
 

 

 

 

 

 التركمان الشيعة: العراق تركمانعند  المذاهب الدينية
 

 شيث جرجيس
 

، في يطلق عليهم مسيحيو القلعةو ن، يمسيحيالالتركمان  منقليلة وهناك قلة  ،ياإلسالمالدين يعتنقون بشكل عام تركمان العراق 
أ  ٠٢٢٣)الهرميزي مراسيمهم الدينية.  البيت وفي فياللغة التركمانية يستخدمون الى قلعة كركوك، لغتهم االم تركمانية و اشارة 

الكثير منهم مدينة  قلعة كركوك، هاجرالذي تعرض لها هدم الوخاصة بعد  زمنمع مرور ال( ٩١١١ي جمانصو  ب، ٠٢٢٢و
فترة جنكيز وك الى دهم في كركو متد تاريخ وجيحسب بعض المصادر خارج العراق.  كركوك متجها القسم األكبر الى بغداد والى

الذين يسمون السنة والشيعة، ونسبة كبيرة من الشيعة من اما فيما يتعلق بالمذاهب عند تركمان العراق، ففيهم  خان المغولية.
 هم من االصول التركمانية. حقكالشبك، والكاكائيين واهل  ،لغالةبا
 

 التاريخيالبعد 
 

-٠٢٢) م( مرورا بالعهد العباسي ٠٢٢-٦٦٩استمر استقرار التركمان في العراق على مدى عدة قرون، بدءا من العهد االموي )
م(، والفترتان المغوليتان جنكيز خان  ٩٠٣٣-٩٩٠٠الدولة االتاباكية )، م( ٩٩١١-٩٩٩١) السالجقةاالمبراطورية ، م( ٩٠٢١

، م( ٩٢٢١-٩١٠٢) والخروف األسودم(  ٩١٦١-٩٣٠١)دولة الخروف األبيض  تافتر  تتل، ثم م( ٩١٩٩-٩٠٢١وتيمورلنك )
 . م( ٩١٩٠-٩٦٣١العراق لعدة قرون ) الدولة العثمانيةوحكمت ، م( ٩٢٣١-٩٢٢١) الدولة الصفوية تتبعو 
 

، ٩٢٩١سليم االول في معركة جالدريان في عام العثماني سلطان الامام شاه إسماعيل  ه بعد هزيمةتتفق معظم المصادر على ان
في شمال العراق. على الرغم من ان العديد من المصادر تعتبره مشكوكا، اال انه واستقروا الجنود التركمان لشاه اسماعيل  واانتشر 

 )موسى. تقريبا، الذين حكموا العراق لفترة قرن هناك مصادر تدعم فكرة تواجد المذهب الشيعي بين قبائل الخروف األسود
 (.٠٢٩٣ ، شاه مرادي٩١١١

 
 االحصائيات السكانية

 
بحد ذاتها التي تكون كونها اقلية، باإلضافة الى  .داكر اال العرب و بعد من حيث الحجم السكاني في العراق القومية الثالثة يعد التركمان 

 :أدى الى، والمذهبي التعصب القومي فيه ينتشر، وجودهم في مجتمع غير ديمقراطي بسهولة االنسانمعرضة النتهاكات حقوق 
 الدولة تعداداتونتائج  االحصائيات العراقية، في همالعدد الحقيقي لنفوسحجمهم السكاني و عدم انعكاس  .٩
 . الحرمان من الحقوق الثقافية والسياسية٠
 كبيرة في مناطقهم ديمغرافية. تغييرات ٣
 . التعرض النتهاكات ممنهجة لحقوق االنسان١
 

التقديرات ان تجدر االشارة الى تركمان العراق. الحجم السكاني لالعراقية لمعرفة  اتال يمكن االعتماد على احصائيات الحكوم لذلك
للغاية، وكانت خالل تفكك اإلمبراطورية  مؤاتيهظروف جيوسياسية غير في  تلعدد نفوس التركمان في العراق حدثية ولاال 

تجري في التي كانت المباحثات ها عندالدولة العراقية،  وتأسيسي للعراق بعد الحرب العالمية األولى العثمانية واالحتالل البريطان
ُأعُتبر هذه المحادثات  فيو  .في ذروتها تثبيت صاحب محافظة موصل لإلمبراطورية العثمانية المنحلةعصبة األمم وفي لوزانا ل

 (.٠٢٢٣)الهرمزي  للجمهورية التركية. الموصلوالية صالح الحاق في عامال لتركمان الثقل السكاني ل
 



 

 

 

 

 

، ثبتت ٩١٠٦أثناء مناقشة مشكلة الموصل، التي استمرت من نهاية الحرب العالمية األولى وحتى معاهدة أنقرة في حزيران 
وهذه النسبة ٪ من مجموع عدد نفوس العراق. ٠الدولة العراقية الجديدة واالنتداب البريطاني عدد سكان تركمان العراق بنسبة 

 تكررت من قبل جميع الحكومات العراقية.
 

٪ من مجموع سكان العراق. لم يتم ٩٢ويقدر السياسيون والمثقفون التركمان العراقيين نسبة التركمان في العراق بما ال يقل عن 
لتركمانية أن حجم السكان من في العراق. تعتبر المصادر ا لألقلياتلحد اليوم تقدير أو إحصاء الحجم السكاني للمذاهب الدينية 

 (٠٢٢٣، جيمس باومان.نيت ٩١١١٪ من مجموع نفوس تركمان العراق. )صمانجي ٢٢و٪ ١٢التركمان الشيعة يتراوح بين 
 

 مناطق تواجدهم
 

وتعد محافظة كركوك . عراقية في عدة محافظاتالتي فيها يعيش تركمان الشيعة في العراق فهم منتشرون مناطق الفيما يتعلق ب
 .للمحافظةوجنوب غربي مناطق واسعة في جنوب وتحديدا مركز المحافظة و ، منهمكبيرة  أعدادمن المحافظات التي فيها تتواجد 

تركمان يسكن ال في محافظة صالح الديناما . وعدد اخر من القرى على سبيل المثال، قضاء داقوق وناحية تازه خورماتو وبشير 
ناحية قره تبه وقرى األكثرية في تركمان اليشكلون و خورمانو والعديد من القرى التابعة له هم من التركمان الشيعة. قضاء طوز 

  تابعة لها في محافظة ديالى. اخرى 
 

من  ٪٣٢في محافظة نينوى، حيث يعيش أكثر من نصف مليون تركماني، تقدر بعض المصادر التركمانية نسبة التركمان الشيعة بـ
 قدرياما التركمان الشبك والكاكائية فويتواجدون في بعض احياء تلعفر وفي منطقة سالمية والرشيدية. . مجموع تركمان المحافظة

 (.٩١١٦ وساعاتجي ٩١١٩ ؛ دميرجي٠٢٢١ )كايلي نينوى وكركوك. تييعيشون في محافظهم و نسمة عددهم بعدة االالف 
 

 الوضع السياسي
 

ومن المكونات العرقية، تعرض تركمان العراق بشكل عام للتمييز العنصري والتهميش من قبل جميع الحكومات كونهم اقلية 
الذي استلم نظام نهجة في فترة نظام البعث، مسياسات االستيعاب المعانوا من و . ٩١٠٩الدولة العراقية في  تأسيسمنذ العراقية 

 فضال عن الجانب القومي. ٠٢٢٣، ومن قبل االدارة الكردية بعد سقوط نظام البعث في عام ٩١٦١الحكم في العراق في عام 
 عانى التركمان الشيعة من الناحية المذهبية أيضا.

 
بين الشيعة ، ٩١٦٠وبحسب مصادر اخرى في عام  ،٩١٢٠داخل العراق عام  تأسس، الذي انتشر حزب الدعوة اإلسالمي

حكومة وبدأت  .هذا االنتشار فيبهم يالتركمان الشيعة نصالسياسيين واخذ  ،العراقيين بشكل عام في سبعينات القرن الماضي
، من المواطنين الشيعة باالنتماء لحزب الدعوةان استولت على السلطة في العراق، واتهمت اعدادا كبيرة منذ في مالحقتهم  البعث

داد كبيرة منهم ُحكم على اع أثرهاوعلى محاكمات صورية وتم القاء القبض عليهم وزجهم بالسجون والمعتقالت واجري لهم 
بدأ الفترة،  تلكفي . واختفى اعداد كبيرة منهممازال رفاة البعض منهم لم يسلم الى ذويهم،  ، بينهم اطفال،بالسجن واالعدام

 . وباألخص الى إيرانالى خارج العراق والهجرة الهروب 
 
الشخصية الدينية الشيعية الكبيرة  والذي فيه أعدم، ٩١١٢الى ذروتها في عام ولعوائلهم لهم البعثية مطاردة الحكومة  بلغتو  

 ،المواطنين الشيعة الى خارج العراقازداد فرار خالل هذه الفترة ( ٠٢٩١)حركات إسالمية دمحم باقر الصدر من قبل نظام البعث. 
والتي كان للتركمان الشيعة ، ٩١١١-٩١١٢بين عامي خالل الحرب العراقية اإليرانية شكل رئيسي الى إيران، وبلغ ذروتها وب

 . المذكورة الحوادثحصة كبيرة في 



 

 

 

 

 

 
( إلى إيران بدعوى أنهم من وفي حادثة منفصلة قام النظام البعث بطرد )ترحيل( أعداد كبيرة من الشيعة العراقيين )األكراد الفيليين

، تم الترحيل على (Minority Rights Group International) جماعة حقوق األقليات الدوليةأصل إيراني. وفًقا لـ 
 ألف شخص. ٠٢حيث قدر عدد الشيعة المرحلين بحوالي  ،٩١٠٩و ٩١٦١مرحلتين، أواًل بين عامي 

 
، الذي قضى بترحيل المواطنين العراقيين ٩١١٢لعام  ٦٦٦بعد أن أصدر مجلس قيادة الثورة المرسوم رقم و  الثانية مرحلةفي ال

 ٩٢٢٢٢٢من أصول أجنبية )علما بأن جميعهم تقريبا ولدوا في العراق على األقل منذ جيلين(، تراوح عدد الُمرحلين بين 
 (.٠٢٩٠جماعة حقوق األقليات الدولية ). مرحل ٢٢٢٢٢٢و
 

. في بداية ما ندرذات خلفية دينية االا تجمع في إيران اعداد كبيرة من العراقيين الشيعة في ثمانينيات القرن الماضي، وكان جميعهم 
يطرة المباشرة للحكومة اإليرانية، الحرب العراقية اإليرانية، بدأت األحزاب العراقية الشيعية الكبرى تتشكل في إيران وتحت االشراف والس

الشيعي  الحزب كانحزب الدعوة اإلسالمي بيل المثال المجلس االعلى االسالمي في العراق ومنظمة بدر. تجدر االشارة الى ان على س
بعد . ۲٢٢٣في عام  حتى سقوط نظام البعثو ، (٩١٦٠في عام )او  ٩١٢٠عام في تأسس في داخل العراق  الذيالنشط الوحيد 

 والمنظمات الشيعية المسلحة وتشكلت عدة مجموعات شيعية سياسية ومسلحة.ذلك، انقسمت األحزاب الشيعية الرئيسية 
 

. الحاكمة في الوقت الحاضر في األحزاب الشيعية العراقية الرئيسيةضمن القيادات العليا هناك عدد كبير من الشيعة التركمان 
األحزاب، على سبيل المثال، يعتبر دمحم تقي المولى من األعضاء المؤسسين للمجلس العديد منهم يشغل مناصب مهمة في تلك 

بين القياديين في منظمة بدر، اما عباس البياتي الرجل الثاني تقريبا األعلى اإلسالمي في العراق، ويأتي دمحم مهدي البياتي 
 (.٠٢٩٠)موقع معهد واشنطن وجاسم دمحم جعفر فهما من قياديي حزب الدعوة. 

 
من قبل  ٩١١٢في عام المؤتمرات العمالقة للمعارضة العراقية في الخارج، والتي بدأت بعد احتالل الكويت  الكثير من تنظيمتم 

 .بضعة أشهرغضون في أرضية للسياسيين التركمان لتأسيس األحزاب السياسية. هذه المؤتمرات  هيأت .نظام البعث العراقي
 . ىالشيعة، احزابهما األول دينيينالقوميين المحافظين والوهم ين، تالتركماني مجموعتينكال ال تأسس

 
. أسس السياسيون االتحاد اإلسالمي لتركمان العراقاولها للتركمان الشيعة، كان الدينية فيما يتعلق بإنشاء األحزاب السياسية 

في التركمان الشيعة الذين كانوا وال يزالون أعضاء في حزب الدعوة اإلسالمي العراقي االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق في سوريا 
 . ٩١١٩الثاني من شهر مارت عام 

 
، الحزب الوطني التركماني العراقي بتأسيسوألول مرة اذ قاموا ، مجتمع السياسي التركماني القومي المحافظلاما فيما يتعلق با

قبل بضعة  (٠٢٩١)مؤسسة سويتم  ٩١١٩،٩وأوائل عام  ٩١١٢عام  اواخرتركيا وتحت سيطرة الحكومة التركية في داخل 
  من تأسيس االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق. أشهر

 
الشيعة ايضا، أكبر بكثير من المجتمع السياسي والذي يضم سياسيين التركمان المجتمع السياسي التركماني القومي المحافظ، 

في وقت الحق، أسس القوميون التركمان المحافظون عدة أحزاب سياسية اخرى، اذ هيمن االستخبارات التركية  للشيعة التركمان.
 على اغلبيتها.

 



 

 

 

 

 

في شهر آب لكويت ومة البعث لحكبعد احتالل تركيا داخل ان تركيا سمحت للتركمان بتأسيس أحزاب سياسية في  جدير بالذكرالو 
الدولة التركية تسمح عن تنظيم مؤتمرهم االول. قبل ذلك، لم  لمعارضة العراقية في الخارجوعندما اعلنت ا ،٩١١٢من العام 
 تركيا.  اي حزب سياسي في داخل بتأسيسللتركمان 

 
من قبل التركمان األعضاء في المجلس  ۲٢٢۲عام هو حركة الوفاء، التي تأسست في للشيعة التركمان التنظيم السياسي الثاني 

، قبل فترة قصيرة من االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق في اجتماعات المعارضة العراقيةمع لتنافس العراقي وذلك ل األعلى اإلسالمي
تفتقر ألبسط متطلبات  العراقية ان جميع المؤسسات السياسية التركمانية وتجدر االشارة الى. ٠٢٢٣سقوط نظام البعث في عام 

 .او قاعدة شعبيةمقر الحزب مؤسسيها القالئل، وليس للحركة اي  بأسماءمعروفة وفاء الحركة . وهكذا تكاد تكون حزب سياسي
 

للدولة تركمان لالعمياء الطاعة تساعدها ، من الحديدتركيا على تركمان العراق بقبضة  تسيطروفي ضوء التطورات المذكورة، 
تمكان بنسبة  ، ولكن ليس، رغم ان هذه الطاعة العمياء قلت في الفترة األخيرةتاريخيةو عوامل جيوسياسية  عنالناتجة التركية 

 .النظام السياسي التركماني التحرر من الهيمنة التركية
 

والمؤسسات واألحزاب السياسيين التركمان جميع  شمها تالمجتمع السياسي التركماني القومي المحافظ، و ركيا على وهكذا تهيمن ت
 .غير الخاضعة لها، وال سيما السياسيون والمنظمات التركمانية الشيعيةالتركمانية 

 
على ف. السياسيين التركمان واألحزاب السياسية التركمانية الخاضعين لها وغير الخاضعين امام التعاون بينبالمرصاد تركيا ووقفت 

 المجلس التركمانيفي و العراقية األحزاب التركمانية الشيعية من المشاركة في الجبهة التركمانية تركيا سبيل المثال، حرمت 
عندما زاد المثقفون والسياسيون التركمان من ضغوطاتهم من اجل تأسيس الخاضعين لسيطرة تركيا. ( ٩١١١)صمانجي  .العراقي

 وتمنع تأسيسه حتى اليوم.، ۲٢٩٩في عام  آنذاكالموجود ل المجلس التركماني حالمجلس التركماني العام، قامت تركيا ب
 

جليا  يظهرمانيتين من التعاون فيما بينهم، السياسيتين الترك)الخاضعة لها وغير الخاضعة( منع تركيا المجموعتين ان اضرار 
  .العامة االنتخابات العراقيةبشكل خاص في 

 
جمهم في عكس حفشلوا يان تركمان ال جعلتاهم األسباب التي  منعلى النظام السياسي التركماني التركية  الهيمنةن اعتبار يمك

في البرلمان العراقي.  همنشاطاتحجمهم و  علىو ، وذلك اثناء االنتخابات العراقية الساحة السياسية العراقية علىالحقيقي السكاني 
ان السياسة التركية تجاه ان المنتخبة والتي تمثلهم في البرلمان العراقي. وبالتالي كان هناك دائًما عدد قليل من األعضاء التركم

 .بحيث يعتبر اليوم منهارة كليا درجةتركمان العراق مزقت واضعفت النظام السياسي التركماني الى 
 

 الشيعية المسلحة فصائلالتركمان في ال
 
الفصائل ، على سبيل المثال، التابعة لألحزاب الشيعية العراقية المسلحة تقريبا فصائلجد التركمان الشيعة في جميع الايتو 

مقتدى ، التي يقودها رجل الدين والسياسي االسالمي الشيعي للتيار الصدري التابعة سرايا السالم المسلحة التابعة لمنظمة بدر و 
عد ان دعى والتي تم تشكيلها ب، شارك التركمان الشيعة أيضا في جميع الفصائل المسلحة التابعة للحشد الشعبيويالصدر. 

احتلوا الذين المتطرفة المسلحة االرهابية الجماعات السنية  حاربةة وممقاو العراقيين لمالسيد السيستاني المرجع الشيعي األعلى 
 .۲٢٩١في حزيران عام  ما يسمى بالدولة اإلسالميةاسسوا مناطق واسعة في سمال العراق وسوريا و 

 



 

 

 

 

 

نينوى، كركوك، صالح الدين وهي عراقية اربعة محافظات مناطق تركمانية واسعة في الدولة اإلسالمية تنظيم سمي بياحتل ما 
يشكل التركمان الشيعة غالبية خطوط القتال الحدودية بين االطراف المتحاربة، و بقيت مناطق تركمانية أخرى على بينما وديالى، 
تم اعدام اعداد  ،وقرى سهل نينوى والعديد من احياء مدينة الموصل في تلك المناطق. على سبيل المثال، في منطقة تلعفر السكان

 . في العراق والشام )داعش( من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية وسبايا ى كبيرة من التركمان الشيعة، وُأخذت مئات من النساء أسر 
 

قرية ارتكبت مذبحة أخرى في  مذابح في منطقة البشير وُعلقت جثث الضحايا في أعمدة الكهرباء. رُتكبتوفي محافظة كركوك، أُ 
مناطق عديدة في في بنسبة اقل يتواجد التركمان الشيعية و محافظة صالح الدين. التابعة لقضاء طوز خورماتو لي يلوجآبير 

او  الدولة اإلسالمية ل )دلي عباس( وجلوالء، والتي احتلتهمالجب ومنصورية والسعدية )قز رباط( محافظة ديالى كناحية قرة تبه
 .وتعرضوا الى الهجمات وبشكل مستمر بقوا على حدود

 
لحشد من ا ٩٦اللواء رقم في جنوب وجنوب شرقي محافظة كركوك أسس التركمان بعد فترة وجيزة من ظهور الدولة االسالمية، 

في التركمان الشيعة أيضا تواجد وي. الحشد الشعبي التركمانيالتي يسمى أيضا بو ومقره في مركز ناحية تازه خورماتو،  الشعبي
مباشرة فرقة عباس ترتبط و ، وفرقة العباس ٢٠رقم  في اللواءبعضهم، كما وبأعداد كبيرة  الحشد الشعبيألوية أخرى من 

 في كربالء. العليا بالمرجعية الشيعية 
 

، الذي يمتلك قوة من الحشد الشعبيالقومية المحافظة التركمانية الوحيد من األحزاب الحزب يعتبر حزب الحق القومي التركماني 
در ومعظم منسبيه من التركمان السنة.   ما يسمىالقضاء على واثناء قبل ككل و عدد التركمان في الحشد الشعبي العراقي وُيقا
شارك التركمان الشيعة وضمن فصائل الحشد الشعبي في جميع  .مقاتلسبعة االالف  نحوببالدولة اإلسالمية في مدينة الموصل 

الكثير من الضحايا في جميع المناطق التي تواجد فيها التركمان  . وقدمالمعارك التي خاضها العراق ضد تنظيم الدولة االرهابي
 (.٠٢٩٢وموقع وكالة األناضول  ٠٢٩١ديرزسي هورفاث  وآي.)إ. جاستون  التنظيم.

 
من قبل التحالف الدولي بقيادة المسلحة في العراق هو احتالل العراق  فصائلواهم األسباب التي أدى الى نشوء ال ان من اول

 فصائلفي ظهور ال الرئيسي. اما السبب ، وحل الجيش العراقي بعد سقوط نظام البعث مباشرة۲٢٢٣في عام الواليات المتحدة 
والتي احتلت عدة محافظات  االرهابيةو ظهور الجماعات السنية المتطرفة المسلحة العمالقة التي تسمى بالحشد الشعبي فه

  عراقية واسست ما يسمى بالدولة اإلسالمية.
 

، من قبل التحالف الدوليبشكل غير مباشر وحتى  العراقية قبل الدولة منكاملة شبه شرعية على  اكتسب الحشد الشعبيوهكذا 
 تحرير األراضي العراقية وفي اسقاط الدولة اإلسالمية.وشارك بشكل فعال في تعاون معهما حيث 

 
 استنتاج

 
منذ التقزيم المستمر لحجمهم السكاني و ثالث أكبر مكون من مكونات الشعب العراقي، على الرغم من  يعتبر تركمان العراق

 .٩١٠٩تأسيس الدولة العراقية في عام 
 

. وتقدر نسبة الشيعة التركمان بأقل االسالميمن حيث المذاهب، فإن األغلبية التركمانية في العراق تتكون من المذهب السني 
يين التركمان، باإلضافة إلى عدد قليل جًدا من التركمان ئمن نصف التركمان في العراق. هناك أعداد قليلة من الشبك والكاكا

اثني عشر قرًنا مضت، بينما يعود وجود التركمان الشيعة في ما قبل ن في العراق إلى حوالي المسيحيين. يعود وجود التركما



 

 

 

 

 

م(. يتواجد التركمان العراقيون في المحافظات الشمالية والوسطى من العراق،  ٩٢٣١-٩٢٢١العراق إلى العصر الصفوي )
 .العراقويتواجد التركمان الشيعة في كل مكان تقريًبا حيث يتواجد التركمان في 

 
حقوق االنسان. يمكن القول إن ضد انتهاكات حماية ال من ناحيةيعاني تركمان العراق من ضعف شديد في الناحية السياسية و 

اليوم، وتركيا تلعب الدور األكبر في تخريب السياسة التركمانية. يعتبر االتجاه القومي المحافظ الجزء  منهارةالسياسة التركمانية 
سة التركمانية التي تهيمن عليها تركيا. أما التيار السياسي الديني الشيعي، فهو يتألف من حزبين محليين األكبر من السيا

ضعيفين وقيادات تركمانية في مناصب عليا في األحزاب الشيعية العراقية الحاكمة الكبيرة. التركمان الشيعة موجودون بأعداد 
 .وهناك أيضا فصائل تركمان شيعية مسلحة مستقلة المسلحة،كبيرة في جميع الفصائل الشيعية 

 
 شيث جرجس 

 بحث حقوق اإلنسان لتركمانية العراقرئيس مؤسسة 
((Stichting Onderzoekscentrum Iraaks Turkmeense Mensenrechten (SOITM)  

soitm@turkmen.nl 
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