الحكومة  

 . مثل هذا القرار دون أوامر من الجيش التركي 
 االنتخابات العراقية:فيما يتعلق ب  •
o   التركمان في الحصول على عدد معقول من األصوات في جميع االنتخابات  فشل

أرسلوا عددا قليل جدًا من النواب إلى البرلمان على الرغم من  اذ ، ٢٠٠٣العراقية منذ 
 . الكبير   ي سكان حجمهم ال 

o   يتماشى    بما تم اختيار المرشحين التركمان لالنتخابات العراقية من قبل السفارة التركية
 . مع المصالح الوطنية التركية 

o   المكتب العسكري التركي في أربيل اتفاًقا انتخابًيا للجبهة التركمانية في االنتخابات  منع
 . خسارة التركمان أكثر من عشرة نواب   أدى الى ، مما  ٢٠٠٥البرلمانية في كانون االول  
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، ومع تدهور العالقات األمريكية التركية، تم  ٢٠٠٣بعد سقوط نظام البعث عام   •
 الحكومة العراقية في بغداد: تشكيلتهميش التركمان في 

o صون كول جابوك التركمان في مجلس الحكم، وهي امرأة تركمانية ليس لها اي    مثلت
 . تاريخ سياسي 

o  تم تعيين األكاديمي التركماني رشاد مندان عمر وزيرًا في الحكومة العراقية األولى
 . بعد سقوط نظام البعث دون أن يكون له اي تاريخ سياسي

 

الى درجة  االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان لتركمان العراق  استمرت  في هذه الفترة  
جميع  من  جهوًدا وأنشطة استثنائية  الوضع يتطلب  تهدد وجودهم في العراق. بينما كان  

 فئات المجتمع التركماني، كانت أيدي السياسيين التركمان مقيدة من قبل السلطات التركية.  
 

حتى إذا تم    .تأسيس مؤسسة سياسية تركمانية خارج السيطرة التركيةكان من المستحيل  
ل السهل  ذلك،  وأجهزتها  جدا  كان من  التركية  تحاربهااالستخباراتية  للدولة  وتقوض   ان 

وكانت إما ان تنحل كما حدثت مع حزب الشعب التركماني او تبقى قزمة، كما   تأسيسها.
 حدث مع حزب القرار التركماني. 

 

مايس   - ٢٠٠٨الشعب التركماني )تموز   من هنا الجيش التركي للسياسيين التركمان، و اذالل 
٢٠١١ ) 

 

بغض النظر عن مدى انعدام ضمير سياسي الشعب ومثقفه، كان من المستحيل قبول  
، ٢٠٠٨شباط    ٢٢. في  والسكوت على استمراره  الغادر والمهينمثل هذا النظام اإلداري  

السياسة التركية سويتم بعنوان " تم االنتهاء من الجزء األول من سلسلة مقاالت مؤسسة
 ". وتم إرسال المقال إلى بعض السياسيين ومثقفي التركمان والسلطات  تجاه تركمان العراق
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"الدور غير البناء للجبهة التركمانية العراقية في  هو  لمقال  الثانوي لعنوان  الالتركية. كان  
سويتم   )مؤسسة  التركمانية".  انتقد(٣٢- ٢٧:  ٢٠١٩السياسة  الـجبهة    .  نظام  المقال 

 التركمانية وسير العمل فيها دون التطرق الى الدور السلبي للدولة التركية.
 

العسكرية  مهدت   و المغلقة  التركية  سنوات من اإلدارة  التركماني  السياسي  تعاون  للنظام 
التركمانية الـجبهة  اركيج،  رئيس  الدين  سعد  االتراك  ،  االداريين  امع  التركي  من  لجيش 

نصيب فروع    قلّ   ،لذلكونتيجة    .لجبهة التركمانيةالموارد المالية لب   سافر الطريق للتالعب ال 
، باإلضافة الى ذلكمن الميزانية الى درجة كبيرة.    لهاالجبهة التركمانية واألحزاب التابعة  

رؤساء    مما أدى الى انتفاضةكان رئيس الجبهة التركمانية يحكم الجبهة بقبضة من حديد.  
الجبهة ورؤساء األحزاب  و فر  للجبهة التابعة لها،  ع  التنفيذية  اللجنة  الذين كانوا يشكلون 

 بإقالته.  ٢٠٠٨في شهر مايس عام  ضد رئيس الجبهة، وأصدروا قرارا
 

التركي   الجيش  انتقام  تم  جاء  اذ  وقاسي،  سريع  السياسي بشكل  النظام  تصميم  إعادة 
إقالة  بادئ ذي بدء،  .  مرة اخرى   التركماني العراقي التركية  رفضت السلطات العسكرية 

قاموا بتنظيم المؤتمر التركماني العام الخامس في و ،  ارئيس الجبهة التركمانية الموالية له
وبشكل . تم التالعب وتزوير جميع مراحل المؤتمر  ٢٠٠٨تموز    ١٤إلى    ١٣الفترة من  

طرد األحزاب التي كانت تحت  و   بهة التركمانيةوتم احتواء وإخضاع رؤساء فروع الجعلني  
انتخاباته  .  سقف الجبهة التركمانية تنظيم المؤتمر التركماني الخامس وترتيب  بشكل تم 

ُينتخب   التركمانية  كي  الجبهة  التركي  رئيس  للجيش  تثبيت  المطيعة  تم  ثانية.  لمرحلة 
المزورة االنتخابات  طريق  عن  التركماني  المجلس  يُ .  أعضاء  قواعد    خدم ت سلم  في  اية 

إلى حزب    المؤتمر التركمانية  الجبهة  تحويل  تم  التركية.  للسلطات  الطاعة  قاعدة  غير 
 سياسي يحمل نفس االسم. 
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في المؤتمر التركماني العام    ةكان حزب العدالة التركماني من االحزاب المهمشة والمطرود
هو حزب ذو أيديولوجية اخوانية لجماعة اخوان الخامس. وأن حزب العدالة التركماني  

هذا يعني بان الذي كان يدير  و ردوغان.  المسلمين والذي يتبعها حزب العدالة والتنمية ال
ذا المؤتمر  ال يزال الجيش التركي وبمفرده. بعد هكان  الجبهة التركمانية في تلك الفترة  

عقد في كل ثالث سنوات بشكل أوقفت تركيا تنظيم المؤتمرات التركمانية العامة الذي كان يُ 
 رسمي النتخاب الكوادر القيادية للنظام السياسي التركماني.  

 

، تم طرد جميع اعضاء فرع بغداد للجبهة التركمانية بسبب مشادة كالمية  ٢٠١٠في عام  
 . سعد الدين اركيج التركمانية بين رئيس الفرع ورئيس الجبهة

 

حزب توركمن ايلي وعدد من السياسيين  ، تم تنظيم مؤتمر من قبل  ٢٠٠٩  عام  في حزيران
الشيعة المشترك  التركمان  للعمل  مناخ  وتهيئة  التركمانية  المؤسسات  لتوحيد  بغداد    في 

التركية في بغداد. وذلك  المشروع من قبل السفارة  فشال  رئيس الوزراء العراقي. تم ا  هحضر و 
ن المشاركة في المؤتمر وتهديدهم  باالتصال مع العديد من السياسيين والمثقفين التركما

 بعدم حضور المؤتمر.
 

، تحت نظام سياسي  من أحلك الفترات في تاريخ تركمان العراقواحدة  كانت هذه الفترة  
 تركماني منحرف ومغتصب: 

الكرديةقد    تكان  • والبشمركة  األمن  وقوات  األحزاب  المناطق على    سيطرة  جميع 
 .التركمانية

 . تم تهميش التركمان في اإلدارة في جميع مناطقهم •
 .العائالت الكردية واسكانهم في المناطق التركمانية اعداد كبيرة من تم جلب •
 .التفجيرات تعرض التركمان لالعتقاالت التعسفية واالختطافات واالغتياالت وجميع أنواع   •
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تم تنظيم االنتخابات العراقية تحت السيطرة المطلقة لألحزاب الكردية وقوى االمن  •
تم وضع هذه   –  يّدعون ملكية جميع االراضي التركمانية  وهمالكردية والبشمركة،  

 بكردستان في الدستور الكردي. ىاألراضي ضمن ما يسم
 

 :اقتصرت أنشطة النظام السياسي التركماني في هذه المرحلة على
 واألخر.بيانات صحفية من الجبهة التركمانية حول األحداث اليومية بين الحين   •
 خر. واألتصريحات رئيس الجبهة التركمانية حول األحداث اليومية بين الحين  •
 :المشاركة في االحتفاالت والمناسبات التذكارية، مثل •
o احتفاالت يوم الشهداء. 
o   المتعلقة المهمة  والمناسبات  التركمانية  القومية  لألعياد،  السنوية  الذكرى  احتفاالت 

 . للجبهة التركمانية 
o   باألعياد  مشاركة سياسيي الجبهة التركمانية في احتفاالت السفارة أو القنصلية التركية

 . الوطنية التركية 
 

أركيج   فترتا  )اتسمت  التركمانية  الجهة  رئاسة  (  ٢٠١١-٢٠٠٨،  ٢٠٠٨-٢٠٠٥في 
و  المالي  لهمال  اإلبالفساد  السياسية  المستمر  لألنشطة  كامل  شبه  وغياب  الجبهة  فروع 

 .التركمانية
 

 (٢٠١٦تموز  - ٢٠١١تقزيم النظام السياسي التركماني وحل المجلس التركماني )مايس
 

طيب  قام   رجب  التركية  الجمهورية  مع  رئيس  بالتعاون  وعدوه أردوغان،  السابق  حليفه 
 بتصفية عدد كبير من جنراالت وغيرهم من كبار الضباط  ٢فتح هللا كولن،الحالي، محمد  
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وصلت شعبية أردوغان  وفي السنوات الالحقة،  .  ٢٠٠٥من الجيش التركي اعتباًرا من عام  
. بدأت ٢٠١١% من األصوات في االنتخابات العامة  ٥٠ذروتها، حيث حصل على  إلى  

والتي ظهرت على   ،٢١الخالفات بين أردوغان وكولن نحو نهاية العقد االول من القرن  
عي الحقوقيين الموالين لكولن رئيس جهاز المخابرات الوطنية الردوغان داست السطح عندما  

 .  ٢٠١٢شباط  ٧في 
 

لجزء الثاني من سلسلة المقاالت لمؤسسة سويتم ثالث سنوات، وذلك خوفا كان قد تأخر ا
من انعكاسها السلبي على السياسة التركمانية ومن انتقام السلطات التركية من السياسة 

استخدام تركيا للنظام السياسي التركماني وازدادت الصعوبات  ت إساءة  التركمانية. استمر 
 التي يواجهها التركمان.  

 

فبراير    ٢٧تم كتابة الجزء الثاني من سلسلة مقاالت مؤسسة سويتم وتم االنتهاء منه في  
"تركمان العراق ضحايا التبعية وتدهور السياسات هو  لمقالة  الثانوي لعنوان  ال. كان  ٢٠١٣

المقال  (  ٤٢-٣٣:  ٢٠١٩الوطنية"، )مؤسسة سويتم   للنظام وانتقد  تركيا  استخدام  سوء 
 على نفس العناوين التي أرسل اليه الجزء األول.   وُارسل هذا الجزءالسياسي التركماني.  

 

أيار   بغداد  ٢٠١١في  في  التركية  السفارة  من  توجيهات  على  يعني  بناء  والذي  من  ، 
 :الحكومة التركية وليس الجيش التركي

 . تم حل المجلس التركماني •
التنفيذية   • اللجنة  وأعضاء  رئيس  تغيير  المؤتمر  لتم  تنظيم  دون  التركمانية  لجبهة 

 العام، وتم تعيين أرشد صالحي رئيسا للجبهة التركمانية. التركماني
المجلس التركماني، تم تشكيل مجموعة مزيفة متكونة من ستة أعضاء سمي بـ"ديوان    بدال من  •

 المجلس التركماني":
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o  للديوان اية نشاطات علنية ليس . 
o  يحضر رئيس الديوان ومساعديه في البناية لقضاء وقت الفراغ او تناول القهوة والدردشة . 
o  من تركيا بالدوالر األمريكي هم لديوان رواتب ااعضاء   يتقاضى . 
تَ  • األولى،  اإلخوان مَ للمرة  جماعة  أعضاء  من  قليل  عدد  إدخال  من  أردوغان  كن 

 .اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانيةالمسلمين في 
 

تجدر اإلشارة الى ان المكونات الرئيسية للنظام السياسي التركمان التركي الصنع، والتي  
 ُتحدد جميع أعضائها من قبل السلطات التركية، هي على النحو التالي:

 المؤتمر التركماني العام الذي ينتخب. •
 المجلس التركماني الذي ينتخب. •
 أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية.  •
 رئيس الجبهة التركمانية. •
حوالي   • تضم  والتي  التركمانية،  المدني  المجتمع  ومؤسسة   ٢٠منظمات  جمعية 

 ونقابة، ... الخ، ويديرها مدير. 
 

تم حل المجلس التركماني، كانت األحزاب التركمانية ومنظمات المجتمع المدني  عندما  
شهور   منذ  يعملون  التركمان  عام  عديدة  والمثقفون  تركمان  مجلس  لبناء  مشروع  على 

 مستقل. 
 

 حدثت تغييرات جذرية في قناة تركمان ايلي الفضائية في نفس الفترة
 .اإلخباري والطاقم الفنيرئيس المكتب المذيع و تم استبدال  •
 . مع سياسات أردوغان الدينيةبما يتماشى بدأت القناة في البث  •
 .ازدادت البرامج الدينية والبرامج عن التاريخ واألمجاد العثمانية •
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التركي، مثل بدأ السياسيون التركمان المقربون من أيديولوجية حزب العدالة والتنمية   •
التلفزيونية   حسن توران،  البرامج  تهميش سياسيون تركمان بالظهور أكثر في  ، وتم 

 اخرون، مثل حسن اوزمن.
 

والدوائر التركية التي المختلفة  الحكومات التركية    في سياسياتوالتنافس  كانت التناقضات  
تدير السياسة التركمانية تنعكس مباشرة وبشكل سلبي على النظام السياسي التركماني.  
الكردية  باإلدارة  التركمانية عدم االعتراف  الجبهة  يملي على  التركي  الجيش  بينما كان 

الك التعاون مع اإلدارة  التركمانية على  الجبهة  التعاون معها. أجبر أردوغان  ردية  وعدم 
 وقبول السياسة الكردية، باألخص فيما يتعلق لمحافظة كركوك.  

 

كما ان الجيش التركي اجبر الجبهة التركمانية على عدم التعاون مع الجماعات الدينية 
السياسيين اإلسالميين  العراقية. بينما أجبر أردوغان الجبهة التركمانية على التعاون مع  

له مثل  السنة و  نائب رئيس  اشميالهطارق  الموالين  الذي كان  التجديد  قائمة  ، مؤسس 
، رئيس جبهة اإلنقاذ والتنمية والذي كان نائب لرئيس الجمهورية النجيفيالجمهورية، واسامة  

 .ورئيس مجلس النواب 
 

ضربة تركية أخرى للتركمان جاءت مع مشكلة السياسي اإلسالمي العراقي طارق الهاشمي 
. كان الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق  ٢٠١٢عام  وأوائل    ٢٠١١في أواخر عام  

تضامنًا مع    .ومؤسس قائمة التجديد. بعد إدانته بالقتل هرب من العراق واستقر في تركيا
  .إياد عالوي وزرائها من مجلس الوزراء قيادةالهاشمي سحبت المجموعة السنية ب 

 

التركماني الوزير  من  أردوغان  حكومة  العراقيةفي    طلبت  المفتي، الحكومة  طورهان   ،
 ، لكن الوزير التركماني رفض آنذاك برئاسة نوري المالكي  االنسحاب من الحكومة العراقية
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كان يدعمه قسم كبير من الشعب التركماني. جاءت عقوبات حكومة اردوغان و   .االنصياع

 ت الجبهة.  والتي شل    التركية على شكل تخفيض كبير في التمويل التركي للجبهة التركمانية،
 

،  ٢٠١١في مايس  للجبهة التركمانية  بعد أشهر قليلة من تشكيل اللجنة التنفيذية الجديدة  
نشبت الخالفات بين المجموعة الدينية الموالية ألردوغان والمجموعة المدعومة من قبل  

مما أدى إلى تعليق اجتماعات اللجنة التنفيذية. بعد ذلك، لم تجتمع اللجنة   الجيش التركي،
جتماعات . على سبيل المثال، االزاميةاجتماعات  ، باستثناء  التنفيذية للجبهة التركمانية ابدا

 الحتضان وإعالن القرارات التي اتخذتها السلطات التركية. 
 

 :العراق كما يلي كان وضع تركمانفي هذه الفترة، 
حقوق    ستمرتا • اليومية انتهاكات  صعوباتهم  من  زاد  مما  بهم  الخاصة  االنسان 

 ومعاناتهم. 
 .ازداد تدهور النظام السياسي التركماني •
. في التركمانيي  السياسالسياسيين التركمان والنظام  ازدادت الهيمنة التركية على   •

 .لدى السلطات التركية يرةأسوسياستهم مكتوفي االيادي التركمان بقي الواقع، 
 
 

ردا على عدم كفاءة النظام   ، بدأت انتفاضة طلبة وشباب التركمان٢٠١٥نيسان    ٢٢في  
التركمان.   االنسان  لحقوق  الشديدة  االنتهاكات  واستمرار  التركماني  استولت  السياسي 

مجموعة من الطالب والشباب التركمان على مبنى المجلس التركماني في مدينة كركوك،  
 :ينمطالب 

 . استقالة أعضاء ديوان المجلس التركماني •
 .عام المستقلإعادة بناء المجلس التركماني ال  •
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مجموعة من ستة أحزاب تركمانية  لسلم الطلبة والشباب المنتفض بناية المجلس التركماني  
الذين تعهدوا على تحقيق مطالبهم. بدأت األحزاب التركمانية الستة بجهود مكثفة لتحقيق  

 اهداف طلبة وشباب التركمان.
 

انتفاضة   حركة  معتبرا  التركمان  والشباب  بدأت  الطالب  التركية،  الدولة  الحكومة ضد 
ثالثة في غضون  على االنتفاضة  تمكنت تركيا من القضاء    التركية في قمع االنتفاضة.

 التركماني كما كان في حالته المنهارة. ي  السياسعلى النظام  أبقت تركيا  وبالتالي،    .أسابيع
 (١٨٢-١٧٥: ٢٠١٩)مؤسسة سويتم 

 

نتفاضة الطالب والشباب التركمان، كان السياسيون واألحزاب التركمانية والمثقفين  قبل ا
التركمان يواصلون دون توقف محاوالتهم لتأسيس المجلس التركماني العام المستقل. يمكن  
اعتبار قمع انتفاضة طالب وشباب التركمان من قبل الدولة التركية من أكبر الضربات 

انية، اذ توقف بعدها محاوالت التركمان لتأسيس مجلس تركماني لإلرادة السياسية التركم
 . مستقل

 

 :النظام السياسي التركماني في هذه المرحلة على ما يلي نشاطاتاقتصرت 
 . بيانات صحفية من الجبهة التركمانية حول أحداث الساعة •
 .تصريحات رئيس الجبهة التركمانية حول احداث الساعة •

 
 

 ( ٢٠١٦تموز   ١٥السياسي التركماني المنهار )بعد  اسكات النظام 
 

،  هارغم تغلغل أردوغان في اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية، وتفقيرها وتقليص نشاطات 
 كان الجيش التركي ال يزال هو المتحكم الرئيسي في النظام السياسي التركماني. 
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التسعينيات  بداية  التركي  ،منذ  بالتسلل إلى مؤسسات الجيش  وكان    ،بدأ فتح هللا كولن 
يتزايد يوًما بعد يوم. بدأ التعاون بين  و  جميع مؤسسات القوات المسلحة التركيةتغلغله في  

. كان قد وصل تسلل ٢٠١٠حوالي عام في كولن والجيش التركي ضد أردوغان فتح هللا 
ان  قويًا بما يكفي  فيها  نقطة بحيث أصبح  فتح هللا كولن الى الجيش التركي إلى    اتباع

الفاشل في تموز   الذين كانوا يسيطرون  الى جانب  ،  ٢٠١٦يقود االنقالب  الجمهوريين 
على الجيش. مع فشل هذا االنقالب، أعطى الجمهوريون وفتح هللا كولن ذريعة ألردوغان  

 لعدم إظهار الرحمة في تطهيرهم من جميع مؤسسات الدولة.  
 

تموز   ١٥على الرغم من الدور الواضح لفتح هللا كولن في المحاولة االنقالبية الفاشلة في  
المحاولة ٢٠١٦ في  كولن  دور  في  بالغ  أردوغان  ان  على  المصادر  بعض  تزعم   ،

تاريخ منظمة كولن، وال سيما خطاباته   ان  الى    وأسلوباالنقالبية. غير  تغلغله  وحجم 
المؤسسات   بالخص  التركية،  الدولة  مؤسسات  وبشكل   األمنيةجميع  يدعم  والعسكرية، 

  خطاب   من  مقتطف   يلي  فيمانقالبية.  واضح فرضية دوره الرئيسي في تلك المحاولة اال
، والذي   حزيران  ١٨  في  التركية  التلفزيونية  في  تي  آ  قناة  بثته  الذي  كولن  هللا  طويل لفتح

 يمكن العثور عليه موقع يوتيوب على الشبكة العنكبوتية:   ١٩٩٩
 دون   وتعود  الحيوية،  شرايينهم  في  التجول  حيث  ذلك،  من  ابعد  الى   الذهاب  مسالة   انها"

  في   المالية  القوة  حيث  من  كان  سواء.  وجودنا  اكتشاف  دون   بذلك،  يشهروا  او   تصاب  ان
 الشرائح   او  العلم  مراكز  حيث  من  كان  سواء  القوة،  تمثل  التي  المصادر  حيث  من  او  دولتهم
  الفكر،  وهذا الشعور هذا  عندهم  الذين أكثرية الى الوصول حيث من  او للمجتمع، الكبيرة

 والزامي   وحتمي  الضروري،   من  المعينين،   والقوام  النقطة  الى  فيها  يصلون   التي  اللحظة  الى
آ )اقتباس(؛ انظر أيضا   ١٩٩٩)كولن    ("السرية)  الطريقة   بهذه  العمل  في  يستمروا  ان

 ب(.  ١٩٩٩
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تولى أردوغان ملف التركمان وإدارة النظام السياسي التركماني، بينما  بعد االنقالب الفاشل  
لم يعد  .  ٢٠١١أضعف من قبله منذ عام  ، الذي كان قد  السياسي التركمانيكان النظام  

 . كتابة على الورق النظام أكثر من 
 

صالحي، المحاربة أرشد  ب في إطار التطهير الجذري للجمهوريين والكولينيين، بدأ أردوغان  
 . وبدأ الصالحي التركي  تحت سيطرة الجيشاليزال  رئيس الجبهة التركمانية، الذي كان  

التركية من    هينشر تصريحات  ايها الحكومة  ينفعك؟  "ماذا  قائاًل:  تويتر  من حسابه على 
 محاربة أرشد صالحي؟  

 

مقابل   عليه  فرض شروطتم  ومن الواضح أنه تم تحذيره و   ،إلى أنقرة  الصالحيتم استدعاء  
بعد عودة الصالحي من أنقرة توقف عن  لحفاظ على منصبه كرئيس للجبهة التركمانية.  ا

توقفت    ،نشر التصريحات الصحفية وكأنه اختفى من الساحة السياسية. في هذه المرحلة
جميع أنواع نشاطات النظام السياسي التركماني )الجبهة التركمانية والمجلس التركماني 

 .الصحفية للجبهة التركمانية بياناتحتى ال ومنظمات المجتمع المدني(، 
 

واصلت السلطات التركية إدارة عشرات مكاتب النظام السياسي التركماني ومئات الموظفين 
 بشكل مباشر. من تركيا  الذين يتلقون رواتب رمزية 

 

النظام السياسي التركماني خالل هذه الفترة ضد أبسط    طرأت علىالتغييرات التي    كانت
زم بأي من مواد ميثاق الجبهة التركمانية، لكنها كانت تتماشى مع  لتَ القواعد اإلدارية ولم تُ 

 . على سبيل المثال:ة الوطنية التركيةللسياس المنحرفة الرغبات 
التركمانية خالل النصف  تم إجراء العديد من التغييرات في مؤسسات وفروع الجبهة   •

 .، والتي شملت الرؤساء والموظفين٢٠١٩األول من العام 
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 ،معظم أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانيةاستبدال  تم    ٢٠١٩أيار    ٢٥في   •
 ، بأفراد أكثر خضوعا للسلطات التركية.بمن فيهم رؤساء الفروع 

التركي قبل االنقالب الفاشل، وأصبح الجيش  تقررها  كالعادة    هذه التغييرات  كانت •
نه ال يمكن اإلعالن عن هذه  نظرا أل  .اردوغان صاحب القرارات بعد االنقالب

. ذكر البيان الصحفي  ومبهمةالحقائق، فتم اإلعالن عنها بطريقة غير عقالنية  
على أن التغييرات تمت من   ٢٠١٩أيار    ٢٥الذي نشرته الجبهة التركمانية في  

هذا يعني أن أعضاء اللجنة التنفيذية أقالوا   .تنفيذية للجبهة التركمانيةقبل اللجنة ال
اإلدارية  هذه االجراءات تخضع ألبسط القواعد  لم تكن  أنفسهم وعينوا أعضاء جدد.  

وفقا للنظام االساسي للجبهة التركمانية،    .النظام االساسي للجبهة التركمانية   تنتهك و 
عضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية من قبل المجلس  أل ستبدال  اال او  ات  تعيين ال يتم 

 .أعضاء المجلس التركماني بين  التركماني ومن  
. اذ حل  ةرئيس الجبهة التركمانية من قبل انقر استبدال  تم  ،  ٢٠٢١اذار    ٢٨في   •

القومي  محل  توران  حسن  المسلمين  اإلخوان  جماعة  من  التركماني  السياسي 
 أرشد صالحي. المحافظ 

اجل   • النظام   إضفاءمن  في  التغييرات  واجراء  اإلدارة  على  )المزيفة(  الشرعية 
التركي يختلق   التركماني، كان الجيش  مختلفة، لكن   إجراءاتو   أسبابالسياسي 

بأوامر   مباشرة  التغييرات  يجري  في    إداريةاردوغان  حدث  كما  استخباراتية،  او 
المذكورة   والتغييراأعالالتغييرات  التركماني في ه  السياسي  النظام  الجذرية في  ت 

 .   ٢٠١١عام 
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 الهيمنة على تركمان العراق وعلى نظامهم السياسي على ساعد تركيا تالعوامل التي بعض 
 

وثقتهمان   التركية،  للدولة  العراق  لتركمان  العمياء  الخاطئة    الطاعة  تركيا ب المطلقة  أن 
 :سباب التاليةوذلك لألتساعد تركمان العراق. 

 .التاريخية والجيوسياسيةالعوامل  •
بعد سقوط الدولة العثمانية، والتعرض  الرفيعة فقدان المكانة االجتماعية والسياسية  

والشعور  العزلة  إلى  أدت  التي  االستيعاب  ولسياسات  اإلنسان  حقوق  النتهاكات 
العتماد على من  الى االذي دفعهم  دفعهم هذا الوضع  ق.  بالوحدة عند تركمان العرا

هذا ينطبق على المجتمعات  .تربطهم بهم صلة قرابة والذين ال ُينتظر منهم اإلساءة
 في دول المنطقة. األخرى التركية  األصولذو 

و  • له  وِادارتها  التركماني  لإلعالم  التركية  االستخبارات  االعالم   غيابامتالك 
 .التركماني المستقل

 :نتيجة عند تركمان العراق الثقافة السياسية غياب •
o   غياب النظام الديمقراطي والعقلية الديمقراطية في المنطقة بشكل عام وعقود من

 .الحكم االستبدادي في العراق
o   لتركمان منذ قيام الدولة المستقلة لغياب المؤسسات السياسية والثقافية واالعالمية

 . ، وحرمانهم من التعليم باللغة األم١٩٢١العراقية عام 
o  االستيعاب لفترة طويلةو  لقمعلسياسات االتعرض . 

 

قانونية غير    السلطات التركيةبما أن إدارة النظام السياسي التركماني العراقي من قبل  
األغلبية . لذلك، فان  او الجيش التركي   أجهزة االستخبارات التركيةقوم بها  ت ،  شرعيةوغير  

عرف حقيقة ان الدولة التركية تسيء معاملتهم. إضافة  ت التركمان ال  الساحقة من المواطنين  
أزال هذا الوضع الرادع اإلداري والقانوني أمام السلطات التركية في سوء إدارة  الى ذلك،  

 النظام السياسي التركماني والسياسة التركمانية والشعب التركماني.  
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عجز الدولة العراقية وصمت المجتمع الدولي يساعدان تركيا على التدخل في الشؤون  ان  
 تركمان العراق واستغاللهم.الداخلية للعراق والسيطرة على 

 

لجبهة التركمانية  ل غير التابعة    واالتابعة  سواء  هناك العديد من المؤسسات والمنظمات  
اعداد كبيرة من الموظفين والعاملين التركمان.  الدولة التركية، وفيهم  دار من قبل  تُ   جميعهاو 

كل منها نعة،  العشرات من المنظمات المجتمع المدني المصطهناك  على سبيل المثال،  
نشاطلديها   أي  لها  وليس  موظفين  المؤسسات    يتقاضى  .بضعة  هذه  في  العاملين 

دوالر من الدولة التركية، وهي   ١٥٠دوالر و  ١٠٠والمنظمات اجورا صغيرة تتراوح بين  
مبالغ جيدة لألسر الفقيرة والعاملين غير المؤهلين في ظل تدهور الوضع االقتصادي في  

 العراق.  
 

للشعب التركماني. يقوم هؤالء  دعم  السياسة التركية بمثابة  هذه  واطن التركماني  يعتبر الم
لتركيا،  ودعائيا  العاملين بالدفاع عن السياسة التركية تجاه التركمان، ويشكلون بوًقا إعالمًيا  

مقاومة ومنع وإسكات التركمان الذين ينتقدون السياسة التركية معارضة و يعملون على  و 
 تجاه التركمان. 

 

مؤذية إلسكات معارضي سياستها تجاه و ال تتردد تركيا في استخدام وسائل عقابية مجحفة  
والشعب  التركمانية  السياسة  على  سيطرتها  استمرار  على  المحافظة  وفي  التركمان 
التركماني، على سبيل المثال، الترهيب والتشهير اإلعالمي والحرب النفسية والطرد من 

 .العمل وقطع التمويل
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 االستنتاجات 
 

تقدم هذه الدراسة مراحل تأسيس النظام السياسي التركماني تحت سيطرة الدولة التركية 
على شكل فترات زمنية. وتبحث في اهداف السياسة التركية تجاه تركمان فيه  وسير العمل  

للتركمان.  العراق، ويحلل التدهور المستمر للسياسة التركمانية وأوضاع حقوق االنسان  
كما تقيم التغييرات الجيوسياسية الناتجة عن المشاكل المصاحبة للتغييرات في العراق،  

 على تركمان العراق زعلى السياسات التركية جاه التركمان. 
 

في تركيا وظل تحت سيطرة السلطات التركية هيمنت  النظام السياسي التركماني  تأسس  
كيا على مصير الشعب التركماني. تم استغالل  هيمنت تر وبدوره  عليه السلطات التركية  

 النظام في سياق السياسة الوطنية التركية وبما يتماشى مع المصالح التركية.
 

لها   الموالين  التركمان  من  كبيرا  عددا  تركيا  استخدمت  السياسة،  هذه  تحقيق  اجل  من 
التركية. لم يتمكن النظام  وأساليب عقابية قمعية جائرة ضد أولئك الذين يرفضون السياسة  

 السياسي التركماني من الوقوف على قدميه منذ تأسيسه.
 

 

 غياب اإلعالم التركماني الذي ادى الى عدم تطور الثقافة السياسية عند الفرد التركماني  
 :وأبقى على ضعف التماسك السياسي في المجتمع التركماني. ومن اهم سلبيات هذا الوضع هي

 عي الذي يتطلبه العمل المؤسساتي.غياب العمل الجما •
 عدم القدرة على جذب الناخبين إلى صناديق االقتراع. •
 التوزيع غير الَبّناء ألصوات الناخبين. •
 فوز عدد قليل من المرشحين غير االكفاء. •
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يمكن تقسيم اإلدارة غير الشرعية للنظام السياسي التركماني من قبل الدولة التركية ومن  

 المسؤولة وفترة إدارتها إلى أربع مراحل، وهي:الحكومية التركية حيث الدوائر 
 ( ١٩٩٧-١٩٩١وزارة الخارجية واالستخبارات ) •
 (  ٢٠١١- ١٩٩٧الجيش التركي ) •
 (٢٠١٦-٢٠١١التركية )رجب طيب أردوغان( )الجيش التركي والحكومة  •
 (٢٠١٦رجب طيب أردوغان )من عام  •
 

 الجهات التي انتهكت حقوق االنسان لتركمان العراق:
 ( ١٩٦٨-١٩٢١الحكومات العراقية المتتالية ) •
 ( ٢٠٠٣ – ١٩٧٠نظام البعث ) •
 ٢٠٠٣، في جميع المناطق التركمانية  ٢٠٠٣-١٩٩١السلطات الكردية )في أربيل   •

– ٢٠١٧ ) 
 ( ١٩٩١الدولة التركية )منذ  •
المتطرفون الدينيون وما يسمى بالدولة اإلسالمية )داعش( )بعد سقوط نظام البعث  •

 ( ٢٠٠٣في نيسان عام 
 

 :اتبعت تركيا هذه السياسة الهدامة تجاه تركمان العراق، رغم أن تركمان العراق
 عمومة. لهم صلة قرابة مع الدولة التركية، اذ يعتبرون أبناء  •
حقوق   • النتهاكات  التعرض  من  عقود  بسبب  له  يرثى  وضع  في  واليزالون  كانوا 

 اإلنسان.
 يعتمدون على الدولة التركية ويثقون بها.  •
 يرون في الدولة التركية المنقذ الوحيد لهم. •
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 الدولة التركية مسؤولة عما يلي:
واالستراتيجية والثقافية المحترفة إعاقة إنشاء وتطوير المؤسسات التركمانية السياسية   •

والمستقلة. ان المؤسسات التركمانية السياسية منها وغير السياسية تفتقر اليوم ليس 
فقط المتطلبات األساسية لمؤسسة متخصصة، بل الى ابسط المتطلبات التي يجب  

 ان تتصف بها اية مؤسسة بسيطة. 
الساحة   • عن  وغيابهم  العراق  لتركمان  السياسي  العراقيةالفشل  وعدم   السياسية 

 حصولهم على حقوقهم المغتصبة و استمرار انتهاكات حقوق االنسان للتركمان. 
 بناء على ذلك، تكون تركيا تلعب دورا كبيرا في صهر واستيعاب تركمان العراق.   •
 
 

 شيث جرجيس هو رئيس مؤسسة بحث حقوق االنسان لتركمان العراق 
 مقرها في هولندا

 soitm@turkmen.nlالبريد االلكتروني 
الهولندية  Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense)  باللغة 

Mensenrechten (SOITM))  
 

 حواشي 
 

واألحزاب  ١ التركمانية  والجبهة  التركماني  المجلس  يعني  التركماني  السياسي  النظام   .
 التركماني التركمانية ومنظمات المجتمع المدني 

. محمد فتح هللا كولن، هو رئيس منظمة دينية إسالمية ُتعرف باسم منظمة "جماعة"  ٢
بالنفوذ    ،كولن، عن طريق تابعيهتمكن  الخدمة )هيزمت قورولوشو ’جماعت‘(، مع ذلك،  

الى جميع دوائر الدولة التركية، والسيما المؤسسات العسكرية واألجهزة األمنية. يعتبر  
في تركيا.  ٢٠١٦تموز  ١٥ يةنقالب الاالمحاولة الرئيسي في تنظيم كولن المشتبه   
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(Sheth Jerjis is Chairperson of the Iraqi Turkmen Human Rights Research 

Foundation (Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense 

Mensenrechten (SOITM) in Dutch) based in Nijmegen, the Netherlands.   

s.jerjis@kpnmail.nl    soitm@turkmen.nl  ) 

 
 

 

 فهرست  –المراجع 
 

 Iraq: the plight of minority groups, including the“(،  ٢٠١٣)   البرلمان األوروبي

Iraqi Turkmen”  [  بما في ذلك تركمان العراق  األقليات، العراق: محنة]    قرار البرلمان األوروبي
في   )   ٢٠١٣آذار    ١٤الصادر  بي((   ٢٥٦٢/ ٢٠١٣بتاريخ  أس  .  )آر 

www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0101_EN.html 

)   ، بطاطو   The old social classes and the Revolutionary“  (، ١٩٧٨هـ. 

Movements of Iraq”  [الطبقات االجتماعية القديمة والحركات الثورية في العراق]،    مطبعة
 . ٩٢١-٩١٣ص  جيرسي،نيو  برينستون،جامعة 

 Between the millstones: the state of Iraq’s“  (،٢٠١٥ربع منظمات دولية ) من أ  تقرير

minorities since the fall of Mosul” [ :األقليات في العراق منذ   وضع بين أحجار الرحى
ال   الدولية،مجموعة حقوق األقليات   اإلنسان، تقرير معهد القانون الدولي وحقوق  [ سقوط الموصل

 .١٩والشعوب غير الممثلة، ص  األمم نظمةومسالم بدون عدالة 

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MRG_Rep_Iraq_ONLINE.pdf 

ش.ي جرج  The Religious Doctrines of the Iraqi Turkmen: a“  (،٢٠٢٠)   س 

Focus on the Shia Turkmen”  [  :التركمان الشيعةالمذاهب الدينية عند تركمان العراق،"  
 .١٦٢-١٤٦، خريف ٢٠٢٠، ١، عدد ٨جلد رقم   [الجغرافية السياسية االثنية  منتدى

 

mailto:s.jerjis@kpnmail.nl
mailto:soitm@turkmen.nl
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 The current human rights situation for“(،  ٢٠١٥)   جمعية األطباء التركمان العراقيين

Iraqi Turkmen 2014-2015”   [  العراق لتركمان  الحالي  اإلنسان  حقوق    –  ٢٠١٤واقع 
 .تقرير مقدم إلى وزارة الخارجية الدنماركية  [٢٠١٥

  الساقي، ؛ الطبعة األولى )دار  " التاريخ السياسي لتركمان العراق"(  ١٩٩٩ع. ق.، )   الصمانجي
 .  ٢٣٠، ٢١٦-٢٠٩بيروت( ص 

( "جولة في أروقة السياسة ... أكثر من حوار صريح مع السياسي  ٢٠١٥)   ____________
مع السياسي    صريح، من    أكثر التركماني عزيز قادر السمنجي" )جولة في دهاليز السياسة .. حوار  

مقا  الصمانجي(  قادر  عزيز  األستاذ  قادر  التركماني  عزيز  التركماني  والكاتب  السياسي  مع  بلة 
مردان  امصال نصرت  التركماني  الكاتب  أجراها   . ٢٠١٥نجي 

www.turkmen.nl/1A_Others/ak-alturkmani.pdf 

هللا  فتح  )   كولن،  "١٩٩٩م.   ،)Gülen’in 1999’da yayınlanan olay videosu: 
“Sivilirsek sonumuz Cezayir gibi olur”    اذا انكشفنا،  ١٩٩٩)فيديو كولن المفاجئ لعام :

الجزائر(  مثل  "كولن   www.youtube.com/watch?v=7Y_cLmsmOuY فسننتهي 

 آ"  ١٩٩٩

  __________ (١٩٩٩  ،)Fethullah Gülen Devleti Nasıl ele Geçireceklerini 

Anlatıyor    )الدولة على  يسيطرون  كيف  يشرح  كولن  هللا  )فتح 
www.youtube.com/watch?v=Sdn9YPJMyV8  ب"  ١٩٩٩"كولن 

م.   Still Targeted: Continued Persecution of Iraq’s”،  ( ٢٠١٠)   الالني 

Minorities”  [ال يزال مستهدًفا: استمرار اضطهاد األقليات في العراق  ]  المجموعة الدولية لحقوق
-https://minorityrights.org/wp-content/uploads/old-site.  ٢٥ص    األقليات، 

downloads/download-942-Download-this-report-in-ENGLISH.pdf 
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 Reviving UN Mediation on Iraq’s Disputed“  ،( ٢٠١٨)  الدوليةمجموعة االزمات  

Internal Boundaries”  [نازع عليها في  إحياء وساطة األمم المتحدة بشأن الحدود الداخلية المت
 ٢٥، الحواشي ٨، ص ٢٠١٨كانون االول  ١٤| ١٩٤تقرير الشرق األوسط رقم  [ العراق

 ٢٠١٥، تشرين الثاني [التركمان" ]Turkmen" ، ( ٢٠١٥)  الدولية مجموعة حقوق األقليات 

اإلنسان وحقوق  الدولي  القانون   Iraq’s minorities and other“(،  ٢٠١٣)   معهد 

vulnerable groups: legal framework, documentation and human rights, 

may 2013” 

  سماي   اإلنسان، الضعيفة األخرى: اإلطار القانوني والتوثيق وحقوق    المجاميعاألقليات العراقية و ]  
   .١٤٣بغداد. الصفحة    األولى، الطبعة    اإلنسان،من قبل معهد القانون الدولي وحقوق    [٢٠١٣

http://ezidis.org/wp-content/uploads/2018/03/MinorityHB_EN.pdf 

ووتش   رايتس   After Liberation Came Destruction: Iraqi“  (، ٢٠١٥) هيومان 

Militias and the Aftermath of Amerli”   [  بعد الدمار جاء التحرير: الميليشيات العراقية
أمرلي ه   [وآثار  ووتش،  تقرير  راتش  ص  ٢٠١٥يومن   ،١٩  ،

https://www.hrw.org/sites/default/files/reports /iraq0315_forUpload.pdf 

 Obstacles preventing the use of mother tongue in“ ، ( ٢٠٠٩)   سويتم مؤسسة

Iraqi Turkmen education” ["  التعليم في  األم  اللغة  استخدام  دون  تحول  التي  العقبات 
مجلس حقوق    األصلية، حقوق الشعوب  المعنية ب  تقرير مقدم إلى آلية الخبراء  [التركماني العراقي
 .٢٠٠٩آب   ١٤-١٠ الثانية،اإلنسان، الجلسة 

 Summary of confiscation of the land and“  (، ٢٠١٣)   سويتم مؤسسة

demographic changes of the Iraqi Turkmen region”  [ي  ملخص مصادرة األراض
  .٢٠١٣تموز  ١ ،[والتغيرات الديموغرافية لمنطقة تركمان العراق
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________   (٢٠١٧ ،)“At the mercy of the Kurdish parties Turkmen are 

subjected to constant terror”   [  تحت رحمة األحزاب الكردية التركمان يتعرضون إلرهاب
لمؤسسة   [ دائم صحفي  العراق،   بيان  لتركمان  االنسان  حقوق    ، ٢٠١٧نيسان    ٢٩بحث 

www.turkmen.nl/1A_soitm/PR.4-D2917e.pdf 

________   (٢٠١٩ ) ،  “Turkey’s Iraqi Turkmen Policy: Merciless 

Exploitation and Violation of International Law”  [  السياسة التركية تجاه تركمان 

ص  نايمخن،  مطبعة بندا،    سويتم، منشورات  [ تهاك للقانون الدوليالعراق: استغالل بدون رحمة وان
١٨٢-١٧٥، ٤٢-٣٣، ٣٢-٢٧، ١٦٣-١٦٢، ١٣٣-١٢٩، ٧١-٦٨ . 
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 (Appendix)  الملحق 
 

)الجزء الثاني(:  العنف ضد تركمان العراق  "  بعنوان  سويتم  لمؤسسة  صحفي  بيان  ،١  رقم  صورة
 . ٢٠١٧نيسان   ٢٩المستمر"،  لإلرهاب   التركمان تتعرض الكردية األحزاب  رحمة  تحت
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  الحزب:  العراقية   السياسة   في  النظيفة   األيادي   عملية "  بعنوان  مقال   من   ٥٥، الصفحة  ٢  رقم  الصورة
. ۱٩٩٦نيسان    ٦مارت    ٣۱نقطة التركية بتاريخ    مجلة  نشرته "  المجهر  تحت  التركماني  الوطني
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  الحزب:  العراقية  السياسة  في  النظيفة  األيادي  عملية"  بعنوان  من مقال  ٥٦، الصفحة  ٣  رقم  الصورة
. ۱٩٩٦نيسان    ٦مارت    ٣۱نقطة التركية بتاريخ    مجلة  نشرته "  المجهر  تحت  التركماني  الوطني
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  في   للمشاركة  استعدادها  أبدت   العراقية  التركمانية  الجبهة "  ايلي،   توركمن  جريدة.  ٤  رقم  صورة
 .٢٠٠٠ الثاني كانون  ١٩ بتاريخ  العدد  ، "كردستان  إقليم لحكومة   الرابعة الحكومة 

 

 

 
 
 

  ملحوظة: هل لديك أي تعليق على مقال شيث جرجس؟ الرجاء إرسال هذه إلى 
info@ethnogeopolitics.org  أو عن طريق نموذج االتصال على ،
www.ethnogeopolitics.org 

 

NB: do you have any comments on S. Jerjis’ article in Arabic? Please send these 

to info@ethnogeopolitics.org, or by contact form at www.ethnogeopolitics.org. 

 

 

http://www.ethnogeopolitics.org/
mailto:info@ethnogeopolitics.org
http://www.ethnogeopolitics.org/
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(Advertisement) 
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(Advertisement) 
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