
 
 
 
 

(لرابعاتقييم النظام السياسي التركماني )القسم   
ونموها المؤسسات التركمانية ءنشو   

 ٢٠١٦ حزيران ٦تاريخ: 
 ۱٦۰٦ح-٢عدد: مقا. 

 
في العشرينيات  خالل مناقشات مشكلة الموصل  على الرغم من ان وجود التركمان في العراق تم تدوينه بالتفصيل  

في مراحل    التداول المتواصل للقضايا التركمانية من قبل السلطات العراقيةذلك  عالوة على  و ،  القرن الماضيمن  
، اال ان ظهور المنظمات السياسية لتركمان العراق قد تأخر حتى التسعينات من القرن الماضي مقارنة مختلفة

  ۱٩٢۱العراقية في أيلول عام مع المكونات االثنية والدينية الكبيرة األخرى في العراق. اذ منذ تأسيس الدولة 
استخدام اللغة التركمانية في بلديات المناطق التركمانية  حق مثل  تواصالكان التعامل مع القضايا التركمانية م

اإلصدارات التركمانية من الجرائد  ، الى جانب ذلك  أهمية مناطقهم وكثافتهم السكانيةفضال عن  والتعليم بلغة األم  
 تعرضهم لسياسات االستيعاب. شراسة تلفزيون التركماني و والمجالت والراديو وال

 
من  وتعد ، االثنيةهوية المكونات على  ةحافظمن خاللها يتم الم ان ممارسة الحقوق الثقافية واالثنية، التي 

منظمات المجتمع المدني وباألخص الثقافية    الى جانب  ،الجوانب المهمة لنضال الشعوب الغير الحاكمة )األقليات(
في الدول الغير الديمقراطية    واحيائها وتطويريها  لهوية االثنية القوميةلعلى الحفاظ  التي تعمل هي األخرى  منها  
كانت   يالتركمانالتركمانية ومنظمات المجتمع المدني المنظمات الثقافية ، فاألحزاب السياسيةحظر ت   فيها  التي

عندما بدا تأسيس األحزاب السياسية    ۱٩٩۱التركمانية حتى عام  األحزاب السياسية  تعمل عوضا عن  في البداية  
 . التركمانية

 
 وجوده بل ازدادمن تاريخ  تطور خالل ربع قرن  يلم  والمؤسسات التركمانية  ان النظام السياسي التركماني  الواقع  

ولم تستعمل  في عنوان هذه المقالة  ولهذا السبب تم استعمال كلمة "نموها"    وظيفيا في عمله وتأثيره  ىعدديا وتدن
وحسب التسلسل التاريخي  تقدم هذه الدراسة    .انشطة تستحق االشارةيس لها  لومعظم هذه المؤسسات    ،"تطورها"

حول منظمات المجتمع   معلوماتأسماء المؤسسات السياسية لتركمان العراق وبعض ال عنمعلومات مختصرة 
   .العراق تركمانلالمدني 

 
المؤسسات او األحزاب او  هذه  يعرف القارئ بان الغالبية العظمى من  قبل الدخول في صلب الموضوع يتطلب ان  

تفتقر الى ابسط متطلبات مؤسسة مجتمع   اهذه العناوين ألنه عليها طلق يستحق ان المنظمات التركمانية ال ت
السياسيين والناشطين والمثقفين التركمان  ف محترفة.ال توجد مؤسسة تركمانية واحدة بانه . ويكمن القول مدني



الهيمنة التركية    فضال عنفيما بينها  لتفاهم  الحوار وام  ا نعدمع ا  عن بعضهمومنعزلين  ضيق    محيط في    ون متقوقع
بالشكل الذي يصب  استغاللها لهم التي اثرت على القرار السياسي التركماني من خالل لى تركمان العراق ع

   .مؤسساتهاالدور األساسي في تخلف السياسة التركمانية و  تعب، التي لللمصلحة الوطنية التركية
 ( ۱جدول )مجاميع: الى ثالثة النظام السياسي التركماني   يمكن تصنيف

 المجموعة القومية المحافظة  -
 المجموعة الدينية الشيعية  -
 األحزاب العاملة مع األحزاب الكردية -

 
ظهور  األساسية في األسباب  أحدالثقافية القومية )االثنية(  يمكن اعتبار حرمان تركمان العراق من الحقوق 

مازالت  ، و العاملة مع األحزاب الكردية المجموعة دينية الشيعية و ال ة القومية المحافظة قبل المجموع المجموعة
وعة السياسية التركمانية  ممجال . اما نشاط مجموعة سياسية تركمانية أكبرتشكل المجموعة القومية المحافظة 

، في حين تكاثرت  ۱٩٩۰بعد عام  العراق    خارجد نشاطات المعارضة العراقية في  الدينية الشيعة فظهرت مع ازديا
 .في شمال العراق التركمانية الموالية لألكراد مع تحسين إدارة األحزاب الكردية في المنطقة اآلمنة األحزاب 

 
القومية  األولى ، المجموعة يمكن تصنيف المجموعة القومية المحافظة الى ثالثة مجاميعمن جهة أخرى 

المدعومة من قبل  الدينية في الجبهة التركمانية أيضا المحافظة في داخل الجبهة التركمانية والمجموعة الثانية 
وهذه المجموعة  اضطر االبتعاد من الجبهة التركمانية  من  او  الثالثة المبعدون  والمجموعة  الحزب الحاكم في تركيا  

 . جدا تعتمد على تمويلها الذاتي المحدود
 

اعداد كبيرة من التركمان   دتوج .العربية األحزاب الشيعية العراقية بينمتناثرة فمجموعة الشيعية التركمانية ال اما
، الى جانب الحزبين  تيار الصدري كمنظمة بدر وال في األحزاب والحركات السياسية الشيعية العراقية األخرى 
وحركة الوقاء التركماني من  حزب الدعوة االسالميةالتركمانيين االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق ولد من رحم 

   .المجلس األعلى اإلسالمي
 

األحزاب   قسم يتم استغاللهم من قبلالى قسمين،  ااما المجموعة العاملة مع األحزاب الكردية فيمكن تقسيمه 
اخر  ، قسم  التركمانية دون االهتمام بالقضايا القومية والثقافية  ة حكومة اإلقليم  كآلة لدعم سياسويستخدم  الكردية  

 . تحت اإلدارة الكردية على ممارسة الحقوق الثقافية التركمانية يعمل
 
 (۱)جدول السياسية التركمانية المؤسسات  •
 



في سوريا في  عزالدين قوجاوا السياسي التركماني التي أسسها  منظمة الديمقراطيين الوطنيين التركمانكانت 
 خمس سنوات فقط.تركمانية واستمر في العمل السياسي لاول مؤسسة سياسية ، ١٩٨٠عام 

 
بعد حوالي خمس سنوات من فترة سياسية معدومة من التنظيم السياسي، تم تأسيس المؤسسة التركمانية  

مثقفين  الفي تركيا وهو الحزب الوطني التركماني العراقي. ضم هذا الحزب معظم    ۱٩٩۱السياسية الثانية في عام  
زياد كوبرلو على راس  ، أيدين بياتلى و هصاري كهي . كان مظفر أرسالن، رياض في تركيا التركمان األكثر نفوذا

سياسية  الحزاب األ مؤسسي الحزب. من هنا بدأت مسيرة الحركة السياسية التركمانية المتواصلة وتوالت تأسيس 
 .تركمانيالمدني المجتمع الومنظمات التركمانية  

 
، تم تأسيس االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق  ۱٩٩۱في شهر مارت من العام تحديدا ها تقريبا و في الفترة نفس

نشاطاتهم  مارسون  ، من قبل السياسيين التركمان الشيعة الذين كانوا يةسوريفي الجمهورية العربية ال  في دمشق
السياسية في داخل الحزب الدعوة اإلسالمي الذي يعتبر من األحزاب السياسية الرئيسية في العراق. يعتبر عباس  

 . من مؤسسي االتحادالبياتي، جاسم محمد جعفر ونشأت أحمد 
 

يه فيما  سيطر عل، حزب االتحاد التركماني من قبل أحمد كونش ۱٩٩۱أواخر عام مدينة أربيل في تأسس في 
عالقة  هيدالذي لم يكن لفي الوقت ، ۱٩٩٤الثاني من العام في شهر كانون وتحديدا  هرياض صاري كهيبعد 

تغير فيما بعد اسم . تقريبا تغيير جميع أعضاء اللجنة التنفيذيةاالتحاد التركماني قبل ذلك، وتبع ذلك  مع حزب
 .  ۱٩٩٦  حزيران من العام  ٢٤في الحزب الى حزب توركمن ايلي 

 
من قبل   ۱٩٩٢عام بداية في فقد تأسس لألحزاب الكردية  ا التركماني الذي كان موالياالخوة حزب االتحاد و  اما

   .من الساحة فترة قصيرةبعد الحزب  اختفىو نجم الدين صنوبر ووليد شركة 
 

وبعد حل حزب االتحاد واالخاء التركماني ظهر حزب االخاء التركماني بقيادة   ۱٩٩٢في شهر مايس من عام 
 يتبع الحزب سياسة مؤيدة لألكراد.  ،۱٩۸٩عام    يعود الىالحزب    تشكلتاريخ  المؤسسون بان  مدعيا  وليد شركة،  

 
في إنكلترا من قبل   التركمانية الوطنية الديمقراطيةالحركة تشكلت  ۱٩٩۳من العام تشرين الثاني شهر في 

 العسكري والسياسي والكاتب التركماني عزيز قادر صمانجي وكانت اسمها في البداية الحركة القومية التركمانية.
 

، انفصل قسم من أعضاء الهيئة اإلدارية  ۱٩٩٤على حزب االتحاد التركماني في عام  كهيهبعد سيطرة صاري 
سياسة  هو االخر حزب االتحاد التركماني العراقي، الذي اتبع ل يشكوقاموا بت للحزب بقيادة سيف الدين دميرجي 

 داعمة لألحزاب الكردية. 
 



تحضيرات  الفي الفترة التي كانت فيها تجري  سياسية قومية محافظة    التي تبنت   ينحركة التركمان المستقل  ظهرت
   . ۱٩٩٤عام   اواخرفي الجبهة التركمانية  لتأسيس

 
واستخدمت لتأسيس الجبهة   ۱٩٩٤شورى التركمان مؤسسة صورية ظهرت في النصف الثاني من العام 

في  التركمانية وكان على راسها احسان دوغراماجي وعدد من األكاديميين والمثقفين التركمان القاطنين في تركيا.  
 صالحية.  لم يتمتع بأية    لكنه تم تحديد ثالثون عضوا لشورى التركمان    ۱٩٩٧المؤتمر التركماني األول في عام  

 
في الخامس من شهر   اذ ، فكرة توحيد المؤسسات التركمانية تحت مظلة واحدة، بدأت ۱٩٩٤في أواسط عام 

تم   ۱٩٩٥نيسان عام  ٢٤في ، فيما بعد وتحديدا الجبهة التركمانية  تأسيسشر اعالن ن   ۱٩٩٥شباط عام 
حتى سقوط نظام  ممارسة نشاطاتها هناك  وبدأت    أربيلفي مدينة    اإلعالن عن تأسيس الجبهة التركمانية العراقية

 قامت الجبهة بعد ذلك بفتح .٢۰۰٣في مباشرة انتقل مقرها الى مدينة كركوك بعد سقوط نظام البعث  .البعث
فتحت الجبهة  فالعراق  في جميع المحافظات العراقية التي تتواجد فيها التركمان. اما في خارج  لها  مقرات او شعب  

رئيسا   عزيز صمانجيعين و  ۱٩٩٩عام  األول كانون  ٢٣تاريخ بلندن لها بعد انقرا في  ممثليةاول التركمانية 
ممثلية الجبهة في واشنطن    رئيسا لها.   غانم عثمان   ينفتحت الجبهة ممثليتها في برلين وع  ٢۰۰۰في عام  ،  لها

  عين و   ٢۰۰٤في عام    فقد افتتحت  في سورية  ممثلية الجبهة. اما  اورهان كتانة  ةبرئاس  ٢۰۰۱في عام    افتتحت 
في بروكسل برئاسة حسن آيدنلي. علما بان جميع  تم افتتاحها  اخر ممثلية للجبهة، رئيسا لها الصالحي  أرشد

كسل بجهود  و ممثليات الجبهة مهملة ومتروكة، عدا الممثلية في انقرا، وتستمر العمل في الممثليتين في لندن وبر 
 . آيدنليرؤسائها سندس عباس وحسن 

 
لجبهة التركمانية تورهان كتانة حزب الشعب  ارئيس الجبهة التركمانية مباشرة أسس رئاسة بعد ابعاده عن 

 .  ۱٩٩٦في شباط عام التركماني 
 

الجبهة  ضمن هيكلية في انقرا للتعاون والثقافة  توركمن أليتأسس وقف  ۱٩٩٦حزيران من العام  ٢٩في 
حسن اوزمن ترأس  للوقف مقر في محافظة كركوك ومحافظة أربيل.    ، كمؤسسة تمويلية بالدرجة األولىالتركمانية  
   .تأسيسه ولمدة عشرة سنوات تقريبا اما الرئيس الحالي فهو فاتح تورك جان ذالوقف من

 
الذي    ۱٩٩٧شيعة في دمشق في عام  التركمان  ال، من قبل  ة قومية محافظة أخرى تركمانيت حركة سياسية  ظهر 

وبلعبة سياسية من قبل رئيس الجبهة التركمانية  .  سامي دونمزبقيادة    العراقالحركة اإلسالمية لتركمان  ب سميت  
عكس الجبهة التركمانية  تم ابعاد رئيس الحركة الذي كان يدعم توحيد الحركة السياسة التركمانية    ٢۰۰٧في عام  

وتغّير اسم الحركة الى الحركة اإلسالمية التركمانية وأصبح عمران جمال   .لتركيةالتي كانت تخضع للهيمنة ا 
 . للجبهة التركمانية ةتابع للحركةرئيسا 

 



الحزب  قام بتاسيس تحاد التركماني العراقي و حزب اال ليترك السكرتير دلشاد بكر جاويش  ۱٩٩٧في عام 
 حافظ على نفس سياسة حزب االتحاد الموالي لألحزاب الكردية.  يكردستانالالديمقراطي التركماني 

 
بعد انفصاله من   ۱٩٩۸شيرزاد أنور عوزير اغالي في عام الذي اسسه  حزب اإلنقاذ القومي التركماني عتمدا

   سياسة موالية لألحزاب الكردية. حركة المستقلين التركمان
 

أسس جمعية الثقافة التركمانية لكوردستان العراق  قد  ف  توركمن أليار كان من أحد القياديين في حزب  نجّ   تجود
   وزيرا في حكومة اإلقليم الكردي لعدة سنوات.فيما بعد نّجار وأصبح  ، حزبالبعد انفصاله من  ۱٩٩۸في عام 

 
   مصطفى ضيائي.برئاسة الثقافي  مركز تركمان ايليتم تأسيس  ٢۰۰٢في شباط عام  

 
ميد اق قويونلو في  و تم تشكيلها في انقرا من قبل ا  أخرى المجلس االستشاري التركماني هو مؤسسة تركمانية 

 ٢۰۰٢عام 
 

داخل    منبقيادة فرياد طوزلو  من قبل مجموعة من السياسيين التركمان    ٢۰۰٢حركة الوفاء في عام    تم تأسيس
تأسيس   تاريخمصادر أخرى  حفي حين ت رجّ ، االعلى االسالمي العراقيالمجلس وهو كبير حزب شيعي عراقي 

 .  ۱٩٩٩وعام  ۱٩٩٧الحركة الى عام 
 

تركمانية موالية لألحزاب الكردية تحت مظلة واحدة   ؤسساتمعدة معت تج ا، ٢۰۰٢في تشرين الثاني من عام 
، فبعض المصادر  مختلفةمصادر    فيتختلف عدد هذه المؤسسات التركمانية  ،  التركماني  وطني ال  تجمع سميت بال

النجار،    تلجود العائدة  الجمعية    هي . من هذه المؤسسات  مؤسسة وحزب  تقدرها بخمسة واخر سبعة واخر عشرة
   سيف الدين دميرجي ودلشاد بكر جاويشلي.، وليد شركة، شيرزاد أنور عوزير اغاليوحزب  

 
حزب الشعب التركماني العراقي في أواخر    بتأسيسوقام  عرفان كركوكلي الذي ترك حزب االتحاد التركماني العراقي  

اما القيادي في الجبهة التركمانية سامي شبك  .  ۱٩۸٧المؤسسون تشكيل الحزب الى عام    ح، ويرج٢۰۰٢عام  
. وتغير اسم  التركمانية بعد تركه للجبهة  ٢۰۰٣فأسس جبهة الليبراليين التركمان في شهر أيلول من العام 

 بعد ذلك الى جمعية الليبراليين التركمان. الجبهة 
 

وأصبح عدد أعضائها    ٢٠٠٣تحول شورى التركمان الى المجلس التركماني في المؤتمر التركماني الثالث في عام  
 واحد وسبعون عضوا. 

 



ضمن  موفق قوريالي  تركماني من محافظة كركوك يدعى  من قبل    ٢۰۰٣تشكل حزب الشروق التركماني في عام  
من الموالين لألحزاب الكردية من اربيل اخر الكردية. تركماني ي شكلها األحزاب تالالتركمانية سلسلة األحزاب 

 . ٢۰۰٤الحركة الديمقراطية التركمانية في عام هو االخر عن تأسيس  أعلنلتي بارماك آيدعى كرخي 
 

الحركة  ف.  ٢۰۰٣ظهرت مجموعة من األحزاب التركمانية القومية المحافظة اثناء وبعد سقوط نظام البعث في عام  
بعدها بفترة قصيرة  من قبل حسام الدين محمد علي    ٢۰۰٤القومية التركمانية ظهرت في كانون األول من العام  

أعلن فاروق عبدهللا    ٢۰۰٥عام  حزب العدالة التركماني في مارت من نفس العام من قبل أنور بيرقدار. في    ظهر 
الى  من الجبهة التركمانية.  هم لاانفصاعلنوا ن من األعضاء الذيمجموعة مع حزب القرار التركماني تأسيس 

في حين يقول بعض   ٢۰۰٥في بداية عام  تجمع القوميين التركماننشاطات وألول مرة ظهر جانب ذلك 
 .  ٢۰۰٣ام عوأعاد نشاطاتها في   ۱٩٧۱بان التجمع قد تأسس في عام  المؤسسين  

 
  وقاموا بتأسيس، انفصل مجموعة كبيرة من تركمان أربيل من الجبهة التركمانية ٢۰۰٥في نيسان من العام 

ألحزاب الكردية  الموالية لالتي انضم الى األحزاب التركمانية و حركة اإلصالح التركماني بقيادة عبدالقادر بزركان 
 تحت مظلة التجمع الوطني التركماني.  

 
مجموعة من األحزاب والسياسيين التركمان الشيعية وحزب توركمن  شكلت  ٢۰۰٩في تشرين األول من العام 

التحالف  نفسها  األحزاب التركمانية  ت  ، أعلن٢۰۱٢في حزيران من العام  (  ٢جدول  ).  الكتلة التركمانية الوطنية ايلي  
   التركماني.

 
بقيادة الوزير التركماني آنذاك  ٢۰۱٣أيلول من العام كركوك في تأسس حزب الحق التركماني القومي في 

 تورهان المفتي. 
 

منظمة الحكم الذاتي التركماني العراقي التي تشكلت من قبل مظفر أرسالن والحركة التركمانية العراقية من  اما 
  ٢۰۰٦ي عام  من قبل محسن كوثر منظمات تركمانية ا خرى تشكلت ف  ة التغيير التركمانيقبل مازن قصاب وحركة  

 دودة لم تستمر اال لفترة قصيرة. حتوالي، اال ان نشاطاتهم كانت م على ال ٢۰۱٣وعام  ٢۰۰٩وعام 
 
 القوائم التركمانية في االنتخابات العراقية  •
 

برلمانية وانتخابات مجالس المحافظات العراقية  التركمانية في االنتخابات ال السياسية األحزاب السياسيين و  شارك
أحزاب   معمن السياسيين التركمان منفردا  الكثيرالى جانب ذلك شارك ، ضمن القوائم العراقية الكثيرة في الغالب



  الكردية اما العاملون مع األحزاب    ،شارك التركمان في قوائم تركمانية  ، وفي أحيان اخرى عراقية وباألخص الشيعية
 قائمة االئتالف الكردستاني.  تهم مع شاركفكانت م

 
كانت هناك   ۲۰۰٥كانون الثاني عام  ٣۰التي جرت معا في و في االنتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات 

ودخلت الحركة القومية التركمانية   ،(٣ثالثة قوائم انتخابية تركمانية اكبرها هي جبهة تركمان العراق )جدول 
االئتالف االسالمي والتركماني التي احتوت  كانت . اما القائمة الثالثة فابمفردها في قائمة خاصة بهاالنتخابات 

اما في االنتخابات البرلمانية    انتخابات مجلس محافظة كركوك فقط.واشتركت هذه القائمة في  بدر  منظمة  تركمان  
القائمة التركمانية  هي  فكانت قائمة الجبهة التركمانية    ٢۰۰٥من العام  كانون الثاني    ۱٥الثانية والتي جرت في  

اية قائمة  فلم تشترك فيها    ۲٠١٠مارت عام    ٧في  االنتخابات البرلمانية التي نظمت  اما    الوحيدة في االنتخابات.
 تركمانية مستقلة. 

 
عدا   بقائمة تركمانية مستقلةلم يشترك التركمان    ٢٠١٤نيسان    ٣٠في االنتخابات البرلمانية العراقية الرابعة في  

االتحاد اإلسالمي  كل من  شاركت األحزاب السياسية التركمانية بقائمتين. شكلمحافظة كركوك، والتي فيها 
حزاب العراقية الشيعية الكبيرة  ين لألمالمنتالتركمان  مجموعة من  و الحق التركماني القومي    العراق وحزبلتركمان  

، في حين شكل معظم القوميين المحافظين  ٢۰۱٣كانون الثاني من العام  ۱۱تحالف تركمان كركوك في قائمة 
وحركة الوفاء  التركمان من المجلس اإلسالمي األعلى العراقي  من االحزاب والسياسيين التركمان والسياسيون 

 ( ٤. )جدول ٢۰۱٣كانون الثاني من العام   ۱٦جبهة تركمان كركوك في  التركمانية قائمة 
 

الجبهة  اشترك قوائم ، ٢٠٠۹ من العام كانون الثاني  ٣١في انتخابات مجالس المحافظات العراقية الثانية في 
عدا حزب العدالة التركماني  ،  في االنتخابات  محافظات صالح الدين، نينوى، ديالى، بغداد وواسط الفي  التركمانية  

  اما في انتخابات مجالس المحافظات العراقية الثالثة التي جرت. الذي اشترك في محافظة نينوى بقائمة مستقلة
، فكانت هناك قائمتين تركمانيتين في بغداد وصالح الدين لنفس األحزاب التركمانية: تجمع  ٢۰۱٣  نيسان   ٢۰في  

 .توركمن ألي وحزب  التركمانية تركمان العراق، االتحاد االسالمي لتركمان العراق، حركة الوفاء  
 

خمسة قوائم    ،٢٠٠٩عام تموز    ٢٩في التي جرت في انتخابات رئاسة وبرلمان اقليم كوردستان العراق  شاركت
، قائمة اإلصالح التركماني، قائمة تركمان أربيل  الكردستانيةالحركة الديمقراطية التركمانية وهي قائمة  تركمانية

لعام  أيلول من ا  ٢۱التي جرت في  اما القوائم التركمانية في االنتخابات الكردستانية  وقائمة المستقلين التركمان.  
والحركة   التركمانية  قدمقائمة الت ، قائمة أربيل التركمانيةقائمة التغيير واإلصالح التركمانية، فكانت  ٢۰۱٣

 .الديمقراطية التركمانية
 

 (٥)جدول  منظمات المجتمع المدني التركماني  •



 
 ظهور هذه المنظمات:مراحل في  أربعة  للباحث    ظهرعند البحث في تاريخ منظمات المجتمع المدني التركمانية ي

 
 ۱٩٥٩تموز   ۱٤ة  جزر بعد اعالن الجمهورية في العراق وباألخص بعد ممرحلة ما . ۱
 ۱٩٧۰وباألخص بعد منح الحقوق الثقافية للتركمان في عام    ۱٩٦۸بعد االنقالب البعثي في عام  مرحلة ما  .  ٢
 ۱٩٩۱في عام  بعد تأسيس المنطقة االمنة في شمال العراقمرحلة ما . ۳
 ٢۰۰۳بعد سقوط نظام البعث في عام مرحلة ما . ٤
 

 المرحلة االولى 
 

آب من العام   ٢٤تعد جمعية الثقافة والتضامن ألتراك العراق اول منظمة مجتمع مدني تركماني تأسست في 
بمدينة اسطنبول في تركيا، فتحت الجمعية فرعا لها في انقرا في أواسط سبعينيات القرن الماضي. اما   ۱٩٥٩

 على التوالي.  ٢۰۰۱و  ۱٩٩٥،  ۱٩٩۱فروع الجمعية في ازمير وقونيا وانطاليا فتم افتتاحها في األعوام في عام  
 

كبير الدعم مختلفة فضال عن تقديم التماعية بنشاطات ثقافية واج جمعية الثقافة والتضامن ألتراك العراق تقوم 
للدراسة في الجامعات التركية  من العراق طالب التركمان القادمين خاصة ال مع التركمان في تركيا،  هاتضامنو 

ان الجمعية ال تقوم بفعاليات سياسية  من رغم على الالى تركيا.  نازحينالتركمان الوتوسع فيما بعد لمساعدة 
ترأس الجمعية حتى  فعاليات سياسية مهمة للناشطين والسياسيين التركمان في تركيا.    تانها استضاف  ِاالّ علنية،  

أنور يعقوب اوغلو اول رئيس  ، يعد من محافظة كركوك، واحد من كفري واخر من خانقين ٢٢رئيسا  ٢٤اليوم 
يترأس محمود قصاب اوغلوا د. نفعي دميرجي الجمعية لعدة سنوات.  بعد ذلك وتراسفي إسطنبول للجمعية 

منذ  و تيمور طاش اليوم  ديرها ، يبتأسيسها حبيب الهرمزي فقام ازمير  شعبة. اما حاليا الجمعية في انقرا  شعبة
  عادل بياتلياذ سلم رئاستها الى شقيقه فتأسست من قبل أيدن بياتلي للجمعية اما شعبة قونيا  .٢۰۰۳عام 

 توركمن أليجمعية ل، الى جانب رئاسته ستلم الرئاسة مرة أخرى عاد ليثم  ٢۰۱۰الى عام  ٢۰۰۸عام  من
من الشعب األخرى  للجمعية  هذه الشعبة. تتميز توركمن ألي للتعاون الصحي واالجتماعي واتحاد جمعيات 

شعبة   فؤاد تركمان، كورشاد جاووش اوغلو، يونس بياتلي وكولجين ارجانأسس كل من  بفعالياتها الكثيرة.
 .توركمن ألي من قبل وقف  وفروعها تمول الجمعية   اليوم عدنان كركوكلو.الجمعية في مدينة انطاليا، يرأسها 

 
مجموعة من في بغداد من قبل  ۱٩٦۰شباط  ۱نادي االخاء التركماني في  نادي االخاء التركماني: تأسس

، اما فرع النادي  ۱٩٧۱في عام  هتأسسكان فموصل مدينة ال  فيقياديين والمثقفين التركمان. اما فرع النادي ال
. أصدر مقر النادي في بغداد مجلة شهرية قيمة تتناول قضايا  ۱٩٧٤في عام فقد تأسس أربيل في مدينة 

ركمانية عديدة منها التاريخية والجغرافية واألدبية والثقافية واالجتماعية والرياضية والفلكلور التركماني. وكان  ت
فرقة الفلكلور الشعبي. نظمت نادي  فضال عن  موسيقية  و   ية تمثيلنادي االخاء التركماني فرقة  من فروع  لكل فرع  



جامعات    منألالف من الطلبة التركمان  مشاركة ا بسنويا  االخاء التركماني العديد من النشاطات االجتماعية والفنية  
القت حكومة   ۱٩٧٧لطالب التركمان. في عام خصصت لاقسام داخلية  عبغداد، موصل واربيل. وكان لكل فر 

  ۱٩۸۰لية لها. في عام  امو و   تم اختيارها من قبلهارية للنادي وعينت هيئة إدارة  البعث القبض على الهيئة اإلدا
القبض عليهم وهم نجدت قوجاق، عبدهللا عبدالرحمن، عادل  اءألقتم تم اعدام أعضاء الهيئة اإلدارية التي 

كبيرة.  فعاليات النادي الى درجة بعد هذه المآسي انخفض شريف اما د. رضا دميرجي فاختفى في السجن. 
 هرمزلي.  ق عبدالخالويرأسها اليوم  ٢۰۱۰في عام تأسست شعبة كركوك للنادي 

 
وعدد  هرمزليفرقة المسرح الفني: تأسست فرقة المسرح الفني من قبل المسرحي التركماني المشهور عصمت 

داخل   مسرحيات ناجحةت الفرقة مع كبار المسرحيين العراقيين وقدمت عدة مل. تعا۱٩٥٦من زمالئه في عام 
  ۱٩٦۱فرقة كركوك للمسرح في عام    ،. أسس أنور محمد رمضان وهو أحد المؤسسين لفرقة المسرح الفنيالعراق

 الفرقتين غير بضعة سنوات.   ستمرفلم ت ۱٩٦٢وفرقة المعلمين للمسرح في عام 
 

من قبل وجهاء   ۱٩٥٤ هالل األحمر في كركوك في عامالهالل األحمر في كركوك: تأسست جمعية ال جمعية 
الى جانب األنشطة في المجاالت الصحية كانت تقيم امسيات ثقافية وحفالت موسيقية ومسرحيات فنية    ،المدينة

 لمستشفيات.للأليتام و خصص ريعها كانت ت لجمع التبرعات 
 

جمعية مساعدة الطالب  تأسست مجموعة أخرى من الجمعيات التركمانية منها في خمسينات القرن الماضي 
كانت جمعية مساعدة الطالب  ، نادي االسرة واتحادات الطلبة.  الموظفين  قابةالفقراء، نقابة المعلمين التركمان، ن

استمر نشاطاتها  و   الدراسةمواصلة  في  المحدود  دخلهم    كفيمن الطالب التركمان الذين ال ي  الكثير  ةساعدتقوم بم
 .  حتى بداية السبعينيات

 
للفن أخرى  ضم الى جانب المجاميع الرياضية العديدة اقسام  وكان ي  ۱٩٥٥تأسس نادي الثورة الرياضي في عام  

والموسيقى التركمانية. اما نقابة المعلمين التركمان فلعبت دورا كبيرا في مجاالت التعليم التركماني والعراقي ويعتبر  
اشترك ،  حدثا مهما في مجال التعليم التركماني  ۱٩٦۰آب من العام    ٢۸مؤتمر المعلمين التركمان التي عقد في  

الى قضاء وصوال محافظة نينوى بمن مدينة تلعفر بدءا فيه المعلمين التركمان من جميع المناطق التركمانية 
 بدرة في ديالى. 

 
حددت  فكانت فترة البث في البداية نصف ساعة    ۱٩٥٩شباط عام    ۱افتتح القسم التركماني في إذاعة بغداد في  
الى عدة ساعات. قدم القسم بعد عدة سنوات لتصل هر وازدادت ظ من الواحدة الى الواحدة والنصف بعد ال

التركماني في إذاعة بغداد برامج مفيدة حول القضايا الصحية والقانونية واالدب التركماني والركن الزراعي وركن 
المواد المقدمة في  ةءسيطرة السلطات الحكومية التي أدت الى ردامراقبة و المرأة. كثيرا ما تعرض القسم الى 



وكان فترة البث عشرون    ۱٩٦۸عام  محطة تلفزيون كركوك في  فبدات في    يي التركمانوني فز رامجها. اما البث التلب
 خمسة واربعون دقيقة. ۱٩٧۰بعد منح الحقوق الثقافية للتركمان في عام وازدادت في بداية االمر دقيقة 

 
 المرحلة الثانية 

 
كانون الثاني   ٢٤حكومة البعث في تأسست الفرقة القومية مباشرة بعد منح الحقوق الثقافية للتركمان من قبل 

، تم الغاء  وقدمت خدمة كبيرة للفن التركماني في مجاالت الموسيقى والمسرح خالل سنتين من عمرها ۱٩٧۰
المكونات الغير العربية. كان معظم مؤسسي هذه الفرقة   لحكومة البعث تجاهالسياسة العنصرية    توسعبعد  الفرقة  

عصمت الهرمزي. قدمت الفرقة القومية العديد من المسرحيات  التركماني للفنان من أعضاء الفرقة الفنية 
والتمثيليات التركمانية التي كتبت من قبل المؤلفين التركمان أمثال صالح نورس. كما قدمت نتاجات مهمة في  
مجال الموسيقى التركمانية واكتشفت مواهب تركمانية شابة. شهدت تلك المرحلة أكبر هجمة حكومية على  

تعذيب وقتل المسرحي التركماني في الفرقة الفنية حسين دميرجي في عام  و خطف تلك الفترة شهد لتركمان اذ ا
۱٩٧۱ . 

 
فيها  التي نفسها الفترة  وهي  ،تأسست فرقة بابا كركر الفنية في نادي الثورة الرياضي من قبل تحسين شعبان

عن بعد عدة سنوات انفصلت  .لكورس والفلكلورتأسست الفرقة الفنية وكانت تضم اقسام المسرح، الموسيقى، ا
 تحت اسم فرقة بابا كركر للمسرح.  ستمرلت نادي الثورة 

 
المسرح  و الموسيقى  قسمي  ت  ضمنفسها    سنةفرقة تركمانية أخرى ظهرت في الكانت  ففرقة األصوات الرفيعة  اما  

. كان مؤسسي الفرقة من كبار المطربين التركمان أمثال عبد الواحد كوزه جي،  بشكل رئيسي والفلكلور الشعبي
القصيرة  سامي جاللي وعلي قلعلي. قدمت فرقة األصوات الرفيعة حفالت موسيقية عديدة خالل الفترة الزمنية 

 من عمرها. 
 

 المرحلة الثالثة 
 

عوامل ساعدت في  كانت  وحرب الخليج األولى وهزيمة صدام حسين  دولة الكويت من قبل نظام البعث    ان احتالل 
ظهور المنطقة االمنة في شمال العراق، وفيها فتحت مرحلة جديدة للسياسيين والناشطين التركمان وأدت الى 

 حركة هائلة للسياسيين العراقيين خارج العراق.
 

اذ نتجت عن تأسيس اول   ،امن ألتراك العراقازدادت فعاليات نشاطات التركمان في فروع جمعية الثقافة والتض
نادي االخاء التركماني فرع أربيل وحل محل  ونشاطات فعاليات  ، فضال عن زيادةحزب تركماني سياسي منظم



، من جانب اخر  فعالياته الى درجة كبيرة عليه مما أدت الى تقليلالدولة  ةهيمن بعدالفرع الرئيسي في بغداد 
 منشورات واالصدارات التركمانية.بدأت تظهر العديد من ال

 
. وكان مؤسسوها من جميع  التأميمالتابعة لنقابة الفانيين فرع  ۱٩٩٢تأسست فرقة القلعة للتمثيل في عام 

المكونات العرقية من محافظة كركوك، في حين كان التركمان يشكلون غالبية الموظفين وأعضاء اللجنة التنفيذية.  
   كبيرا من األعمال الدرامية أمثال مجاال، أيام العبوس وأيكو.قدم هذا الفريق عددا 

 
التابع للجبهة   توركمن ألياتحاد طلبة وشباب  اكبرها هناك العديد من المنظمات الطالبية والشبابية التركمانية 

ماردين كوك قايا ومن    رئيسه الحالي  .في مدينة أربيل  ۱٩٩٢  تشرين األول عام  ٢٥التركمانية الذي تأسس في  
تأسست جمعية طلبة  وقحطان الونداوي.  محمد سمعان اغا اوغلو، عبد هللا كركوكليرؤسائه السابقين نبيل 

، ومن رؤسائها  احمد عمر النجارفي كركوك. يراس الجمعية اليوم  ٢۰۰٤في عام  وشباب تركمان العراق 
التي  األخرى الطالبية او الشبابية اما المنظمات . الهرمزي محمد عبد الرزاق و محمد جاسم آغا اوغلوالسابقين 

رابطة  ، جمعية أحفاد الفاتح لطلبة وشباب تركمان العراقفهي:  ٢۰۰٣تشكلت بعد سقوط نظام البعث في عام 
الرابطة الوطنية لطلبة  تأسست  .مكتب طلبة وشباب بدرو  طلبة وشباب حزب تركمان ايلي، أحفاد الغالم التركي

في   ٢۰۱٣في شهر نيسان من العام  احمد رمزي كريم احمد النقيبمن قبل وبشكل رسمي  وشباب التركمان
 (٦)جدول . كركوك

 
تابعة  التركمانية النقابات ال منظمات و العديد من التشكيل  بدأت  ۱٩٩٥مع تأسيس الجبهة التركمانية في عام 

 ( ٧. )جدول  ٢۰۰٣ي عام البعث فللجبهة وازداد عدد هذه المؤسسات بعد سقوط نظام 
 

يرأسها االن   ۱٩٩٧أسس كل من رياض صاري كهيه وأكرم باموكجي جمعية مثقفي التركمان في انقرا في عام 
 ن. يكيفؤاد ت

 
اسسوا منهم عزالدين  في تركيا وقف كركوك في إسطنبول التركمان ين المثقفمن نخبة أسست  ۱٩٩۸في عام 

بعد نادي االخاء   ةوصبحي ساعتجي. ويعتبر وقف كركوك من أكبر المؤسسات التركمانيكركوك، أرشد الهرمزي 
مجلة االخاء  الوقف  أصدر الوقف كتب عديدة ويصدر    أرشيف للتاريخ والثقافة التركمانية.   أكبريمتلك  التركماني و 

 . ۱٩٩٩منذ كانون األول من العام  الشهرية
 

 اوغلو.   يرأسها اليوم سلمان نالباند ٢۰۰٢في إسطنبول في عام تأسست جمعية توركمن أيلي لألخوة والثقافية  
 

 المرحلة الرابعة 
 



يالحظ ازدياد في عدد المؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التركمانية بعد سقوط   من خالل ماسبق
يوازي ذلك ازدياد كبير في اعداد االصدارات ومنظمات المجتمع التركماني منها   ٢۰۰۳نظام البعث في عام 

 الفنية.الثقافية و 
 

لحقوق االنسان في   توركمن أليبرئاسة فخرية للشخصية التركمانية المعروفة نفعي دميرجي تأسست جمعية 
 .  ٢۰۰٣اسطنبول في  

 ت في محافظة كركوك.ود من قبل اخالص ج ٢۰۰٤تأسست في عام   الجمعية النسائية لتركمان العراقاما 
 

  ٢۰۰٥تأسست في عام  فقد    فهي برئاسة الهام نصرت تورملي  جمعية اإلغاثة اإلنسانية لنساء تركمان العراقاما  
 في محافظة كركوك.

 
وأحيانا بحذف التعاون واالجتماعي    ٢۰۰٦منذ عام  للتعاون الصحي واالجتماعي    توركمن ألي جمعية  ت ورد اسم  

عدد من المؤسسات   يرأسالى جانب ذلك فهو آيدن بياتلي  ها سأر يو  ، للصحة توركمن أليجمعية تحت عنوان 
 التركمانية. 

 
 . ٢۰۰۸برئاسة استبرق يازار اوغلو في عدد من البيانات في عام  كتلة شباب تركمان العراقذ كر اسم 

 
  كبير وبتمويل باهضبمؤتمر  ٢۰۰٦في تموز من العام  الهيئة العامة للصحافة التركمانية العراقيةعن  أعلن

تم تغيير  من التأسيس وبعد عدة سنوات عدد من الهيئات واللجان الخاصة بالهيئة.  ، اذ تم تشكيل في اسطنبول
 نظم الهيئة ستة مؤتمرات خمسة منها في إسطنبول واخرها في كركوك .االسم الى هيئة الصحافة التركمانية

الهيئة في تقديم اية خدمة للصحافة والقضية  فشلت. ٢۰۱٦نيسان  ٣۰ – ٢۸ي كركوك في مؤتمرها األخير ف
في حجم المشاركين  إعالميا مالبث ان قل  كانت في البداية ضخمة وفضفاضة  مؤتمراتها التي  إقامة  التركمانية غير  

 ( ۸)جدول   .صر بدعوة الموالين لتركيا ومؤسساتهاانح
 

على ان ينضم اليه   ٢۰۰٧كانون األول عام  ٢٤في برئاسة كمال بياتلي  توركمن ألياتحاد جمعيات تأسس 
يعتبر اصدار البيانات من  رأس االتحاد حاليا ايدن بياتلي.  ت يجميع منظمات المجتمع المدني التركمانية في تركيا.  
 ( ٩)جدول  االجتماعات حول القضايا التركمانية في تركيا.اهم فعاليات االتحاد ونظم في الفترة األخيرة عدد من 

 
وهي جمعية اتراك العراق للعدالة والتعاون والتضامن    ٢۰۰٧جمعية تركمانية أخرى تأسست في إسطنبول في عام  

 يرأسها االن مدحت إبراهيم. 
 



على ان يشمل  في انقرا لدعم التعليم والثقافة والصحة    ٢۰۰۸في عام    أربيل تأسس وقف إحسان دوغراماجي في  
التي ساهمت   أربيل مستوصفات للطالب في  قام ببناء. أربيلفي  وباألخصجميع مناطق توركمن أيلي  نشاطه 

قسم   أربيلكما تأسس في لهم المسكن والمأوى.  ا فر مو في تركيا  أربيلمرضى من تركمان العالج في تسهيل 
المناسبة   األرضية ات ووضعر يتحضهي الوقف  لتأسيس األساسيةالغاية  تالثقافة التركمانية للوقف، وكان

 .أربيلجامعة بيلكنت في   نشاءأل
 

من قبل البرلمانية    ٢۰۱۱اإلنسانية في شهر تشرين األول من العام  جمعية الرهف الخيرية للمساعدات  تأسست  
 التركمانية آنذاك زالة يونس النفطجي في محافظة كركوك. 

 
كولن احمد  العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك    لبمن ق  منظمة بذرة خير لحماية المرأة والطفل  تأسست

 في كركوك.  ٢۰۱٢تبه باشي في شهر نيسان من العام 
 

في  اإلخوة والثقافة لتركمان العراق جمعية  عزالدين محمد علينظام أسس  ٢۰۱٣في شهر مايس من العام 
 محافظة كركوك. 

 
طه توفيق   محمدمن قبل  ٢۰۱٣في شهر حزيران من العام  منظمة بابا كركر للمهندسين التركمانتأسست 
 في محافظة كركوك.  مصطفى

 
يرأسها شمس الدين كوزه   ٢۰۱٤تأسس في كركوك في شهر نيسان من العام  منظمة صحفيي تركمان العراق

  جي ولم تعلن عن أعضائها.
 

ورئيسه  ،  ٢۰۱٤يظهر في بعض البيانات الصحفية منذ شهر آب عام    ألبحاث والفكرتوركمن ألي لمركز  بدأ اسم  
 ومقره في استنبول. جنيد منكو 

 
في   ٢۰۱٥في شهر نيسان من العام  مؤسسة الهالل الكشفية لتركمان العراق أسس عمر حسين بك اوغلو 

 محافظة كركوك. 
 

في بغداد، تبعه والدة الهيئة   البياتي أكرمعلي برئاسة  ٢۰۱٤عام  أوائلفي  مؤسسة انقاذ التركمانتأسست 
وضمت مجموعة من السياسيين والمثقفين واألكاديميين والكتاب   ٢۰۱٥العليا إلنقاذ التركمان في منتصف عام 

 التركمان  
 
 (۱۰منظمات المجتمع المدني التركماني خارج الوطن وخارج تركيا )جدول  •



 
تركمان  عدد كبير من  ضمكالجئين، اإليرانية  –بعد نشوب الحرب العراقية خارج الوطن العراقيين الى  توافدمع 

  استقروافي الدول التي مدني المجتمع ال منظمات قام الكثير منهم بتأسيس  الغربية،الى الدول توجهوا العراق 
فعاليات  فضال عن  ،وباألخص من خالل مواقع االنترنيت ،واعالمية بفعاليات صحفية القيام  فضال عنفيها 

المنظمات    أكثرسياسية لدعم نضال الشعب التركماني والمؤسسات التركمانية داخل العراق. يتواجد اليوم  وانشطة  
ها تفتقر ألبسط  من   المؤسسات غير ان الكثيرهذه  رغم كثرة  .  كندا، هولندا، دنمارك، السويد وألمانيا  التركمانية في 

رغم  على الالثة وقسم منها عديم الفعالية صين او ثشخقبل هذه المؤسسات من  أكثر  دار يالمؤسسة،  قومات م
 ( ۱۰)جدول   .فيها  تواجدالتي ت الدول من اعتمادها رسميا في

  



 ، المؤسسات التركمانية السياسية ومنظمات المجتمع المدني وتصنيفها۱جدول  
 األحزاب الشيعية الدينية االحزاب القومية المحافظة

 ١٩٨٠التركمان . منظمة الديمقراطيين الوطنيين ١
 ١٩٩٠. حزب الوطني التركماني العراقي ٢
 ١٩٩٦ توركمن ألي، حزب ١٩٩١. حزب االتحاد التركماني ٣
 ١٩٩٣. الحركة التركمانية الوطنية الديمقراطية ٤
 ١٩٩٤. حركة التركمان المستقلين ٥
 ١٩٩٤ شورى التركمان. ٦
 ١٩٩٥الجبهة التركمانية العراقية . ٧
 ١٩٩٦التركماني حزب الشعب . ٨
 ١٩٩٦ توركمن أليوقف . ٩

 ١٩٩٧. الحركة االسالمية لتركمان العراق ١٠
 ٢۰۰٢الثقافي مركز تركمان ايلي  .١١
 ٢٠٠٣العراق مجلس تركمان . ١٢
 ٢۰۰٢التركماني المجلس االستشاري . ١٣
 ٢٠٠٤. الحركة القومية التركمانية ١٤
 ٢٠٠٤. حزب العدالة التركماني ١٥
 ٢٠٠٤القوميين التركمان . تجمع ١٦
 ٢٠٠٥. حزب القرار التركماني ١٧
 ٢٠٠٦ منظمة الحكم الذاتي التركماني العراقي. ١٨
 ٢٠٠٩ الحركة التركمانية العراقية. ١٩
 ٢٠٠٩. كتلة تركمان العراق ٢۰
 ٢٠١٢. التحالف التركماني ٢١
 ٢٠١٣ وحركة التغيير التركماني. ٢٢

٢٠١٣القومي . حزب الحق التركماني ٣٢  

 ١٩٩١. االتحاد االسالمي لتركمان العراق ١
 ٢۰۰٢. حركة وفاء التركمانية ٢
 

 :في االحزاب الشيعية العراقية
 . حزب الدعوى االسالمي١
 . المجلس االعلى االسالمي، محمد تقي المولى٢
 محمد مهدي البياتي –. منظمة بدر ٣
 فوزي أكرم –. الصدريين ٤
 . االخرين٥

 العاملين تحت إدارة اإلقليم الكردي
 ١٩٩٢. حزب االتحاد واالخاء التركماني ١
 ١٩٩٠. حزب االخاء التركماني ٢
 ١٩٩٤. حزب االتحاد التركماني العراقي ٣
 ١٩٩٧. الحزب الديمقراطي التركماني لكردستان ٤
 ١٩٩٨. حزب االنقاذ القومي التركماني ٥
 ١٩٩٨التركمانية لكردستان . الجمعية الثقافية ٦
 ٢٠٠٢. حزب الشعب التركماني ٧
 ٢٠٠٢ي التركماني وطن . التجمع ال٨
 ٢٠٠٣. جمعية اللبراليين التركمان ٩

  ٢٠٠٣. حزب الشروق التركماني ١٠
 ٢٠٠٤. الحركة الديمقراطية التركمانية ١١
 ٢٠٠٥ . حركة االصالح التركماني١٢

 ۱٩٩۰  –  ۱٩٧۰  ينعامالبعض المجموعات التركمانية السرية بين  
 . الجيش السري لتحرير التركمان١
 . الحركة القومية التركمانية٢
 . نادي الشباب الحر لتركمان العراق٣
 . اتحاد الطلبة المناضلة٤
 . مجموعة الرعد غيرت اسمها الى مجموعة الفاتح٥
 التركماني. الجيش التحرير ٦
 

  



 ٢۰۰٩، األحزاب المشاركة في الكتلة التركمانية الوطنية التي تشكلت في عام ٢جدول  
 حركة الوفاء التركماني، فرياد عمر

 هرياض صاري كهي ،توركمن أليحزب 
 والحركة االسالمية التركمانية، عمران جمال حسن

 وحركة التغيير التركمانية، محسن كوثر
 المجلس األعلى اإلسالمي العراقي، محمد تقي الموليالتركمان في 

 التركمان في منظمة بدر، محمد مهدي البياتي 
 التركمان في كتلة صدر، فوزي أكرم

 
 ۲۰۰٥ /كانون الثاني  ، األحزاب المنضوية تحت قائمة جبهة تركمان العراق في االنتخابات العراقية  ٣جدول  
 توركمن ألي حزب  

 الوطني التركماني العراقي الحزب 
 حركة التركمان المستقلين

 حزب العدالة التركماني العراقي 
 الحركة اإلسالمية لتركمان العراق

 

 في محافظة كركوك  ٢۰۱٤، القائمتين التركمانيتين في االنتخابات البرلمانية العراقية لعام  ٤جدول  
 تحالف تركمان كركوك جبهة تركمان كركوك

 حزب الحق التركماني القومي الجبهة التركمانية العراقية 
 اتحاد اإلسالمي لتركمان  حزب توركمن ايلى

 المجلس االعلى االسالمي العراقي حزب العدالة التركماني العراقي 
 حزب الدعوة اإلسالمي  حزب القرار التركماني 

 الوطنيتيار اإلصالح  مكتب كركوك للمجلس االعلى االسالمي
 منظمة بدر  حركة الوفاء لتركمان العراق
 عدد من الشخصيات التركمانية الحركة القومية التركمانية 
  تجمع القوميين التركمان 

  تجمع تركمان العراق
  حركة ديمقراطي العراق

 

 
  
 
 

  



 منظمات المجتمع المدني التركماني  ،٥جدول  
 ۱٩٥٩تموز    ۱٤الجمهورية في العراق وباألخص بعد مذبحة  بعد اعالن  المرحلة األولى:  

 ١٩٥٤هالل األحمر فرع كركوك  .١
 ١٩٥٥نادي الثورة الرياضي  .٢
 (؟١٩٥٩جمعية مساعدة الطالب الفقراء ) .٣

 نقابة المعلمين التركمان، نقابة الموظفين، نادي االسرة واتحادات الطلبة
 ١٩٥٦فرقة المسرح الفني  .٤
 ۱٩٥٩القسم التركماني في إذاعة بغداد  .٥
 ١٩٥٩ المركز في اسطنبول جمعية الثقافة والتضامن ألتراك العراق .٦

 ١٩٧۰شعبة انقرا أواسط  -
 ۱٩٩۱شعبة ازمير  -
 ۱٩٩٥شعبة قونيا  -
 ٢۰۰۱شعبة انطاليا  -

 ١٩٦۰ المركز في بغداد نادي االخاء التركماني .٧
 ۱٩٧۱فرع موصل  -
 ۱٩٧٤فرع أربيل  -
 ٢۰۱۰فرع كركوك  -

  ۱٩٦۱فرقة كركوك للمسرح . ۸
 ١٩٦٢. فرقة المعلمين للمسرح ٩

 ۱٩٧۰وباألخص بعد منح الحقوق الثقافية عام    ۱٩٦۸بعد االنقالب البعثي عام  المرحلة الثانية:  
 ۱٩٧۰ الفرقة القومية .١
 ۱٩٧۰ فرقة بابا كركر الفنية .٢
 ۱٩٧۰ الرفيعةفرقة األصوات  .٣

 بعد تأسيس المنطقة االمنة في شمال العراقالمرحلة الثالثة:  
 ۱٩٩٢فرقة القلعة للتمثيل  .١
 (٦)جدول  التركمانشباب الطلبة و ات الاتحاد. ٢
 (٧منظمات المجتمع المدني للجبهة التركمانية )جدول  .٧
 ۱٩٩٧جمعية مثقفي التركمان  .٣
 ۱٩٩۸وقف كركوك  .٤
 ٢۰۰٢جمعية توركمن أيلي لألخوة والثقافية  .٥

  ٢۰۰۳بعد سقوط نظام البعث في عام  المرحلة الرابعة:  
 ازدياد في المؤسسات التركمانية السياسية مع ازدياد كبير في اعداد المنشورات والمنظمات المجتمع التركماني منها الفنية

 ٢۰۰٣ لحقوق االنسان توركمن أليجمعية . ١
 ٢۰۰٤ الجمعية النسائية لتركمان العراق. ٢
 ٢۰۰٥ جمعية اإلغاثة اإلنسانية لنساء تركمان العراق. ٣
 ٢۰۰٦ للتعاون الصحي واالجتماعي توركمن أليجمعية . ٤
 ٢۰۰٦ الهيئة العامة للصحافة التركمانية العراقية. ٥



 ٢۰۰٧جمعية اتراك العراق للعدالة والتعاون والتضامن . ٦
 ٢۰۰٧ توركمن ألياتحاد جمعيات . ٧
 ٢۰۰۸وقف إحسان دوغراماجي عام . ۸
 ٢۰۱۱ جمعية الرهف الخيرية للمساعدات اإلنسانية. ٩

 ٢۰۱٢ منظمة بذرة خير لحماية المرأة والطفل. ۱۰
 ٢۰۱٣ جمعية اإلخوة والثقافة لتركمان العراق. ۱۱
 ٢۰۱٣ منظمة بابا كركر للمهندسين التركمان. ۱٢
  ٢۰۱٤ مؤسسة انقاذ التركمان. ۱٣
 ٢۰۱٤منظمة صحفيي تركمان العراق . ۱٤
 ٢۰۱٥ مؤسسة الهالل الكشفية لتركمان العراق. ۱٥

 
  اتحادات الطلبة والشباب التركمانية،  ٦جدول  

 الحزب الذي ينتمي اليه الرئيس سنة التأسيس اسم االتحاد والحركة الشبابية
 الجبهة التركمانية العراقية  ماردين كوك قايا ۱٩٩٢ اتحاد طلبة وشباب توركمن ايلي

 الحركة القومية التركمانية احمد عمر النجار ٢۰۰٤ جمعية طلبة وشباب تركمان العراق
 حزب العدالة التركماني جان خليل قصاب ٢۰۰٤ جمعية أحفاد الفاتح لطلبة وشباب تركمان العراق

  النقيب احمد رمزي  ٢۰۱٣ الرابطة الوطنية لطلبة وشباب التركمان
 حركة الوفاء التركمانية علي الهرمزي  ٢۰۱٥ رابطة أحفاد الغالم التركي

 حزب تركمان ايلي يكركوكلاحمد   طلبة وشباب حزب تركمان ايلي
 منظمة بدر علي النجفي  مكتب طلبة وشباب بدر

 يالحظ بان المقر العام لجميع هذه المؤسسات الشبابية هي محافظة كركوك
 

 المجتمع المدني التابعة للجبهة التركمانيةالمنظمات ،  ٧جدول  
 جمعية الرياضة التركمانية التركماني  منظمة المجتمع المدني

 القراء والمجودين التركمان جمعية مجلس اعيان وعشائر التركمان
 جمعية السجناء السياسيين وعوائل شهداء التركمان اتحاد نساء التركمان

 نقابة المهندسين التركمان )توقف؟( جمعية المحاربين القدماء التركمان
 جمعية رجال اعمال التركمان )تمويل ذاتي؟( جمعية المعلمين التركمان

 نقابة االطباء التركمان )تمويل ذاتي؟( جمعية الموظفين التركمان
 اتحاد األكاديميون التركمان )توقف( اتحاد موظفي الصحة التركمان

  جمعية الحقوقيين التركمان
  

 

  



 المؤتمرات التي نظمها هيئة الصحافة التركمانية ،  ۸جدول  
 المدينة تاريخ االنعقاد تسلسل المؤتمر

 اسطنبول  ٢۰۰٤تموز  ٢٣-٢٢  المؤتمر االول
 اسطنبول  ٢۰۰۸مارت  ۱۸ – ۱٥ ثاني المؤتمر ال
 اسطنبول  ٢۰۰٩نيسان  ۱٤-۱٢ ثالث المؤتمر ال
 اسطنبول  ٢۰۱۱نيسان  ۱٧-۱٥ رابع المؤتمر ال
 اسطنبول  ٢۰۱٣مايس  ۱٩-۱۸  خامسالمؤتمر ال
 كركوك ٢۰۱٦نيسان  ٣۰-٢۸ سادسالمؤتمر ال

 

 المنظمات التركمانية التي شكلت اتحاد جمعيات توركمن ايلي ،  ٩جدول  
 المدينة  اسم المنظمة

 اسطنبول  جمعية الثقافة والتضامن ألتراك العراق 
 اسطنبول  لحقوق االنسان توركمن أليجمعية 
 قونيا  للتعاون الصحي واالجتماعي توركمن أليجمعية 

 اسطنبول  جمعية توركمن أيلي لألخوة والثقافية
 اسطنبول  جمعية الشرق األوسط لرجال االعمال
 انطاليا  جمعية الثقافة والتضامن ألتراك العراق

 
  



 منظمات المجتمع المدني التركمانية خارج العراق وتركيا،  ۱۰جدول  
 الدولة  / المدينة تاريخ التأسيس المؤسسةرئيس  اسم المؤسسة

    هولندا 
 هولندا  /الميرا  ۱٩٩٦ محمد نائل  تركمان العراقمؤسسة بحث ثقافة 

 هولندا /نايمخن  ٢۰۰۱ شيث جرجيس مؤسسة بحث حقوق االنسان لتركمان العراق 
 هولندا /أمستردام  ٢۰۰۱ جنيد يونس  الجمعية الثقافية لتركمان العراق 

 هولندا /الكمار  ٢۰۰٢ عمر ترزي  مؤسسة تانيش لتركمان العراق
 هولندا /امستردام  ٢۰۰٦ عبد الكريم نجاة عبدهللا الرعاية والحماية لتركمان العراقمؤسسة 

 هولندا /الهاي  ٢۰۰٩  جمعية شباب بابا كركر لتركمان العراق
 هولندا / --- ٢۰۱۰ عباس قصاب جمعية الهالل األزرق التركمانية

 هولندا /سفينوم  ٢۰۱۰ صباح مردان المجلس االستشاري لتركمان العراق في هولندا 
 كندا / تورنتو ٢۰۱۱ نجاة علي محمدد.  اتحاد الجمعيات التركمانية العراقية -كندا 

 كندا  /لندن اونتاريو  ٢۰۱۱ أسامة اوزكان الجمعية الثقافية لتركمان العراق 
 كندا / تورنتو ٢۰۰٧ نجم الدين بياتلي  البيت التركماني الكندي 

 كندا /هاملتون  ٢۰۰٣ خليل حميد  جمعية بابا كركر لتركمان العراق 
 كندا /تورنتو  ٢۰۰۸ شاهين اوزكان رابطة االخاء التركماني 

 كندا /ويندزور  في التسعينيات  حسن  جمعية تركمان العراق 
 كندا  / اوتاوا في التسعينيات  افشين هرمزلي جمعية اتراك العراق 

 كندا /تورنتو  ٢۰۰٥ أيوب آلب ارسالن التركماني في تورينتو منظمة الشباب 
 كندا /تورنتو  ٢۰۰۱ جان قره صقللي المركز التركماني الكندي

 كندا / هاملتون  في التسعينيات  عصمت نجاة شكري  جمعية اتراك العراق 
 سويد / ستوكهولم ٢۰۱٤ سهام مصطفى ارسالن توركمن أليإتحاد الجمعيات  -السويد 

 سويد /مالمو   محمد خورشيد جمعية حقوق االنسان لتركمان العراق
 سويد / ستوكهولم ٢۰۰۸ عزالدين كريم  الجمعية الثقافية لتركمان العراق

 سويد / ستوكهولم ٢۰۱۰ سهام مصطفى جمعية نساء لتركمان العراق
 سويد / أوريبرو ٢۰۱۰ نورالدين سراج اوغلو الجمعية الثقافية لتركمان العراق
 سويد /فاستراس  ۱٩٩٦ حسين شكور الجمعية الثقافية لتركمان العراق

 سويد /كوتبورك  ۱٩٩٢ اميد قاياجي  الجمعية الثقافية لتركمان العراق 
 سويد /مالمو    الجمعية الثقافية لتركمان العراق

   امام اوغلو صواش لجنة الدفاع عن حقوق االنسان لتركمان العراق
    دنمارك

 دنمارك /أرهوس  ۱٩٩۰ محمود رؤوف الجمعية التركمانية العراقية 
 دنمارك /كوبن هاكن  ٢۰۰٥ يورتان كروانجي الخيرية جمعية التكافل

 دنمارك /كوبن هاكن  ٢۰۰٩ سمين ترزي  الجمعية االسالمية لتركمان العراق
 دنمارك /كوبن هاكن  ٢۰۱۱ مناضل يونس  المنتدى الفكري لتركمان العراق

 دنمارك /خينتوفتا  ٢۰۱٣ علي قصاب جمعية الصداقة الدنماركية التركمانية



 دنمارك /كوبن هاكن  ٢۰۱٥ سعدهللا حميد المركز الثقافي لتركمان العراق
 سويد / ستوكهولم ٢۰۱٥ سندس عباس رابطة تركمان العراق في اوروبا

 المانيا /نورنبيرك   عرفان احمد جمعية تركمان العراق 
 المانيا /كريفلد    جمعية تركمان العراق

 هامبورغ / المانيا  رمزي جاسم الجمعية التركمانية
 المانيا /كريفلد   بهاء الدين كوثر  اتحاد جمعيات تركمان العراق في اوروبا

 المانيا /ميونيخ   عصام نورالدين محمود الجمعية الثقافية التركمانية 
 المانيا /برلين   غانم عثمان جمعية حقوق االنسان لتركمان العراق

 المانيا /شتوت كارت   نجم الدين مصطفى رؤوف الجمعية الثقافية لتركمان العراق
 استراليا   معتصم محمد امين البيت التركماني 

 ستراليا   يشار عزت استراليا  فيالجمعية التركمانية 
 بريطانيا /لندن   ايوب بزاز  لجنة الدفاع عن حقوق التركمان 

 بلجيكا   حسن ايدنلي لجنة الدفاع عن حقوق االنسان لتركمان العراق
 فرنسا /باريس   نهاد بياتلي  جمعية تركمان العراق 

 نرويج  كلشان شكرجي "لتركمان العراقجمعية الثقافة والتعاون 
 امريكا /شيكاغو   يلماز سعيد جمعية بير اوجاق التركمانية

 امريكا /نيويورك   علي قوجاق المعهد التركماني في نيويورك
 كندا  /لندن اونتاريو  ٢۰۰۱ أياد يولجو  مركز اإلعالم التركماني العراقي 

 الدنمارك ٢۰۰٦ عامر قره ناز حرةأفكار أسرة موقع 
 دنمارك / كوبنهاكن ٢۰۰٢ شكران قياجي مجموعة بيز توركمنيز 

 فنالنديا  /تامبيرا   اميد كوبرلي  شأنيمركز بحث واعالم توركمن 
 

 
 

 

 


