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المقدمة

تعد امل�شاركة الفعالة يف عمليات �شناعة القرار، ل �شيما القرارات التي ت�ؤثر على الأقليات، �شرًطا م�شبًقا لتمتع الأ�شخا�ص 
املنتمني اإىل اأقليات مبا لهم من حق�ق الإن�شان متتًعا كامال وعلى قدم امل�شاواة. 

و مفه�م امل�شاركة العامة وا�شع جدا، فه� ي�شمل حق الفرد يف امل�شاركة يف اإدارة ال�ش�ؤون العامة، ويف اأن ينتخب وُينتخب، ويف 
اأن يتقلد ال�ظائف العامة يف بلده. وف�شال عن ذلك، فه� يقت�شي امل�شاركة يف الهيئات احلك�مية، ويف امل�ؤ�ش�شات الق�شائية 
وغريها من اأجهزة نظام العدالة اجلنائية، ويف اأ�شكال احلكم الالمركزية واملحلية، ويف اآليات الت�شاور، وكذلك يف احلياة 

العامة عن طريق ترتيبات احلكم الذاتي املتعلقة بالثقافة اأو بالإقليم))).

التمييز والمشاركة السياسية

ويعد التمييز �شبًبا رئي�شًيا لنت�شار تهمي�ص الأقليات يف خمتلف اأنحاء العامل،  وه� عائق اأ�شا�شي  اأمام امل�شاركة الفعالة 
اأ�شكال  التمييز  اأن يتخذ  العراق. وميكن  ال�شيا�شية يف جتربة القليات يف  التقرير ج�انبها  التي يناق�ص هذا  لالأقليات 
خمتلفة، فبع�ص �شرائح ال�شكان من الأقليات معر�شة لأ�شكال متعددة من التمييز؛ فعالوة على تعر�شها للتمييز ب�شبب 
انتمائها اإىل اأقلية ق�مية اأو اإثنية، واإىل اأقلية دينية اأو لغ�ية، فهي تتعر�ص للتمييز ب�شبب اجلن�ص اأو ال�شن اأو العجز اأو 

غري ذلك من الأ�شباب.
وتبدو اهمية الت�شدي للتمييز الذي يحرم القليات من احلق يف م�شاركتها الفعالة يف جميع ج�انب احلياة ال�شيا�شية 
ه�يتها  لتاأكيد  �شروريا  امرا  احلق  هذا  ك�ن  من  فيه،  يعي�ش�ن  الذي  للمجتمع  والثقافية  والجتماعية  والقت�شادية 
وح�ش�رها.  لذا ينبغي العمل على ان تك�ن م�شاركة القليات  �شاملة لكافة قطاعات احلياة العامة من احلك�مة والربملان 

والقطاعات الخرى، بحيث يك�ن متثيلهم فاعال.
ويف هذا ال�شياق تعد امل�شاركة الفعالة الأ�شا�ص لإعمال جميع حق�ق الإن�شان للن�شاء والرجال املنتمني اإىل الأقليات الإثنية 
بقاءها  لالأقلية  يكفل  ما  وه�  ويحميها،  ه�يته  عن  ال�شخ�ص  يعرب  الفعالة  امل�شاركة  خالل  فمن  واللغ�ية.  والدينية 

وكرامتها. 

االمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، احملفل املعين بقضايا األقليات، الدورة الثانية،  وثيقة معلومات اساسية بشأن االقليات واملشاركة   (((
الفعالة، ٢)-3) شرين الثاني/نوفمرب ٢٠٠٩ الفقرة 5.
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وي�شمل احلق يف امل�شاركة الفعالة، امل�شاركة يف �شناعة القرار ال�شيا�شي على ال�شعيدين املحلي وال�طني مًعا، وكما لحظت 
�شنع  عملية  يف  الأقليات  لفئات  كاٍف  متثيل  »حتقيق  فاإن  ماكدوغال«  »غاي  القليات  بق�شايا  املعنية  امل�شتقلة  اخلبرية 
اأفراد هذه الفئات، وما  اأمر �شروري لك�شر حلقة التمييز وال�شتبعاد التي يعانيه   ال�شيا�شات والقرارات يف املجتمع ه� 
بالعديد من  الكامل  التمتع  دون  عراقيل حت�ل  بها من  يرتبط  وما  متنا�شبة،  فقر غري  م�شت�يات   عليها من  يرتتب 

احلق�ق املدنية والثقافية والقت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية«))).
القرارات  نتيجة  حتديد  ي�شتطيع�ن  ل  بحيث  وا�شح،  متييزي  م�قف  يف  ت�شعها  القليات  افراد  عدد  قلة  وان  خا�شة 
والإدارية  الت�شريعية  الهيئات  يف  القليات  متثيل  ينط�ي  ان  ينبغي  لذا  الأغلبية،  نظام  تعتمد  التي  الدميقراطيات  يف 

وال�شت�شارية، على م�شاركة حقيقية يف �شنع القرار. 

المقاربة االمنية 

 يف م�اجهة ال�شتهداف امل�شتمر لالقليات يف العراق منذ العام 2003 �شادت »مقاربة امنية« �شيقة مل�اجهة التحديات التي 
ت�اجه القليات، وغالبا ما  كانت هذه املقاربة م�ش�ؤولة عن ارجاء املطالبة بحق�ق القليات، ومنها املطالبات اخلا�شة 
بالعرتاف وحت�شني التمثيل ال�شيا�شي بحجة  ترتيب الول�يات، فتحدي احلفاظ على ال�ج�د الفيزيائي لفراد القليات 

كان يحظى باهتمام ا�شا�شي عند النقا�ص ح�ل حق�ق القليات.
ويرجع ق�ش�ر »املقاربة المنية« يف تقدمي اي حت�شن ن�شبي يف او�شاع القليات، اىل ك�نها تتبنى  خطابا يحمل العنف 
جمع  او  الفدية  نيل  او  التهجري  )بق�شد  والجرامي  املنظم  العنف  او  الف��شى)  احداث  )بق�شد  والع�ش�ائي  الطائ�ص 
امل�ش�ؤولية،  هذه  من  ال�شيا�شية  النخب  خطابها  ويعفي  القليات،  وهجرة  البالد  يف  التن�ع  تدمري  م�ش�ؤولية   اجلزية) 
متغا�شيا عن ان التمييز والعنف الرمزي والق�شاء الثقايف والتمثيل ال�شيا�شي املنق��ص وع�ائق امل�شاركة يف احلياة العامة 
ال�شريح، وهي  العنف  اأثرا عن  او  �ش�ءا   تقل  الدولة، ل  املنق��ص  وعدم حيادية  العرتاف  ا�شكال  او  العرتاف  وعدم 

م�ش�ؤولة بالقدر نف�شه عن تهديد التن�ع وهجرة القليات.
اإىل  بالن�شبة  ال�شلطة  تقا�شم  ح�ل  التفاو�شي  امل�قف  تغري  اأتاح  قد  ح�شني  �شدام  نظام  زوال  كان   اذا  ثانية،  جهة  من 
اجلماعات الكربى : الأكراد، ال�شيعة، ال�شنة، فاإن ال�شراع بني التيارات ال�شيا�شية املختلفة لهذه اجلماعات )اأكراد، �شيعة، 
�شنة) قد ا�شبح احد املحددات الرئي�شة لفعالية او عدم فاعلية امل�شاركة ال�شيا�شية للجماعات ال�شغر »األقليات«  التي 
تاأثرت بطبيعة هذا ال�شراع وخمرجاته. وه� ما يك�شف هذا التقرير ج�انبا منه، من خالل ابراز املع�قات الرئي�شة التي 

حددها من اجريت معهم مقابلة من ممثلي القليات. 
وتبدو اهمية  امل�شاركة الفعالة والهادفة لالأقليات يف ال�شاحة ال�شيا�شية العراقية، يف ك�نها عن�شرا  حم�رًيا يف جتنب 

ن�ش�ب نزاعات عنيفة،  وعامال مهما يف ال�شتقرار ال�شيا�شي وم�شجعا على وقف هجرة افراد القليات.
 واإذا كان يحق لأفراد الأقليات امل�شاركة يف عمليات �شنع القرار، ل �شيما تلك التي تعنيهم، فاإن متثيل وم�شاركة الأقليات 
اأو  الق�انني  جراء  من  ق�شد  غري  عن  للحرمان  تتعر�ص  اأو  ق�شًدا،  تقيَّد  قد  احلكم  وم�ؤ�ش�شات  ال�شيا�شية  العملية  يف 
ال�شيا�شات او عدم العرتاف بالقليات  كما ه� حال  العراقيني من ا�ش�ل افريقية والكاكائي�ن الذين مل يرد ا�شمهم 
يف الد�شت�ر ولي�ص هناك متثيل �شيا�شي لهم يف الربملان،  او تتعر�ص لتحرمي ومنع قان�ين مثل البهائيني الذي ما تزال 
قرارات جمل�ص قيادة الث�رة التي حترم الن�شاط البهائي غري ملغاة على الرغم من معار�شتها للد�شت�ر)2)، اأو قد تغيب 
الإراُدة ال�شيا�شية الالزمة لإزالة الع�ائق الهيكلية التي حت�ل دون م�شاركة الأقليات ب�شكل كامل وعلى قدم امل�شاواة، وه� 

االمم املتحدة، جملس حقوق االنسان، احملفل املعين بقضايا االقليات، الدورة الثانية،  مذكرة من اخلبرية املستقلة املعنية بقضايا   (((
األقليات، غاي ماكدوغال،بشأن األقليات واملشاركة السياسية الفعالة، جنيف )٢-3) تشرين الثاني نوفمرب ٢٠٠٩، الفقرة ).

القانون رقم ٠5) لسنة ٩7٠) حول حتريم النشاط البهائي. والقانون رقم ))4)) لسنة ٩7٩).  (٢(
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ما ي�شجله معظم ممثل�ا القليات  الذين مت اجراء مقابالت معهم على جتربة امل�شاركة ال�شيا�شية لالقليات يف العراق.
واذا كانت  الدول تتمتع بهام�ص كبري لتخاذ القرارات، بالت�شاور مع الأقليات، ب�شاأن الطرائق التي ميكن من خاللها 
العراقي  الد�شت�ر  25) من  )املادة  معينة  �شلطات  تف�ي�ص  تت�شمن  قد  الطرائق   هذه  فاإن  ال�شيا�شية،  امل�شاركة  حتقيق 
التمثيل  انتخابية قائمة على  اأو نظم  تقدم مثل هذا اخليار لكنها مل تتح�ل اىل ت�شريع �شامن لتنفيذ هذا اخليار)؛ 
الن�شبي؛ اأو نظام لتخ�شي�ص مقاعد لالأقليات يف الربملان )منح الك�تا لبع�ص القليات يف الربملان او على م�شت�ى جمال�ص 
املحافظات)؛ اأو تي�شري م�شاركة اأحزاب �شيا�شية متثل م�شالح الأقليات يف العملية النتخابية.  وه� ما �شجل عليه ممثل�ا  
القليات العراقية مالحظات �شلبية، ل �شيما �شروط ت�شجيل الحزاب املرهقة ومبالغ التاأمينات املدف�عة اثناء النتخابات 

والتي تف�ق القدرة املالية لإحزاب القليات ال�شغرية. 
الدولة  اأو تدخل  الرمزي  فالتمثيل  نف�ًذا حقيقًيا،  ال�شيا�شي لالأقليات  الإدماج  اأن متنح طريقة  ذلك،  الأهم من  لكن  
يف عملية حتديد املمثلني ال�شيا�شيني  او هيمنة التيارات ال�شيا�شية الكربى التي ي�شك� منها معظم ممثل�ا القليات يف 
م�شاركة  جمرد  تغدو  التي  لالإقليات  ال�شيا�شية  امل�شاركة  قيمة  من  وي�شعفان  الإحباط،  من  املزيد  اإىل  ي�ؤديان  العراق، 

رمزية او �شكلية تفتقر اىل الفعالية.
وقد ن�ص الد�شت�ر العراقي  2005 على احلق يف امل�شاركة ال�شيا�شية والتمتع ب�شائر احلق�ق ال�شيا�شية يف املادة )20) التي 
حق  فيها  مبا  ال�شيا�شية،  باحلق�ق  والتمتع  العامة،  ال�ش�ؤون  يف  امل�شاركة  حق  ون�شاًء،  رجاًل  »للم�اطنني  ان  على  ن�شت 

الت�ش�يت والنتخاب والرت�شيح«.
كما ن�ص على  احلق يف امل�شاواة وعدم التمييز يف املادة )4)) التي ن�شت على ان »العراقي�ن مت�شاوون اأمام القان�ن دون 
متييٍز ب�شبب اجلن�ص اأو العرق اأو الق�مية اأو الأ�شل اأو الل�ن اأو الدين اأو املذهب اأو املعتقد اأو الراأي اأو ال��شع القت�شادي 
اأو الجتماعي« وتكفل الدولة مب�جب املادة 6) تكاف�ؤ الفر�ص جلميع العراقيني، وتتخذ اإجراءات فاعلة ل�شمان ذلك، 
وبغية الت�شدي لي كيان �شيا�شي يتبنى التمييز العن�شري ورغبة بالنعتاق من ارث التمييز ال�شابق ، ن�شت املادة )7): 
اوًل على حظر »كل كياٍن او نهٍج يتبنى العن�شرية او الرهاب او التكفري اأو التطهري الطائفي، او يحر�ص اأو ميهد اأو ميجد 
او يروج اأو يربر له، وبخا�شة البعث ال�شدامي يف العراق ورم�زه، وحتت اأي م�شمًى كان، ول يج�ز ان يك�ن ذلك �شمن 

التعددية ال�شيا�شية يف العراق، وينظم ذلك بقان�ن«.

المنهجية 

اعتمد التقرير على اجراء مقابالت معّمقة، وهي وان كانت  مقابالت مققنة ت�شمنت ت�جيه ا�شئلة عامة م�شرتكة ملن 
اجريت معهم املقابالت، وذلك لأغرا�ص املقارنة يف الإجابات النهائية، لكنها مالت اثناء العمل لن تك�ن اأكرث مرونة،  مبا 
يتيح التعبري عن ما يدور يف اذهان ممثلي القليات، وم�شاعرهم، وما ت�شّكل من اول�يات لديهم. و�شكلت املعل�مات التي 
قدم�ها »بيانات« كانت  م�شدرا  ل غنى عنه، يندر ان يت�فر يف اية م�شادر مكت�بة او ر�شمية، ل �شيما  حني تعلق المر 
البيانات ب��شفها  العام 2003، وقدر تعلق المر بالتقرير، فاإنه ا�شتعمل هذه  ال�شيا�شي بعد  امل�شاركة  بفهم �شياق تط�ر 

الأداة املُثلى لتناول امل�ؤ�شرات املتعلقة بـفعالية امل�شاركة ال�شيا�شية لالإقليات. 
قدر  التن�ع  ميثل�ا  ان  على  م�ؤكدين  لالقليات،  ال�شيا�شيني  املمثلني  ابرز  مع  ط�يلة  مقابالت  اجراء  يف  جنحنا  وقد 
المكان، ويعك�ش�ا وجهات نظر خمتلفة، حتى داخل القليات نف�شها، مثل امل�شيحيني بتياراتهم ال�شيا�شية املتن�عة، وكذلك 
اليزيدي�ن، والرتكمان.  كما اجريت مقابالت مع اقليات حرمت من امل�شاركة ال�شيا�شية مثل البهائيني والعراقيني من 

ا�ش�ل افريقية والكاكائي�ن، او مع اقليات كان متثيلها ال�شيا�شي ه�شا و�شعيفا مثل املندائيني.
العراق اجريت مقابالت يف:  العراق، ففي داخل  العراق، وبع�شها اجري خارج  املقابالت يف اماكن خمتلفة من  اجريت 
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مي�شغان  يف  خا�ص  ب�شكل  اجريت   فقد  العراق  خارج  اما  الدي�انية.  حلبجة،  ده�ك،  اربيل،  كرك�ك،  الب�شرة،  بغداد، 
)ال�ليات املتحدة).  واملانيا )هان�فر) وكان تاريخ اجراء غالبية املقابالت بني �شهري  مت�ز وايل�ل، وبع�شها اجري يف 

�شهر ت�شرين الول 5)20.
اخريا، ن�شري اىل ان هدف  التقرير ه� تقدمي ت�ش�ر منا�شب ل�شناع القرار داخل العراق، واملجتمع الدويل ح�ل اهمية 
حت�شني م�شاركة القليات يف احلياة العامة، فالإقرار باحلق يف امل�شاركة الفعالة ه� اإقرار باأن م�شاركة الأقليات يف �شتى 

جمالت احلياة اأمر �شروري لإر�شاء جمتمع ي�ش�ده العدل ول يق�شي اأحًدا من اأفراده.
امل�شاركة  اآليات  تف�شي  ال  ينبغي  اذ  وفعال،  القليات على نح� مرن  يتم متثيل  ان  اهمية  العتبار  بنظر  ناأخذ  ان  على 
ال�شيا�شية الفعالة لالأقليات �ش�اء على م�شت�ى  املحافظات او القاليم او على م�شت�ى الدولة، اىل زيادة حدة النق�شامات 

داخل املجتمع من خالل تر�شيخ ال�شلطة ال�شيا�شية على ا�شا�ص اإثني او ديني او لغ�ي.  
وينبغي ان يك�ن يت�شم متثيل امل�شالح املختلفة لالإقليات مبرونة ل ت�ؤدي اىل املغالة يف ت�شيي�ص اله�ية الإثنية لالإقليات، 
فالهدف من تفعيل حق امل�شاركة ال�شيا�شية لالقليات يرتكز على متثيل م�شالح افراد القلية، و�شمان م�شاركتهم على 
كافة امل�شت�يات، ول يت�قف احل�ش�ل على �شلطة �شيا�شية على مغزى يق�م على مركز ال�شخ�ص ب��شفه منتم اىل اقلية 

فقط، بقدر مدى قدرة  املمثلني ال�شيا�شيني لالقلية املعنية على متثيل م�شالح افرادها على نح� م�شتقل ومرن.

�شعد �شل�م
ت�شرين ثاين/اأكت�بر 5)20/ بغداد
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1
 المشاركة

السياسية للمسيحيين

امل�سيحيني  اوقاف  ديوان  يف  متثيل  وللم�سيحيني  ر�سميا)))،  م�سيحية  طائفة  ع�سر  باإربع  العراقي  القانون  يعرتف 
وااليزيديني وال�سابئة املندائيني، كما ان م�ساركتهم ال�سيا�سية ت�سل اىل م�ستوى وزاري،  ونال امل�سيحيون الكوتا التي 
متوزعون  فهم  منت�سرة،  كاأقلية  امل�سيحيون  ي�سنف  كرد�ستان.  اقليم  وبرملان  االحتادي  الربملان  �سمن  مقاعد  منحتهم 
املا�سية وحركة نزوحهم للداخل  التي واجهتهم خالل االعوام  التحديات االمنية  العراق، لكن  يف مناطق خمتلفة من 

وهجرتهم للخارج، فر�ست متركزهم االأ�سا�سي يف بغداد، واأربيل )منطقة عينكاوة)، و حمافظة نينوى )�سهل نينوى). 
كان للم�سيحيني م�ساركة يف العملية ال�سيا�سية منذ مراحلها االوىل )تاأ�سي�س جمل�س احلكم، كتابة الد�ستور، التمثيل يف 
الربملان االنتقايل)، ولكن كما هو وا�سح يف مثال امل�ساركة ال�سيا�سية للم�سيحيني، فاإن جمرد امل�ساركة ال�سيا�سية لي�س كافًيا 
لكي تكون هذه امل�ساركة »فعالة«، وينبغي مراعاة عدد من االعتبارات بهذا اخل�سو�س منها �سيطرة االحزاب والتيارات 

ال�سيا�سية للجماعات الكربى.
واآ�سوريني،  و�سريان،  وكلدان،  اأرمن،  ما بني   اثنيا  اإثني وطائفي/كن�سي، فهم متنوعون  ا�سا�س  امل�سيحيون على  ينق�سم 
وينق�سمون كن�سيا اىل م�سيحيني : اأرثذوك�س، وكاثوليك، وبروت�ستانت، واجنيليني،  الخ. وقد ترك هذ� �لتعدد  �أثره 

على تعدد �الحز�ب و�لتيار�ت �ل�سيا�سية �لتي متثل �مل�سيحيني يف �لعر�ق.
ومع ذلك مييل املمثلون ال�سيا�سيون للطوائف امل�سيحية املختلفة على تقدمي امل�سيحيني بو�سفهم )�سعبا كلدو ا�سوريا 
�سريانيا)، وهي ت�سمية طويلة ن�سبيا حاولت ان تتجاوز م�ساوىء التعدد بغية تقدمي هوية واحدة او ج�سم واحد ي�سهل 

متثيله على امل�ستوى ال�سيا�سي، والتحدث باأ�سمه عن مطالب حمددة.  
ولكن هذه الت�سمية غري مقبولة كليا من قبل ممثلي جميع التيارات ال�سيا�سية التي متثل امل�سيحيني، وال �سيما التيارات 
التي جتد فيها توظيفا من قبل ممثلي بع�س التيارات ال�سيا�سية ملنفعتهم اخلا�سة او ل�سالح احزابهم دون مراعاة م�سالح 

التيارات ال�سيا�سية االخرى التي متثل التنوع امل�سيحي بكافة اطيافه))).
ومبا ان جمتمع االقلية يف حالة امل�سيحيني غري متجان�س،  ال بد اأن يرتجم هذا التنوع يف �سكل متثيل متعدد يرتتب عليه 

خالفات يف الروؤية واملطالب والتحالفات مع احزاب وتيارات �سيا�سية اخرى تعيق متثيلهم على نحو فعال . 
ثم  ومن  الرئي�سية،  ال�سعبية  قواعدهم  عن  باأنف�سهم  يناأوا  اأن  لالقلية  ال�سيا�سيني  املمثلني  باإمكان  ذلك،  على  عالوة 
االإخالل مبهمتهم كمتحدثني حقيقيني وفعليني با�سم هذه القواعد ب�سبب امل�سالح ال�سخ�سية و�سغوط التحالف مع 

)1(  نظام ملحق نظام رعاية الطوائف الدينية )الطوائف الدينية املعرتف بها رمسيا يف العراق رقم 32 لسنة 1981(
)2(  )مقابلة مع اعضاء املنرب الكلداني املوحد، ميشغان(
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تيارات �سيا�سية كربى تفر�س روؤيتها على ممثلي االقلية .  ويف النهاية اإذا مل يكن ملمثلي االأقليات �سلطة اتخاذ قرارات 
جوهرية وموؤثرة ب�ساأن م�سائل ذات اأهمية ملجتمعاتهم، فاإن م�ساركتهم تلك �ستكون رمزية ولي�ست »فعالة«، وهو ما ي�سكو 

منه معظم ممثلي االقلية امل�سيحية الذين مت اجراء مقابالت معهم.

التفاوت في تمثيل المسيحيين في تجربة اقليم كردستان وتجربة الحكومة 
االتحادية

ي�سم برملان كرد�ستان  ))) مقعد، تتوزع هذه املقاعد على املكونات يف كرد�ستان : مائة مقعد لالكراد، خم�سة  مقاعد 
للرتكمان، وخم�سة مقاعد للكلدان ال�سريان االأ�سوريني، ومقعد واحد لالرمن. اما بالن�سبة للربملان االحتادي فيتكون 
من 8)3 مقعدا، تتوزع كالتايل :  0)3    مقعدا للم�سلمني، خم�سة مقاعد للم�سيحيني، ومقعد واحد لكل من االأيزيديني 

واملندائيني وال�سبك. 
يرى املمثلون ال�سيا�سيون للم�سيحيني ان متثيل امل�سيحيني يف برملان كرد�ستان يعد من�سفا قيا�سا بتعـدادهم يف االإقليم : 
من جمموع ))))) برملانيا، هناك )6) اأع�ساء م�سيحيني اأحدهم اأرمني، وذلك باملقارنة مع التمثيل على م�ستوى احتادي 
وطني، كما ان هناك من�سبا وزاريا للم�سيحيني يف حكومة االإقليم، لكن اإِ�سغاله يف اأغلب االأحيان يكون بناء على اإختيار 
القيادة الكردية، من املقربني لها اأو من االأحزاب امل�سيحية املح�سوبة على االأطراف ذات النفوذ يف االإقليم، وت�سكو التيارات 
ال�سيا�سية الكلدانية انه عادة ما يكون من االحزاب االأ�سورية ولي�س من الكلدان. لكن هناك اتفاقا عاما على ان اأو�ساع 

امل�سيحيني وحقوقهم يف االإقليم هي اأف�سل من املركز، وهناك هام�س من احرتام حريتهم ب�سكل عام))). 
وقد كان هنالك وزير  للمكون امل�سيحي يف حكومة االقليم هو ال�سيد »جون�سن �سياو�س«  لكنه ا�ستقال ب�سبب عدم ا�ستجابة 
احلكومة ملطاليب هذا املكون، وكان هذا الوزير ي�سغل حقيبة النقل واملوا�سالت، ولكن بعد ا�ستقالته مل يتم ا�سغال هذه 

الوزارة عن املكون امل�سيحي، وامنا ا�سندت الطراف حم�سوبة على التيارات اال�سالمية))).

المشاركة السياسية لألرمن

االرمن االرثوذوك�س مثال لتداخل اجلانب االثني بالديني، اذ على الرغم من كونهم احدى الطوائف امل�سيحية املعرتف 
بها، اال انهم مل يكونوا تيارا �سيا�سيا يعرب عن هويتهم امل�ستقلة، ونتيجة 
ل�سعف متثيلهم ال�سيا�سي من قبل التيارات وال�سخ�سيات امل�سيحية التي 
لتقدمي  مييلون  االرمن  ا�سبح  ال�سيا�سية،  العملية  يف  امل�سيحيني  مثلت 
انف�سهم اأثنيا، بو�سفهم ممثلني للقومية االرمنية، واملطالبة بالكوتا على 
هذا اال�سا�س يف الربملان االحتادي )مبعزل عن اطار الكوتا املحددة دينيا 

للم�سيحيني). 
وبينما مثل االرمن نائب يف برملان اقليم كرد�ستان، ال يوجد  ممثل عنهم 
يف جمل�س النواب العراقي،  كذلك هناك مقعد  خا�س باالرمن يف جمل�س 
يف  لالرمن  وزراء  يوجد  ال  اللحظة  هذه  حلد  ولكن  دهوك.  حمافظة 
احلكومة االحتادية، امنا هناك متثيل ي�سل اىل درجة  مدير عام و مدراء 

)1(  مقابلة مع ابلحد افرام ، سكرتري حزب االحتاد الدميقراطي الكلداني، ميشغان .
)2(  مقابلة مع جوزيف صليوا من )كتلة الوركاء الدميقراطية ( بغداد.

يرفانت امينيان



تنفيذيني. ويطالب االرمن برفع درجة متثيلهم ال�سيا�سي اىل درجة وزير يف حكومة اقليم  كرد�ستان، وان يح�سلوا على 
مقعد يف الربملان االحتادي))).  

رثوذك�س يف العراق-بغداد، اىل ان من  رمن االأ دارية لطائفة االأ        ويذهب ال�سيد ملكون ملكونيان، رئي�س اللجنة االأ
حق االأرمن املطالبة  بالكوتا يف الربملان االحتادي وجمال�س املحافظات والبلديات واالأق�سية والقرى يف املحافظات ذات 
التواجد االأرمني يف بغداد )املركز) والب�سرة )املركز) وكركوك )املركز) واأربيل )املركز وعني كاوة) ودهوك ) املركز وزاخو 
واآفزروك وهاوري�سك ) وحمافظة نينوى،  وهو ياأمل ان يتم حتقيق جزء من هذه املطالبات يف االنتخابات املقبلة على 

�سعيد وطني وحملي))). 

الكوتا ومواجهة التمييز السياسي ضد االقليات

ا،  تطالب الدول  للق�ساء على التمييز وحتقيق امل�ساواة الكاملة، لي�س يف القانون فح�سب ولكن يف املمار�سة الفعلية اأي�سً
باتخاذ اإجراءات اإيجابية للتقليل من الظروف التي تت�سبب اأو ت�ساعد يف اإدامة التمييز �سد االقليات اأو للق�ساء على تلك 
الظروف، ويجوز اأن تنطوي تلك االإجراءات على منح اجلزء املعني من ال�سكان نوًعا من املعاملة التف�سيلية يف م�سائل 

حمددة لفرتة ما باملقارنة ببقية ال�سكان، طاملا دعت احلاجة اإىل هذه االإجراءات لت�سحيح التمييز يف الواقع.
اإذ  اأقليات  اإىل  املنتمني  الفعالة للن�ساء والرجال  ال�سيا�سية  اأهمية بالن�سبة للم�ساركة  التدابري اخلا�سة  ويكت�سي مفهوم 
حلقوق  املتحدة  االأمم  هيئات  ذلك  اأقرت  وقد  املنا�سب.  تقلد  ويف  الت�سويت  يف  االأقليات  حقوق  اإعمال  تي�سري  باإمكانه 

االإن�سان واملوؤ�س�سات االإقليمية حلقوق االإن�سان. 
ال�سيا�سيني  للممثلني  املحدد  العدد  ان  املقابالت،  معهم  اجريت  الذين  للم�سيحيني  ال�سيا�سية  التيارات  ممثلوا   ويرى 
للم�سيحيني يف الربملان االحتادي، مل يكن من�سفا، اذا ما مت االخذ بنظر االعتبار ن�سبة امل�سيحيني العددية ن�سبة اىل 
العدد الكلي لل�سكان يف البالد، وطالبوا برفع �سقف التمثيل وفقل للكوتا من اجل حت�سني امل�ساركة ال�سيا�سية للم�سيحيني.

واذا كانت هذه املطالب ترتكز على اهمية بع�س التدابري اخلا�سة التي تتبناها الدولة لتح�سني م�ساركة االقليات، فاإن من 
املهم تطوير الوعي ال�سيا�سي بكونها ال ترتكز على اإعطاء مركز امتيازي لالأقليات، بل باالأحرى تهدف اىل  اإيجاد توازن 
وو�سع االأقليات على نف�س امل�ستوى مع االأغلبية. فامل�ساركة يف العمليات الوطنية ال�سيا�سية واالجتماعية، وامل�ساهمة يف 
و�سع ال�سيا�سات، ويف اخلدمات العامة )واال�ستفادة منها) ينبغي اأن ي�ساعد على الت�سدي للتهمي�س واال�ستبعاد. وجتنح 
الدول، التي ترحب مب�ساركة االأقليات واندماجها، لي�س اإىل اأن تكون م�ستقرة فح�سب، بل اإىل اأن تكون اأكرث رخاًء اأي�سا.  

وهو ما يفتقر اليه ب�سكل وا�سح مثال امل�ساركة ال�سيا�سية لالقليات يف العراق.

تقييد المشاركة السياسية للمسيحيين

اأقليات  اإىل  املنتمني  االأ�سخا�س  قدرة  متنا�سب  غري  نحو  على  ال�سيا�سية  االأحزاب  بت�سجيل  املتعلقة  ال�سروط  تقيد  قد 
على ممار�سة حريتهم يف االجتماع وتكوين جمعيات. وابرز مثال على ذلك ا�سرتاط  مفو�سية االنتخابات دفع تاأمينات 
انتخابية ت�سل اىل مبلغ مايل قدره خم�سني مليون دينار للم�ساركة يف االنتخابات، وينطوي هذا االجراء على تقييد 
امل�ساركة ال�سيا�سية لالقليات النطواءه على عبء مايل، اذ  ال ت�ستطيع حتمله بع�س احزاب االقليات، وكان من نتيجته  

)1(  مقابلة مع يرفانت امينيان/ ممثل كوتا االرمن يف برملان اقليم كردستان، اربيل. 
)2(  مقابلة مع السيد ملكون ملكونيان، رئيس اللجنة اإلدارية لطائفة األرمن األرثوذكس يف العراق، بغداد
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ان�سحاب احلزب الدميقراطي الكلداين من االنتخابات على �سبيل املثال لعدم قدرته على تاأمني هذا املبلغ املايل.  كما مل 
يراعي قانون االأحزاب ال�سيا�سية احزاب االقليات التي لي�ست لديها قدرات مالية، فقد تطلب اأجور ت�سجيل بلغت خم�سة 
وع�سرين مليون دينار،  وبذلك �ساوى ب�سكل غري متنا�سب بني اأحزاب االأقليات واالأحزاب التابعة للمكونات الكبرية املزودة 

باإمكانيات مالية هائلة. 
ا اإىل اإعاقة امل�ساركة الفعالة لالأقليات يف  ويف هذا املثال وغريه، قد توؤدي اأوجه احليف القانونية والثقافية واللغوية اأي�سً
احلياة العامة. فتحديد �سقف انتخابي عال كثريا ما يوؤثر �سلًبا يف قدرة االأقليات على �سمان متثيلها ال�سيا�سي وميكن اأن 
يكون مبثابة متييز غري مبا�سر يف حقهم . وقد يوؤدي تخطيط حدود الدوائر االنتخابية على نحو ما اإىل توجيه توزيع 
االأ�سوات، ومن ثم اإحداث اأثر متييز على جمموعة بعينها اأو ي�سفر عن نتائج يف �سالح اجلهة املخططة. وعلى الرغم 
من ان قانون االإنتخابات جعل كل حمافظة دائرة انتخابية م�ستقلة، فاإن هذا التق�سيم اأثر على بع�س االأحزاب ال�سغرية، 
ما  وهو  حمافظات،  خم�س  على  بامل�سيحيني  اخلا�سة  االإنتخابية  القوائم  يف  املر�سحني  تق�سيم  مت  التطبيق  يف  انه  كما 
يتناق�س مع كون العراق دائرة اإنتخابية واحدة. واالأف�سل اأن يتم اإحت�ساب كل فائز من امل�سيحيني على حمافظة من تلك 
املحافظات، الأن هناك من ح�سل على اآالف االأ�سوات ومل يعترب فائزا، الأنه مل يكن مر�سحا على مدينة معينة، بينما فاز 
املر�سح الذي ر�سح نف�سه عن املحافظة املعنية وهو حا�سل على ن�سف العدد الذي ح�سل عليه زميله الذي مل يعد فائزا، 

لذا فمن االأ�سح التخلي عن توزيع املر�سحني على اأ�سا�س املحافظات اخلم�س«))).
امل�ساركة  ل�سمان  كافيا  يكون  لن  االأقليات  د�ستورية عن م�ساركة  اأحكام  باإدراج  االكتفاء  ان جمرد  الوا�سح  وا�سبح  من 
الفعالة الفرادها. بل ال بد من �سن قوانني و�سيا�سات حمددة متكن من تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية لالقليات ف�سال عن 

ر�سد تنفيذ هذه القوانني وال�سيا�سات بدورها، وال بد من �سمان م�ساركة االأقليات يف و�سعها وتنفيذها ومتابعتها.
وثمة �سرط م�سبق لتعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية لالإقليات يتمثل ب�سبط �سجالت دقيقة باأ�سماء الناخبني لتمكني امل�ساركة 
االحتياجات  مراعاة  مع  متييزية،  غري  بطريقة  الناخبني  ت�سجيل  عملية  تتم  اأن  بد  وال  لالأقليات،  الفعالة  ال�سيا�سية 
ت�سجل  ما  وهو  الت�سجيل.  عملية  من  اال�ستفادة  واإمكانية  الثقافية  واخل�سو�سية  اللغة  جماالت  يف  لالأقليات  اخلا�سة 
عليه التيارات ال�سيا�سية للم�سيحيني جمموعة من املالحظات، ال �سيما وان افراد االقليات قد نزحوا من مناطق �سكناهم 
ب�سبب العنف، وهناك اعداد منهم مل تثبت اأ�سماءهم يف �سجالت مراكز ت�سجيل الناخبني ملناطق �سكناهم اجلديدة التي 
نزحوا اليها، وبذلك  مت حرمانهم من حق االإقرتاع، ا�سافة اىل عوائق تتمثل باللغة، وتعقيد اجراءات الت�سجيل لالقرتاع 

خارج العراق. 
من  االقليات  ممثلي  معاناة  يف  يتمثل  للم�سيحيني،  ال�سيا�سية  التيارات  ممثلوا  عليه  اجمع  الذي  االهم  اجلانب  ولكن 
هيمنة التيارات ال�سيا�سية الكربى على اجتاهات وعمل ممثلي االقليات، �سواء لدى الدخول يف حتالفات مع هذه التيارات 
الكربى، وعند م�ساركة افراد االقليات يف اأحزاب االأغلبية . فاإحزاب االأغلبية قد ال تويل  الق�سايا ذات االأهمية بالن�سبة 
لالأقليات، االأولوية يف براجمها اأوقد تهملها، ورمبا يكون حتفيز االأحزاب ال�سائدة على الدفاع عن م�سالح االأقليات و /

اأو اختيار مر�سحني ينتمون اإىل اأقليات مهما لزيادة �سعبيتها، اال ان اال�ستثناءات نادرة يف ال�سياق العراقي، ف�سال عن عدم 
تركيز الربامج الداخلية لالأحزاب ال�سائدة على التنوع. 

)1(  مقابلة مع ابلحد افرام. سكرتري حزب االحتاد الدميقراطي الكلداني، ميشغان.
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1-حوار مع »أبلحد افرام« 

سكرتير حزب االتحاد الديمقراطي 
الكلداني

• هل توجد شروط جمحفة حبق املشاركة السياسية للمسيحيني من ناحية التشريعات ؟	

هناك قوانني نعاين من جورها، منها قانون االإنتخابات الذي ي�سرتط للم�ساركة االنتخابية دفع مبلغ مايل قدره  خم�سني 
مليون دينار عراقي ، وهو مبلغ ال ت�ستطيع حتمله احزاب االقليات. 

العدد  ناحية  من  فقط  لي�س  يجب،  كما  امل�سيحية  االأحزاب  يراع  مل  الذي  ال�سيا�سية  االأحزاب  قانون  هو  الثاين  املثال 
القانون بني  �ساوى  اإذ  دينار،  وع�سرين مليون  ) خم�سة   (5000000 ( البالغة  الت�سجيل  اأجور  ناحية  واإمنا من  املطلوب 
اأحزاب االأقليات واالأحزاب التابعة للمكونات الكبرية املزودة باإمكانيات مالية هائلة، بعك�س االأحزاب امل�سيحية التي مل يعد 

لديها االإمكانيات لت�سديد اإيجارات مقراتها.
وعندما طرح القانون للمناق�سة يف مكاتب جمل�س النواب العراقي يف املحافظات، قدم حزبنا درا�سة خمت�سرة عن القانون 
ن�سخة من  ال�سيا�سية  االأحزاب  القانون مع ممثلي  بدرا�سة  املكلفة  اللجنة  رئي�سة  التاأييد، وطلبت  ونالت  االنتباه  لفتت 

درا�ستنا ووعدت بتبنيها، لكن عند �سدر القانون ون�سره مل جند �سوى اإ�سارات طفيفة اأخذت من درا�ستنا. 

• اىل أي حد راعى تصميم الدوائر االنتخابية تعزيز املشاركة السياسية للمسيحيني؟	

اأثر على بع�س االأحزاب ال�سغرية، ومنها  جعل قانون االإنتخابات كل حمافظة دائرة انتخابية م�ستقلة، وهذا التق�سيم 
احلزب ال�سيوعي العراقي العريق الذي بداأ تاأثريه باالنح�سار، اأما بالن�سبة لالأحزاب امل�سيحية فكانت مطالبنا اأن يكون 
العراق باأجمعه دائرة اإنتخابية واحدة وب�سمنه  بلدان املهجر، ولوال هذا االإجراء ملا فاز م�سيحي واحد يف االإنتخابات. 
لكن رغم ذلك يف التطبيق مت تق�سيم املر�سحني يف القوائم االإنتخابية اخلا�سة بامل�سيحيني على خم�س حمافظات، وهو ما 
يتناق�س مع كون العراق دائرة اإنتخابية واحدة. واالأ�سح اأن يتم اإحت�ساب كل فائز من امل�سيحيني على حمافظة من تلك 
املحافظات، الأن هناك من ح�سل على اآالف االأ�سوات ومل يعترب فائزا الأنه مل يكن مر�سحا على مدينة معينة، بينما فاز 
املر�سح الذي ر�سح نف�سه عن املحافظة املعنية وهو حا�سل على ن�سف العدد الذي ح�سل عليه زميله الذي مل يعد فائزا، 

لذا فمن االأ�سح التخلي عن توزيع املر�سحني على اأ�سا�س املحافظات اخلم�س.

• ما مالحظاتكم حول سري االنتخابات يف مراكز تسجيل الناخبني واملراكز االنتخابية؟	

�سجالت  من  الناخبني  بع�س  اأ�سماء  ا�سقاط  منها  االإنتخابية،  واملراكز  الناخبني  ت�سجيل  مراكز  يف  معوقات   واجهتنا 
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االإنتخاب يف جميع الدوائر، اأو ظهورها يف حمافظات رمبا مل يزرها الناخب يف حياته. 
اأما بخ�سو�س ت�سجيل الناخبني فلدينا العديد من املالحظات ب�ساأنه، فكما هو معروف  اأن ن�سبة  65 % من امل�سيحيني 
املتواجدين داخل العراق نزحوا من مناطق �سكناهم، وهناك االآالف من امل�سيحيني مل تثبت اأ�سماءهم يف �سجالت مراكز 
ت�سجيل الناخبني ملناطق �سكناهم اجلديدة التي نزحوا اليها داخل الوطن. وبذلك  مت حرمانهم من حق االإقرتاع، وكان 
هناك ق�سور يف الوعي االنتخابي اذ اإن االإعالم املحلي قد يكون بلغة ال يفهمونها، كالكردية مثال،  كما مت تعقيد اجراءات 
الت�سجيل خارج العراق حيث يطلب من الناخب يف املهجر م�ستم�سكني حديثني تثبت �سخ�سيته وعراقيته، ومنهم من 
غادر العراق منذ اأكرث من ثالثني �سنة فمن اأين ياأتي مبثل هذه امل�ستم�سكات اجلديدة ؟. وكان باالمكان بب�ساطة االإعتماد 
على جواز �سفر ال�سخ�س ال�سادر من الدولة التي يقيم فيها، حيث يثبت فيه البلد االأ�سلي الذي نزح اأو هاجر منه كما 
تفعل اجلهات امل�سوؤولة عن االإنتخابات يف العديد من الدول االأخرى كم�سر ولبنان وغريها وهذا يكفي الإثبات عراقية 

ال�سخ�س وحقه يف االقرتاع.
القائمني  قبل  االإ�ستمارات من  اإتالف  االنتخابية من خالل  املركز  بع�س  اأ�سوات يف  كانت هناك م�سكلة فقدان  واي�سا 
به �سكاوى اىل مفو�سية  الفرز، وهو ما قدمنا  القائم على  التي يتبع لها  ال�سيا�سية  الفرز، وفق م�سلحة اجلهات  على 

االنتخابات.

• ما أثر  التحالف مع التيارات واالحزاب الكربى على متثيل قضايا املسيحيني ومشاركتهم السياسية؟	

هناك اأول تدخل يف �ساأن القوائم امل�سيحية من قبل االأحزاب الكبرية  من خالل دعم قوائم موالية لها، ويتحول ذلك اىل 
دعم �سد القوائم االأخرى املناف�سة اأو ت�سجيع منت�سبيها للت�سويت ل�سالح القوائم  املوالية ومر�سحيها، ويف الكثري من 
االأحيان تقوم االأحزاب الكربى بت�سكيل قوائم اإنتخابية من خالل امل�سيحيني املنتمني اليها �سواء ملناف�سة القوائم امل�سيحية 
اأو بهدف ت�ستيت االأ�سوات لكي ال تفوز القائمة املق�سودة، وتقوم بع�س االأحزاب مبناف�سة امل�سيحيني على مقاعدهم من 
خالل ت�سكيل قوائم اإنتخابية من منت�سبيها امل�سيحيني وهذا ما حدث يف االإنتخابات املا�سية حيث فاز احلزب ال�سيوعي 

العراقي مبقعد من مقاعد الكوتا امل�سيحية، بعد اأن كان قد فقد االأمل يف الفوز يف اأية دائرة اإنتخابية. 
 وهناك حاالت اأخرى تتكرر يف جميع الدورات االنتخابية، وهي قيام القيادات املحلية لالأحزاب الكبرية املت�سلطة بتوجيه 
مركزي بتبليغ �سكان القرى امل�سيحية بوجوب الت�سويت الإحدى القوائم دون غريها اأو الأحد املر�سحني املوايل لها دون 
غريه، وهذا ما واجهناه منذ اإنتخابات عام 0)0) وبعده، ال �سيما يف اقليم كرد�ستان، وهناك م�سكلة اأخرى وهي اأن االأحزاب 
الكبرية توجه بع�س منت�سبيها من غري امل�سيحيني للت�سويت لقائمة موالية لها، ففي ال�سليمانية مثال، ال يتجاوز عدد 
اأ�سوات الناخبني امل�سيحيني يف اأف�سل احلاالت عن ) 500 ) �سوت كحد اأعلى وبلغت االأ�سوات التي ح�سلت عليها القوائم 
امل�سيحية يف ال�سليمانية اأكرث من )000))) �سوت منها )7000) للقائمة التي كان قد �سكلها احلزب ال�سيوعي العراقي 
و)000)) �سوت للحركة االآ�سورية حليفة االإحتاد الوطني الكرد�ستاين، وبقية االأ�سوات توزعت على القوائم االأخرى. 

ويحدث  هذا يف العديد من املواقع التي ال ي�سكنها م�سيحي واحد يف حمافظة دهوك ونينوى. 
والنتيجة ان االأحزاب الكبرية ميكنها التحكم بنتائج االإنتخابات من خالل ممار�سات عديدة، تعد تدخال يف �سوؤون االأقلية 
امل�سيحية ، واأعتقد اإن احلل يكمن يف طبع ق�سائم اإنتخابية ذات لون خمتلف تخ�س االأقلية امل�سيحية، وال ت�سلم  يف املراكز 

االإنتخابية �سوى  للناخبني امل�سيحيني اأو الأحد منت�سبي اأحزابها من غري امل�سيحيني �سرط اأن يحمل هوية احلزب .

• لكن حتالف احزاب االقليات مع التيارات السياسية الكبرية ضروري اليصال مطالبها؟	

اذا كانت احزاب االقليات قليلة املوارد و�سعيفة النفوذ حتاول ك�سب ود االأحزاب املهيمنة  مل�ساعدتها يف حتقيق مطالبها،  
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لذا تتحالف معها، اال اإن  حتالف االأحزاب اأو الكتل الكبرية مع بع�سها يختلف عن حتالف االأحزاب والكتل ال�سغرية مع 
االأحزاب والكتل الكبرية، الأن التحالف بني الكبار فيه توازن و�سروط بني الطرفني املتحالفني، ولكن حتالف ال�سغار مع 
االأحزاب الكبرية ال يتم دون ثمن على ح�ساب ق�سايا االقليات. لي�س باإمكان املكون ال�سغري اأوال�سعيف فر�س اإرادته على 
القوي وال القوي يراعي يف كل االأمور وجود املكون االأ�سغر . اأجل اإن حتالف االأحزاب ال�سغرية مع االأحزاب الكبرية يف 
كثري من االأحيان ياأتي على ح�ساب اإ�ستقاللية االأحزاب ال�سغرية التي يف كثري من احلاالت تعاين من النظرة الفوقية 
املتعالية التي يتعامل بها الطرف القوي اأو الكبري مع االأ�سغر وعندئذ يكون هناك من يقبل بهذا الواقع ويكون هناك 

من يرف�سه، ويف كلتا احلالتني �سيكون هناك ثمن يدفع . 

• ما اخلطوات الالزم إتباعها لتعزيز املشاركة السياسية للمسيحيني؟ ؟	

على م�ستوى املكونات امل�سيحية وكنائ�سها واأحزابها، اأن يكون هناك تن�سيق وتعاون �سامل بينها مع اإحرتام خ�سو�سيات 
كل طرف ونبذ اخلالفات بينها، وعدم ال�سماح لالآخرين بالتدخل يف �سوؤونها خلدمة امل�سالح العامة للمكونات امل�سيحية 
. اما على امل�ستوى الوطني �سواء يف املركز اأو االإقليم، فمن املهم  عدم التدخل يف �سوؤون امل�سيحيني ال�سيا�سية، واالإبتعاد 
عن كل ما ي�سبب امل�ساكل والنزاعات بينهم بحيث يزيد من فرقتهم وت�ستتهم. وعدم التدخل يف �سوؤون املكونات امل�سيحية 
يف االإنتخابات املحلية واالإقليم والفدرالية، واإمنا القيام مب�ساعدتها ودعمها من جميع النواحي وهذا ي�سب يف م�سلحة 

الكتل الكبرية على امل�ستوى الداخلي واخلارجي .
واهم اخلطوات يتمثل بزيادة مقاعد الكوتا للم�سيحيني يف جمل�س النواب العراقي ب�سكل من�سف وعادل، اإعتمادا على 
باالأرمن  خا�س  برملاين  مقعد  تخ�سي�س  التخطيط  مع  وزارة  بيانات  يف  الوارد  بتعدادهم  اخلا�سة  الر�سمية  البيانات 
كقومية م�ستقلة، ونقرتح كذلك تخ�سي�س مقعدين للم�سيحيني يف جمل�س االإحتاد على اأ�سا�س قومي ومقعد لكل اأقلية 
عراقية . ورفع م�ستوى متثيلهم يف الهيئات الدبلوما�سية من خالل مكوناتهم واأحزابهم، وعدم ح�سر ذلك بامل�سيحيني 
اإ�سوة ببقية  املنتمني اإىل االأحزاب اأو الكتل الكبرية وباإ�سم امل�سيحيني . وكذلك يف الوظائف العامة والدرجات اخلا�سة 
االأمنية  وحتى  الدولة  موؤ�س�سات  يف  التعيينات  ح�سر  عدم  وكذلك    . اأي�سا  االإقليم  ويف  عامة  العراقي  ال�سعب  مكونات 
منها ببع�س املكونات دون املكون امل�سيحي وقبولهم يف الكليات الع�سكرية وال�سرطة واأن يكون الرت�سيح من قبل الكيانات 
امل�سيحية نف�سها دون تدخل غريها وعدم ح�سرها يف كيان م�سيحي واحـد اأي�سا. واخريا عدم تدخل الكنائ�س يف ال�سوؤون 
ما  لتحقيق  والتعاون معها  ال�سيا�سية  االأحزاب  �ساأن  ال�سيا�سة هي من  الأن  ال�سيا�سية،  االأمر لالأحزاب  ال�سيا�سية وترك 

ي�سبو اإليه امل�سيحيون على اإختالف كنائ�سهم يف العراق ب�سكل عام .

• ما اهم املعوقات اليت تضعف من اداء ممثلي املسيحيني  ومشاركتهم السياسية؟ 	

ناك ا�سباب داخلية منها عدم كفاءة املر�سحني الفائزين يف االإنتخابات ب�سبب عدم  اإختيارهم على اأ�سا�س الكفاءة واإمنا 
على اأ�سا�س االإنتماء والطاعة للجهة التي ر�سحته، واحلر�س على امل�سالح ال�سخ�سية واحلزبية اأكرث من احلر�س على 
امل�سالح العامة للمكون امل�سيحي الذي من املفرو�س اأن ميثلوه خري متثيل، او احلر�س على م�سالح اجلهة ال�سيا�سية التي 
�ساندته يف االإنتخابات �سواء كانت م�سيحية اأو غري م�سيحية اأكرث من احلر�س على م�سالح املكون امل�سيحي الذي ينتمي 
اإليه . ف�سال عن ان هناك اأطرافا م�سيحية مرتبطة بجهات اإقليمية ودولية، فعندما ي�سغل ممثلها موقا من هذه املواقع 

ال يخرج عن اخلطوط املر�سومة له وفق م�سالح تلك اجلهات .
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2-حوار مع السيد »انور متي 
هداية«

رئيس حركة تجمع السريان وممثل 
كوتا المسيحيين في مجلس 

محافظة نينوى.

• هل ميكن ان تقدم وصفا خمتصرا عن التنظيم السياسي اليت متثلونه؟	

تاأ�س�ست حركة جتمع ال�سريان يف العام 004) يف بغديدا )قره قو�س) التابعة ملحافظة نينوى حتت �سعار )وحدتنا القومية 
�سمان حلقوقنا القومية)، واتخذت من �سهل نينوى منطلقا لها، بو�سف هذه املناطق متثل الثقل امل�سيحي الدميوغرايف 
يف العراق، وبعدها فتحت مقرات  للحركة يف بغداد و اربيل من اجل امل�ساركة الفاعلة يف العملية ال�سيا�سية الدميقراطية 
اآ�سوريني  للم�سيحيني من  املوحدة  الت�سمية  الدفاع عن  و  الدائم،  الد�ستور  للم�سيحيني  يف  ال�سيا�سية  وتثبيت احلقوق 
وكلدان و�سريان ، اإنطالقا من اإمياننا باأننا �سعب واحد ذو ق�سية واحدة، وللحركة اأهداف خا�سة واأهداف عامة واأهداف 

وطنية ودولية، و�ساركت حركة جتمع ال�سريان يف االنتخابات الربملانية وجمال�س املحافظات منذ 005) وحلد االن.

• كيف تقيمون متثيل املسيحيني يف ظل النظام السياسي يف العراق بعد العام 2003؟	

اأن  يكون للم�سيحيني  متثيل يف املجل�س ال�سيا�سي  بعد ازاحة  نظام البعث ال�سمويل يف العام 003)، كان من الطبيعي 
التي  االوىل  الهيئة  هو  احلكم  جمل�س  وكان  العراقي،  ال�سعب  مكونات  جميع  مثل  والذي  البالد،  الإدارة  امل�سكل  املوؤقت 
�سمت ممثلني عن التنظيمات و ال�سخ�سيات ال�سيا�سية التي متثل ال�سعب العراقي، وكان  للمكون الكلداين ال�سرياين 
االآ�سوري  )امل�سيحي) ممثل  واحد من ا�سل 5) ع�سوا. وركز امل�سيحيون اي�سا على �سرورة التمثيل يف كتابة الد�ستور 
العراقي، الإنها من اهم املراحل  التي �سيرتتب عليها �سمان حقوق ال�سعب العراقي، مع منح خ�سو�سية للمكونات الدينية 
واالثنية والعرقية، وكان للمكون الكلداين ال�سرياين االآ�سوري )امل�سيحي) متثيل يف جلنة كتابة الد�ستور على نحو يعرب 

عن طموحنا. 
لكن متثيلنا يف الربملان االنتقايل، من خالل عدد حمدد من املمثلني ال�سيا�سيني، مل يكن من�سفا، اذا ما اأخذنا بنظر 
االعتبار عدد امل�سيحني بالن�سبة لعدد �سكان ال�سعب العراقي بالكامل، وانعك�س هذا التمثيل ال�سعيف �سلبا على متثيلنا 
التي اخت�سرت ح�سورنا بخم�سة ممثلني �سيا�سيني  الكوتا  املتعاقبة بعدها، وذلك من خالل تثبيت نظام  يف احلكومات 
للم�سيحيني يف الربملان، فاإذا ما اخذنا بنظر االعتبار ان كل مائة األف عراقي ميثلهم �سخ�س واحد يف الربملان، فقد �سمح 
قانون االنتخابات الأبناء ال�سعب العراقي يف املهجر حق الت�سويت ملن يرونه منا�سبا،  لذلك نحن نرى انه كان من حقنا، 

اأن يكون لنا ممثلون ال يقلون عن اثني ع�سر ع�سوا برملانيا يف كل دورة انتخابية.
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• جسم 	 او  جتمع  يف  املسيحيني  متثل  اليت  السياسية  التنظيمات  لتوحيد  ضرورة  او  ميول  هناك  هل 
سياسي موحد؟ 

داخل  برزت  وقد  �سيا�سية خمتلفة،  توجهات  نظام حكم دميقراطي، وهي متثل  اي  امر طبيعي يف  ال�سيا�سية  التعددية 
امل�سيحيني تيارات وقوى �سيا�سية حتمل توجهات وطنية وقومية متنوعة. وبعد جرمية كني�سة �سيدة النجاة عام 0)0)،  
ول�سعور هذه التنظيمات ال�سيا�سية بخطورة املرحلة اجتمعت و�سكلت )جتمع التنظيمات ال�سيا�سية الكلداين ال�سرياين 
االآ�سوري) وو�سعت نظاما داخليا ينظم العالقة بني تلك التنظيمات واالأحزاب ال�سيا�سية واتفقت على برنامج �سيا�سي 

موحد تعمل عليه من خالل هذا التجمع.
تن�ساأ التنظيمات احلزبية ك�سرورة �سيا�سية للمطالبة باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية و ذلك من خالل و�سع برنامج تعمل 
عليه، وذلك ما يفعله )جتمع التنظيمات ال�سيا�سية الكلداين ال�سرياين االآ�سوري)، اذ ان لديه برناجما �سيا�سيا يت�سمن 

مطاليب �سعبنا امل�سيحي الثابتة،  والتي ت�سمن وجوده يف ار�س االآباء و االأجداد واحلفاظ على خ�سو�سيته.

• ما تقييمكم لنظام الكوتا املمنوح للمسيحيني؟	

اخت�سر وجودنا بخم�سة  اذ  الكوتا غري من�سف،  العراقي يف ظل نظام  الربملان  امل�سيحيني يف  ان م�ستوى متثيل  نعتقد 
املادة 50 من قانون )) لعام 008) املعدل، متثيال ال  ممثلني فح�سب، اما على  �سعيد جمال�س املحافظات فقد �سمنت 
للم�سيحيني  الكوتا  املادة وتعديلها، قزمت  اإلغاء هذه  نينوى، وبعد  �سيما يف بغداد وحمافظة  للم�سيحيني، وال  به  باأ�س 

واخت�سرت مبقعد واحد،  لكل من بغداد و نينوى والب�سرة، وهذا يحجم م�ساركتنا  ال�سيا�سية  على نحو غري من�سف. 

• مقارنة 	 االحتادية  احلكومة  مستوى  على  للمسيحيني  السياسية  املشاركة  مستوى  تقيمون  كيف 
بالتمثيل على مستوى اقليم كردستان 

اخت�سر  فقد  االقليات،  ابناء  �سريبتها  يدفع  والطائفية  احلزبية  املحا�س�سة  ا�سا�س  على  تقوم  التي  ال�سيا�سية  العملية 
متثيلنا على م�ستوى وزاري بحقيبة واحدة  لوزارة غري �سيادية. ونعتقد ان 

انحراف العملية ال�سيا�سية نحو املحا�س�سة ال�سيا�سية والطائفية انعك�س �سلبا على اأداء ممثلي امل�سيحيني على امل�ستويات 
الت�سريعية والتنفيذية يف احلكومة االحتادية و حكومة اإقليم كرد�ستان.

املوؤ�س�سات  باملثيل يف  اإذا ما قورن  اإقليم كرد�ستان، قد يكون من�سفا، نوعا ما،  امل�سيحيني يف  فاإن متثيل  ولكن مع ذلك، 
الت�سريعية باحلكومة االحتادية، وينعك�س هذا التقييم اإىل حد ما على ال�سلطات التنفيذية يف االإقليم .
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3-حوار مع النائب 

جوزيف صليوا سبي 

)كتلة الوركاء الديمقراطية(

• ما مالحظاتك بشأن متثيل املسيحيني يف  العملية السياسية يف مراحلها االوىل؟ 	
كان متثيل امل�سيحيني يف جمل�س احلكم 003)  متثيال هزيال ، اخت�سر ب�سخ�س واحد،  وهذا مل يكن يعك�س احلجم احلقيقي 
واالرث التاريخي مل�سيحيي بالد ما بني النهرين، كما ان �سخ�س املمثل عرب عن تيار واحد بينما  املكون امل�سيحي الكلدو 
ا�سوري ال�سرياين واالرمني لهم تيارات �سيا�سية خمتلفة، وتوجهات هي االخرى خمتلفة، وان كانوا جميعهم ينتمون لدين 
واحد، لكن خلفيتهم الثقافية متعددة وتوجهاتهم كذلك. لذا كان ي�ستوجب ان يكون مل�سيحيي العراق متثيل  ال يقل عن 

خم�سة ا�سخا�س بينما ح�سر التمثيل ب�سخ�س واحد.

• ما تقييمك لطبيعة االعرتاف باملسيحيني يف الدستور؟	
اعتقد ان االعرتاف بامل�سيحيني كان ناق�سا يف الد�ستور، نعم كان للم�سيحيني م�ساركة يف كتابة الد�ستور ولكن على ما 
اعتقد مل يوؤخذ بوجهة نظرهم،  ومت تقدمي امل�سيحيني بو�سفهم ممثلي احدى الديانات بينما ال يوجد �سعب ينتمي اىل 
دين  من دون خ�سو�سياته القومية. والديباجة  عك�ست ازدواجية يف التعامل، اذ مل يتم التطرق اىل الت�سحيات التاريخية 

لهذا املكون عك�س ما ح�سل مع باقي املكونات االخرى.

• ما مقرتحاتك لتحسني كوتا املسيحيني؟	
اقرتح ان يكون للم�سيحيني ما ال يقل عن ع�سر مقاعد كوتا، يتم التناف�س عليها فيما بينهم. وال�سبب يعود اىل ان  اخلم�س 
مقاعد احلالية ال توؤثر كثريا على  �سناعة القرار على امل�ستوى الت�سريعي ب�سبب هيمنة االحزاب ال�سيا�سية الكربى. ومن 

دون حتقيق توازن يف الكتل الت�سويتية �سوف تبقى املكونات ال�سغرى خارج اية عملية ل�سناعة القرار.
يقاتلون  انهم مثل من  العراقي،  النواب  املحافظات فحالهم حال ممثلي جمل�س  وحتى على م�ستوى متثيلهم يف جمال�س 
باالظافر يف مواجهة ال�سيوف، ومنهم من يخ�سغ ل�سغوطات االحزاب الكربى، واحلل من وجهة نظري هو ت�سكيل حتالف 
بني جميع الكتل امل�سيحية يتم االتفاق عليه على ا�سا�س قومي او تراثي اذا جاز التعبري، لكي ي�ستطيعوا تخفيف تاثريات 

االحزاب الكبرية واملتنفذة وليتمتعوا با�ستقاللية، ولكن االحزاب الكربى �سوف تت�سدى لذلك. 
هناك ممثلون فعالون للم�سيحيني، يحاولون بقدر اال�ستطاعة، مثل ال�سيد انور هدايا ع�سو جمل�س حمافظة املو�سل من 
حزب جتمع ال�سريان، وال�سيد هاالن هرمز كوكوكي�س من جمل�س حمافظة اربيل وال�سيد ادوارد �سليمون نائب حمافظ 

كركوك عن  املجل�س ال�سعبي الكلداين االآ�سوري.

• ما تقييمك لتمثيل املسيحيني على مستوى وزاري؟	
ما يزال متثيل امل�سيحيني او املكون الكلداين ال�سرياين اال�سوري واالرمني متثيال  �سعيفا يف جميع مرافق الدولة، �سواء 
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حتدثنا عن  م�ستوى التمثيل الوزاري او جمال�س املحافظات او يف جمل�س النواب العراقي، متثيل االقليات لي�س هبة او منحة 
امنا هو مقيا�س لنجاح اأي نظام دميقراطي وهو يعك�س اىل حد كبري ا�ستحقاقا ثابتا، ولكن التيارات ال�سيا�سية الكربى حتاول 
تقلي�سه وجتميده،  فعلى �سبيل املثال بعد اال�سالحات التي قام بها ال�سيد رئي�س الوزراء حيدر العبادي راأينا ان الكابينة 
املا�سية من  الفرتات  الوزارية يف  الكابينة  امل�سيحي، يف حني مل تخلو  املكون  املكونات، وخ�سو�سا  احلالية خلت من ممثلي 
وزير او وزيرين م�سيحيني او رمبا يف بع�س االحيان اكرث. مباذا يف�سر  ال�سيد رئي�س الوزراء ا�سالحاته على ح�ساب متثيل 
امل�سيحيني ووزيرهم الوحيد )وزير العلوم والتكنولوجيا)، حدث ذلك النهم احللقة ال�سعيفة يف العملية ال�سيا�سية التي لن 

يخاف رئي�س الوزراء من رد فعلها. 

• كيف تصف متثيل املسيحيني املتنوع على مستوى سياسي؟	
لدى امل�سيحيني  تيارات  متنوعة، تختلف عن بع�سها يف توجهاتها وال�سقف التي تطالب به من اجل القومية، فعلى �سبيل 
املثال لدينا احزاب تطالب فقط بحقوق الكلدان واخرى فقط تطالب بحقوق ال�سريان واخرى تطالب بحقوق اال�سوريني 
فقط،  كذلك بدون ادنى �سك توجهات ارمنية لكن لي�س لها كيانات خا�سة تطالب بحقوقها من خالل االحزاب االخرى، 
ويف نف�س الوقت هناك احزاب وتيارات تطالب بحقوق اجلميع اي )املكون الكلداين ال�سرياين اال�سوري واالرمني)،  كما  
احزاب عربية واخرى كردية ووطنية ودميقراطية تطالب بحقوق هذا  �سعبنا اىل  ابناء  انتماءات من  اي�سا  ان هنالك 
املكون من خالل املنهاج ال�سيا�سي الذي يتبنوه، واملثال على ذلك منظمة كلدو اآ�سور التابعة للحزب ال�سيوعي العراقي، 
وهنالك احزاب اخرى تطالب بنوع من اال�ستقاللية واحلكم الذاتي على حدة. كاحلركة الدميقراطية اال�سورية وكيان 

املجل�س ال�سعبي الكلداين ال�سرياين اال�سوري وكيان ابناء النهرين وكتلة الوركاء الدميقراطية

• اين تضع كيانكم السياسي ضمن هذه اخلريطة السياسية لالحزاب املسيحية؟	
الوركاء  كيان  ت�سكيل  ارتاأينا   امل�سيحيني،  حقوق  نيل  يف  واخفاقه  للم�سيحني  ال�سيا�سي  التمثيل  �سعف  الحظنا  ان  بعد 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  املبذولة من قبل بقية االحزاب والكيانات التي طرحت نف�سها على  الدميقراطية، ا�سافة اىل اجلهود 
العراقية، ودخلنا االنتخابات لن�سم �سوتنا اىل �سوت بقية االحزاب والكيانات التي ذكرناها، من اجل نيل حقوق هذا املكون 
اال�سيل كجزء ال يتجزاأ من ال�سعب العراقي بعيدا عن الطائفية واال�ستعالء القومي والديني،  فنحن نعترب يف كتلة الوركاء 
الدميقراطية نف�سنا الذراع الي�ساري امل�سيحي )الكلداين ال�سرياين اال�سوري واالرمني) يف العراق، وح�سلنا على قرابة 4) 
الف �سوتا يف عموم العراق، وعلى اثره ح�سلنا على مقعد نيابي، وبعد االحتاد مع )املجل�س ال�سعبي الكلداين ال�سرياين 
ا�سندت لكتلتنا   اثره  الكربى من ثالث مقاعد،  وعلى  الكتلة  العبادي و�سكلنا  ال�سيد  اال�سوري) طرحنا ممثلينا حلكومة 

وزارة العلوم والتكنولوجيا. 

• ما اهم مطالبكم السياسية؟	
انهاء املحا�س�سة والطائفية، الق�ساء على الف�ساد وتقدمي رموزه  اىل الق�ساء ملحاكمتهم، اعادة �سياغة الد�ستور على 
ا�سا�س املواطنة، وتر�سيخ مبداأ �سيادة القانون.  والعمل على ا�سدار ت�سريعات عقابية �سد العن�سرية  والطائفية والتفرقة 

بني ممثلي االديان يف العراق .

• ما ابرز املعوقات لتفعيل املشاركة السياسية للمسيحيني؟	
التمييز العن�سري والديني ال�سائد يف تفكري النخب ال�سيا�سية املهيمنة على احلكومة واملتنفذين وحماولة تعزيزه هذه 
الثقافة يف املجتمع، من جهة ثانية غياب �سلطة القانون والتمييز بني املواطنني العراقيني على ا�سا�س الدين والقومية 
والطائفة. اما على ال�سعيد الداخلي امل�سيحي فابرز املعوقات يتمثل يف غياب التحالف بني الكتل امل�سيحية، وهو ما  يوؤثر 

�سلبا على احل�سول على مكا�سبنا وحقوقنا كمواطنني.
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4-حوار مع 

“شمس الدين كوركيس زيا”

 رئيس المجلس الشعبي الكلداني 
السرياني االشوري

•  متى تأسس تنظيمكم السياسي، وما ابرز اهدافه لتمثيل حقوق املسيحيني؟	

يتمثل  ال�سيا�سي  تنظيمنا  اهداف  اهم  ولعل   ،(007/5/(5 بتاريخ  اال�سوري  ال�سرياين  الكلداين  ال�سعبي  املجل�س  تاأ�س�س 
بتوحيد اجلهود واخلطاب القومي يف الق�سايا امل�سريية ل�سعبنا، والعمل على تثبيت احلقوق امل�سروعة ل�سعبنا يف الد�ستور 
الفيدرايل مبا فيها حقه يف احلكم الذاتي �سمن مناطقه التاريخية والتي ي�سكل فيها كثافة دميوغرافية. و تفعيل املادة 
التغيريات  اثار  جميع  ازالة  اجل  من  والعمل  الذاتي.  احلكم  موؤ�س�سات  لبناء  العراق  كرد�ستان  اقليم  د�ستور  من   (35(
املادة  ال�سرعيني من خالل تطبيق  املفرو�سة على مناطق جتمعات �سعبنا واعادة احلقوق اىل ا�سحابها  الدميوغرافية 
)40)) من الد�ستور االحتادي. والعمل على تن�سيط احلوار وبذل اجلهود لتقريب وجهات النظر بني تنظيماتنا القومية، 
وايجاد �سيغ للعمل امل�سرتك مبا يخدم امل�سلحة القومية و الوطنية. وجتاوز التباينات املذهبية بني ابناء �سعبنا وعدم 

التدخل يف �سوؤون رجال الدين ودعم اجلهود الرامية اىل وحدة الكني�سة. 

• ما املطالب السياسية اليت ترومون حتقيقها مبا يتناسب مع هذه االهداف؟	

لعل اهم املطالب ال�سيا�سية لنا، هو احلكم الذاتي ل�سعبنا الكلداين ال�سرياين االأ�سوري وقد مت ادراجه مب�سودة د�ستور 
اإقليم كرد�ستان �سمن املادة )35) ونحن بانتظار اإنتهاء اللجنة املكلفة بدرا�سة و �سياغة الد�ستور و ثم اال�ستفتاء ال�سعبي 

عليها لكي يتم تطبيق احلكم الذاتي على اأر�س الواقع. 
ت�سمل  والتي  اال�سورية  ال�سريانية  الكلدانية  ال�سيا�سية  التنظيمات  لتجمع  �سيا�سي  منهاج  على  االإتفاق  مت  موؤخراٌ  نعم 
ت�سعة اأحزاب ل�سعبنا،  واملجل�س ال�سعبي �سمن هذا التجمع، اإتفقنا على اإ�ستحداث حمافظة ل�سعبنا مب�ساركة االإيزيديني 
و ال�سبك و بقية املكونات الدينية القومية املتعاي�سة يف �سهل نينوى ، و موؤخراٌ طالبنا مع جتمع التنظيمات من التحالف 
الدويل حترير �سهل نينوى من اإرهابي داع�س و �سمولها باحلماية الدولية، وكذلك �سمول اجلرائم التي اأرتكبت بحق 

�سعبنا يف �سهل نينوى و االإيزيديني يف �سنجار باالإبادة اجلماعية. 

• كيف تقيمون متثيل املسيحيني يف العملية السياسية خالل السنوات املاضية؟	

�سحيح انه مل يكن للمجل�س ال�سعبي الكلداين ال�سرياين اال�سوري متثيل يف جمل�س جمل�س  احلكم العراقي 005) ، اذ 
مل يكن املجل�س موؤ�س�سا انذاك، لكن ال�سيد يونادم كنا مثل امل�سيحيني يف جمل�س احلكم العراقي وهو �سكرتري احلركة 
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وكانت  العراقية  الد�ستور  الد�ستور اىل جلنة �سياغة  كتابة  ولكننا  قدمنا مالحظاتنا  حول  اال�سورية.  الدميقراطية 
مالحظاتنا حول الديباجة وعدم ذكر املذابح التي حلقت ب�سعبنا وحتديدا مذبحة �سميل التي حدثت �سنة 933). كما 
وتطرقنا يف مالحظاتنا حول املادة))، اوال) وتعديلها كما يلي: )اال�سالم دين الدولة الر�سمي، وهو احد م�سادر الت�سريع). 
اما بالن�سبة اىل املادة )6))) يف الباب اخلام�س املخت�سة ب�سلطات االقاليم الف�سل االول، كانت لدينا مالحظة وهي ا�سافة 
نظام احلكم الذاتي اىل املادة )6))) لت�سبح كاالتي )يتكون النظام االحتادي يف جمهورية العراق من عا�سمة واقاليم 

وحمافظات المركزية واحلكم الذاتي وادارات حملية).
لدينا مالحظة مهمة وهي عدم  كانت  املحلية،  باالدارات  الرابع اخلا�س  الف�سل  املادة )5))) من  اىل  بالن�سبة  وكذلك 
تق�سيم �سعبنا وادراج ا�سمه )كلداين �سرياين ا�سوري) يف الد�ستور العراقي، لت�سبح كاالتي )ي�سمن هذا الد�ستور احلقوق 
االدارية وال�سيا�سية والثقافية والتعليمية للقوميات املختلفة كالرتكمان ، والكلدان ال�سريان اال�سوريني، و�سائر املكونات 

االخرى يف اغلب املحافظات العراقية التي يعي�سون فيها، وينظم ذلك بقانون)

• برأيكم، ما هي  ابرز التنظيمات والتيارات السياسية الفعالة اليت متثل املسيحيني؟	

التنظيمات والتيارات ال�سيا�سية الفعالة التي متثل امل�سيحيني هي )املجل�س ال�سعبي الكداين ال�سرياين اال�سوري، احلركة 
الدميقراطية اال�سورية، كيان ابناء النهرين، حزب بيث نهرين الدميقراطي، احلزب الوطني اال�سوري ، املجل�س القومي 

الكلداين ، املنرب الدميقراطي الكلداين، احتاد بيث نهرين الوطني)

• ما مستوى متثيلكم يف العملية السياسية حاليا على صعيد الربملان واحلكومة وجمالس احملافظات؟	

نحن  واي�سا  ا�سحاق،  رائد  و  كارو  لوي�س  ال�سادة:  من  كاٌل  ميثلنا  العراقي،  النواب  جمل�س  يف  الكوتا  نظام  �سعيد  على 
ممثلون بالكوتا على �سعيد جمال�س املحافظات، وميثلنا كال من ال�سادة: فار�س يوخنا باليو�س ع�سو جمل�س حمافظة 

دهوك، هاالن هرمز ع�سو جمل�س حمافظة اربيل، انور هدايا ع�سو جمل�س حمافظة نينوى.
لكن ال يوجد للمجل�س ال�سعبي وزير يف احلكومة العراقية االحتادية، ومتثيلنا لي�س مب�ستوى الطموح كون قائمة املجل�س 
ال�سعبي وقائمة الوركاء حتالفوا وقدموا مر�سحيني للوزارة، ولكن ال�سيد حيدر العبادي رئي�س الوزراء ر�سح ا�سما من 

قائمة الوركاء، ولكن لي�س من �سمن املر�سحني املقرتحني.
وزير  اما  يلدا،   كمال  و  ياقو  ال�سادة وحيدة  و هما  كرد�ستان،  اإقليم  برملان  فلدينا ع�سوين يف  االقليم،  اما على �سعيد 

الكابينة  الوزارية احلالية، فقد قدم اإ�ستقالته،  و هو ال�سيد جون�سون �سياو�س

• ما  ابرز الكوابح واملعوقات يف اداء ممثلي املسيحيني يف العملية السياسية؟ 	

ميثل ال�سراع الطائفي و�سيا�سة التوافق اأحد االأ�سباب الرئي�سة يف تهمي�س �سعبنا امل�سيحي يف احلكومة العراقية و جمل�س 
النواب وكافة موؤ�س�سات الدولة، ا�سافة اىل ال�سراع على املناطق املتنازع عليها و التي تعترب مناطقنا يف �سهل نينوى، وقد 
تعر�ست هذه املناطق لالهمال خالل ال�سنوات املا�سية ب�سبب عدم ح�سم عائديتها، فهل  �ستظل تابعة اإىل �سلطة حمافظة  
نينوى اأو اإقليم كرد�ستان اأو احلكومة االحتادية؟، وقد تعر�ست اىل تهمي�س اقت�سادي وتراجعت معدالت التنمية فيها، 
ا�سافة اىل تعر�سها للتغيري الدميوغرايف. اما بالن�سبة اإىل اإقليم كرد�ستان، فنواجه حتديات مثل التغيري الدميوغرايف 

و التجاوزات على اأرا�سينا من قبل بع�س الع�سائر.
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• ما األثر السياسي لتسمية املسيحيني بالشعب الكلدو اشوري السرياني، وهل هي تسمية متفق عليها 	
بني مجيع التيارات السياسية اليت متثل املسيحيني؟ 

ال�سيا�سية هي  التنظيمات  �سعبنا �سمن جتمع  اأحزاب  )8) من  و معنا  ال�سعبي  املجل�س  تبنيناها نحن يف  التي  الت�سمية 
ت�سمية )كلداين �سرياين اأ�سوري) ، وقد بداأت منذ �سنة )))0))، وال�سبب يعود الإمياننا املطلق باننا �سعب واحد و قومية 
واحدة،  لدينا م�سرتكات تتمثل بالدين، والعادات ، واجلغرافيا و التقاليد والثقافة والتاريخ ، وامل�سري امل�سرتك. لقد 

اأقرت ٌ )9) اأحزاب هذه الت�سمية وهذه االحزاب هي التي متثل �سعبنا يف جميع املنا�سب الر�سمية.

• هل طالبتم بشكل رمسي بأصالح نظام الكوتا لكي يتناسب مع مطالبكم السياسية؟ 	

الثاين  املوؤمتر  عقدنا  بعد  ال�سابق  العراقي  النواب  جمل�س  رئي�س  ال�سامرائي  اياد  الدكتور  اىل  ر�سمية  مذكرة  قدمنا 
املقاعد  : ) ان موؤمترنا خرج بتو�سية مفادها تخ�سي�س  بتاريخ )3-4) كانون االول009) م�سمونها  ال�سعبي  للمجل�س 
البالغ عددهم  و  الوطن واملهجر  ال�سرياين اال�سوري يف  الكلداين  ابناء �سعبنا  تتنا�سب مع عدد  التي  الكافية  الربملانية 
النافذ  املعدل  ل�سنة )005))  رقم )6))  االنتخابات  لقانون  وا�ستنادا  ن�سمة،  املليون  ون�سف  بحدود )500،000،)) مليون 
املقاعد  عدد  ان  وحيث  واملهجر،  الوطن  ابناء  من  ن�سمة  الف  مائة  لكل  برملاين  مقعد  تخ�سي�س  مبوجبه  تقرر  والذي 
املخ�س�سة ل�سعبنا )الكوتا) حاليا يف قانون االنتخابات امل�سار اليه اعاله التتنا�سب مع عدد ابناء �سعبنا انفة الذكر اعاله، 
لذلك نرجو ان�سافنا مبا اقره القانون املذكور باعتبارنا �سركاء يف الوطن و�سعبا ا�سيل، وان يكفل الد�ستور االحتادي 
ق�سرا وواجهوا حتديات هائلة نظرا لظروفهم  �سعبنا قد هجروا اىل اخلارج  ابناء  اغلبية  ان  حقوقنا وحرياتنا)، علما 

ال�سعبة  والتهمي�س التي ميرون بها.
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5-حوار مع عادل بقال

عضو الهيئة التأسيسية للمنبر 
الديمقراطي الكلداني الموحد 

• ما  طبيعة تكوين املنرب، هل هو حزب سياسي  وما هي طبيعة متثيله للمسيحني؟ 	

اىل  ت�سري  لهوية  رمزا  ليبقى    ،Chaldean  Nation الكلداين    القومي  باأ�سمهم  االحتفاظ  على  الكلدان  داأب 
اللغة والقومية والتاريخ العراقي القدمي اثناء �سنوات هجرتهم خارج الوطن، وكانوا اكرث اجلماعات امل�سيحية من حيث 

االندماج االجتماعي داخل الوطن، ومل يعربوا عن تطلعات �سيا�سية منف�سلة عن الهوية العراقية اجلامعة. 
وتاريخيا انخرط الكلدان يف االحزاب الوطنية العراقية، ومل ي�سكلوا احزابهم اخلا�سة، فكان والئهم للعراق قبل الدين 
احزابهم  االأ�سوريني، وكانت لديهم  القومي عاليا لدى طوائف اخرى مثل  كان احل�س  املذهب، يف حني  او  القومية  او 

القومية منذ وقت طويل، وكانوا يعدون جميع امل�سيحيني على اختالفهم القومي اأ�سوريني.
بعد �سقوط نظام البعث ال�سمويل 003)، بداأ حراك كلداين ب�سرورة ان يكون هناك متثيل �سيا�سي للم�سيحيني الكلدان، 
ال �سيما بعد زيارة نخب من املهجر للعراق،  ولكي ال يتم اخت�سار ا�سوات م�سيحيي العراق جميعا بتيار او كيان �سيا�سي 
ال ميثل خ�سو�سياتهم املتنوعة، لذا عكفت نخب كلدانية على تاأ�سي�س تنظيم �سيا�سي  حمل ا�سم )املنرب الدميقراطي 
الواليات  وبقية  اأ�سرتاليا وكندا  للمنرب فروع يف  العراق، وكان  داخل  الرئي�س  وافتتح مقره  اآب 003)،   30 الكلداين) يف 

االأمريكية التي يتواجد فيها الكلدان.
ال�سيا�سية  التيارات  الوقوع حتت هيمنة  البداية، وبذلك جتنبوا فخ  املايل منذ  ا�ستقاللهم  املنرب على  اع�ساء  اكد  وقد 
هذه   لكن  امل�سيحيني.   متثل  التي  ال�سيا�سية  التيارات  من  العديد  توجهات  على  والنفوذ  باملال  �سغطت  التي  الكربى 
اال�ستقاللية  كان لها ثمنها يف عدم قدرة املنرب على املناف�سة ال�سيا�سية داخل العراق، لذا يف النهاية تبدلت هوية املنرب 

من تنظيم �سيا�سي اىل منظمة جمتمع مدين وا�سبح يحمل ا�سم )املنرب الدميقراطي الكلداين املوحد). 
 لكنه، من وجهة نظري ما يزال يلعب دورا يف خلق متا�سك عابر لالختالفات ال�سيا�سية بني الكلدان واالأ�سوريني وال�سريان، 
لكونه ذا توجه وطني عراقي ودميقراطي. نعم انه لي�س �سوى تنظيما واحدا �سمن  تنظيمات عديدة متثل امل�سيحيني،  
لكنه يحاول التو�سل اىل اأف�سل ال�سبل وال�سيغ والربامج من اأجل تعزيز دور ومكانة  امل�سيحيني يف بناء وطنهم العراقي.

• كيف تقيم السلوك التصوييت للناخبني املسيحيني جتاه التيارات السياسية اليت متثل املسيحيني؟	

يف الواقع هناك اأكرثية م�سيحية �سامتة تتبنى موقفا م�ستقال جتاه التيارات ال�سيا�سية، وذلك ب�سبب ذاكرة اخلوف من 
التعاطي مع ال�سيا�سة التي ورثناها عن عقود اال�ستبداد ال�سيا�سي، وفوبيا رجل االمن الذي ما يزال ظله يالزمهم حتى 

وهم خارج الوطن.
احالمنا  كم�سيحيني بداأت ت�سمحل وتتال�سى يف �سوء تعر�سنا لتهديدات البقاء بعد ان تبخرت احالمنا بتاأ�سي�س دولة 
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النظر عن  بامل�ساواة ب�سرف  بال�سعور  ابناء االغلبية واالقلية  علمانية مدنية دميقراطية،  دولة مواطنة ينعم يف ظلها 
اجلن�س والقومية والدين واملذهب، ومتتعهم باالعرتاف بالتعددية وخ�سو�سياتهم الثقافية واللغوية مثل تدري�س لغتهم 
لها يف حيز  الد�ستور لكن ال جتد تطبيقا  بها  التي يعرتف  اغلبية وغريها من احلقوق  ي�سكلون فيها  التي  املناطق  يف 

الواقع. 

• ما هي العوائق االساسية اليت تقف جتاه متثيل  سياسي اكثر فعالية للمسييحني؟	

اعتقد ان التهديد اال�سا�سي لتمثيل �سيا�سي فعال للم�سيحيني يتمثل باأيديولوجيا احزاب اال�سالم ال�سيا�سي التي تهمني 
على ال�سلطة، و�سيوع خطابات الكراهية والعالقة بني الدين والدولة يف الد�ستور التي مل تكن يف �سالح الف�سل بينهما، 

واعتبار ال�سريعة اال�سالمية م�سدراً ا�سا�سيا للت�سريع، بحيث تكون الدولة حيادية.
 ال ميكن لنا ف�سل امل�ساركة ال�سيا�سية عن التمتع ببقية حقوق االقليات، وعندما ت�سيع خطابات الكراهية، وتخرج املوؤ�س�سات 
الدينية كاجلوامع عن الرقابة احلكومية ال�سارمة، وحني ينادي اإمام اجلامع بتكفري امل�سيحيني ويدعو امل�سيحيات اىل 
َلْب�س احلجاب، ويتم ا�ستهداف م�سادر الدخل االقت�سادي للم�سيحيني مثل النوادي الليلية وحمالت بيع اخلمور و�سط 
�سمت ر�سمي، ناهيك عن اال�ستيالء على عقارات امل�سيحيني يف بغداد  يف ظل دعم جماعات م�سلحة حتظى برعاية ر�سمية، 

اذن، ما فائدة احلديث عن م�ساركة �سيا�سية وهي ال ت�ستطيع تقدمي حماية للم�سيحيني؟

• هل تعود العوائق اىل تركيبة النظام السياسي فقط، ام ان هناك اسباب  اخرى داخلية متعلقة بالبنية 	
الداخلية للتيارات واالحزاب اليت متثل املسيحيني؟

اذا كانت هناك دولة مواطنة حقيقية لن يخاف امل�سيحي ان ميثله م�سلم او ايزيدي او مندائي،  ولي�س �سقف مطالب 
او  ال�سخ�سية  الربملان  ي�سع م�سلحته  نائب  م�سيحي يف  لهم  يكون  اأو   �سيادية  وزارة   وزير  يف  ان ميثلهم  امل�سيحيني 
التيارات  الذين و�سلوا اىل منا�سبهم عن طريق  اولئك  وباملثل  الذي ميثله،  او احلزب  الوطن،  احلزبية قبل م�سلحة 

ال�سيا�سية الكربى املت�سارعة على ال�سلطة، النه �سيكون حتت ارادتهم ويت�سرف مل�سلحتهم.
لذا، ال اعتقد انه هناك يف ظل الو�سع احلايل متثيل فعال او حقيقي لق�سايا امل�سيحيني، وممثلوا امل�سيحني مثل مومياءات 
القرارات  يف  يوؤثروا  ان  م�سيحني  ع�سرة  وحتى  ثالثة  او  �سخ�سني  او  �سخ�س  ي�ستطيع  وال  زجاجي،  قف�س  يف  حمنطة 

امل�سريية التي تخرج عن برملان وحكومة خا�سعة لتيارات �سيا�سية كربى تت�سرف  بهيمنة وا�سحة.
او  ال�سعبي)  )املجل�س  او  االآ�سورية)  الدميقراطية  احلركه   ( زوعا  حزب  ميثل  م�سيحي  وزير  هناك  كان  اذا  املهم  لي�س 
غريها من التيارات ال�سيا�سية التي متثل امل�سيحيني، بل املهم ان يعمل من خالل من�سبه على تطوير  اداء وزارته خلدمة 
العراقيني جميعا، ان يعمل من اجل الوطن ولي�س من اأجل امل�سيحني، وبذلك �سوف يخدم امل�سيحيني ويعمل مل�سلحتهم.
دائرة  �سيدخل يف  واأبناء ع�سريته، فهو  اقاربه  وا�ستخدم من�سبه خلدمة  اع�ساء حزبه،  اذا اجتذب من خالل عمله  اما 
اغرا�سه  خلدمة  عليها  ح�سل  التي  باال�سوات  وينحرف  املواطنني،  الحتياجات  احلقيقي  التمثيل  حتطم  التي  الف�ساد 

ال�سخ�سية. 

• خاصة 	 حمافظة  انشاء  او  ذاتي  حبكم  للمسيحيني  السياسية  التيارات  بعض  مبطالب  رأيكم  ما 
باملسيحيني؟

اأمن امل�سيحيني اولوية لدى كل من يريد ان ميثل امل�سيحيني �سيا�سيا، ومن  ا�ستطاع الهجرة  اإن �سمان  من املفرت�س 
حلماية عائلته و�سمان م�ستقبلها �سيكون يف و�سع اف�سل ن�سبيا من الذين يعي�سون داخل الوطن، لكنهم يفتقرون لو�سائل 
احلماية و�سمان احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية، يف �سوء ذلك تكت�سب هذه الدعوات �سرورتها العملية، لكن 
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مثل هذه املطالبات اذا كانت م�سي�س�سة وخلدمة ال�سراع الكردي العربي حول مناطق امل�سيحيني يف منطقة �سهل نينوى 
مثال، او خلدمة م�سالح خا�سة لزعماء هذه التيارات فهي �ستكون انحرافا بالتمثيل ال�سيا�سي للم�سيحيني وتوظيفا له 
من قبل التيارات ال�سيا�سية الكربى لالغلبية، وهو ما نرف�سه بقوة، فلي�س هناك م�سيحي يريد ان ينعزل او يح�سر نف�سه 

بني املطرقة وال�سندان بني اطراف النزاع.



المشاركة السياسية  
لأليزيديين
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2
 المشاركة

السياسية لأليزيديين

امل�ؤ�س�سة  ومثلتها   1991 الثانية  اخلليج  حرب  قبل  ما  الفرتة  يف  حد  اىل  موحدة  االيزيدية  االجتماعية  البنية  كانت 
االمريية برئا�سة االمري حت�سني بك واملجل�س الروحاين االيزيدي. اال انه بعد تغيري االو�ساع وح�سول امل�ستجدات 
التي نتجت بعد عام 1991 وفر�س املنطقة االمنة باال�ستناد اىل قانون جمل�س االمن  رقم 688 ال�سادر يف 5 اأبريل/ني�سان 
1991، �سيطرت االحزاب والتيارات الكردية على تلك املناطق التي �سملت خط العر�س 36 �سماال، و�سملت ثالث حمافظات 
رئي�سية، منها حمافظة دهوك التي احت�سنت اربع مراكز �سكانية ايزيدية كبرية. ونتيجة للفراغ االداري واالمني بعد 
ان�سحاب موؤ�س�سات الدولة العراقية من تلك املحافظات قررت االحزاب الكردية اجراء اول انتخابات اقليمية يف كرد�ستان 

العراق 1992، �سارك فيها العديد من االحزاب واحلركات ال�سيا�سية املعار�سة. 

األيزيديون بين الحكومة المركزية واقليم كردستان

مبوجب تلك امل�ستجدات انق�سم املجتمع االيزيدي بني احلكومة املركزية واقليم كرد�ستان. وبهذا مل يتمكن االيزيديون 
من تنظيم انف�سهم �سيا�سيا يف املناطق اخلا�سعة لل�سلطة املركزية  ب�سبب طبيعة النظام ال�سيا�سي و�سطوة حزب البعث حتى 
ا�سقاط نظام احلكم يف بغداد 2003، بينما يف املناطق الكردية فقد ح�سلت بع�س التطورات على ال�سعيد ال�سيا�سي والثقايف 
واالجتماعي لاليزيديني يف االقليم، من اهمها اتفاق »النخبة االوىل- نخبة اجليل االول)1)« من املثقفني االيزيديني 
على  تاأ�سي�س مركز يعرف بالثقافة والرتاث والتاريخ االأيزيدي، فكان تاأ�سي�س مركز الل�س الثقايف واالجتماعي عام 1993. 
ال�سيا�سي فلم يوؤ�س�س االيزيديون اي حزب �سيا�سي ب�سبب نفوذ و�سيطرة االحزاب الكردية الرئي�سية  اما على ال�سعيد 
على ال�ساحة، ال �سيما احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين وكذلك حزب ال�سعب الدميقراطي 
الكرد�ستاين)2) ذو التوجهات القومية، تلك االحزاب تبنت يف براجمها وفعاليتها ال�سيا�سية االنتماء االأيزيدي اىل القومية 
الكردية، ونتيجة لذلك مل تكن هناك �سرورة من وجهة نظرها  لتاأ�سي�س حزب �سيا�سي خا�س باالأيزديدين مبنيا على 

)))   بشان خنب االجيال االيزيدية  ينظر : ماجد حسن علي، فقدان الثقة بني اجملتمع االيزيدي والنخبة االيزيدية،  جملة زهرة 
نيسان العدد 2011.

)))  تأسس بزعامة سامي عبدالرمحن سنجاري، لكنه احنل الحقا واندمج معظم قادته مع  احلزب الدميقراطي الكردستاني.
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ا�س�س دينية كونهم  يف النهاية ي�سرتكون يف االنتماء االأثني ذاته مثل بقية االأكراد امل�سلمني)1)، وهذه اخللفية التاريخية 
�سرورية لبيان �سبب متثيل االأيزيديني من قبل االأحزاب الكردية يف العملية ال�سيا�سية بعد العام 2003.

نتيجة هذا التوجه ت�سجع االيزيديون على االنتماء لالأحزاب الكردية على نطاق وا�سع يف املناطق التابعة ملحافظة دهوك، 
وتوزع االأيزيديون  بني تلك االحزاب، واكتفت النخب االأيزيدية  بالن�ساطات الثقافية فقط. واثناء اندالع احلرب االهلية 
بني التيارات الكردية الرئي�سية يف حقبة الت�سعينات،  جتنب االأيزيديون  الدخول يف ذلك ال�سراع، حتى ان العديد من 
املنتمني لتلك االحزاب، ا�ستقالوا منها، وجلاأوا عدد منهم اىل الدول االوربية وتخلى اأخرون اأو اعتزلوا العمل ال�سيا�سي 

نهائيا)2).

الخريطة السياسية للحركات والتيارات السياسية التي تمثل األيزيديين

ال يوجد تيار او كيان �سيا�سي �سامل او جامع ميثل االأيزيديني يف العراق اال انه يف غمار تطورات ما بعد 2003، �سكل بع�س 
االيزيديني حزبا �سيا�سيا يف ظل قرارات ال�سلطة املوؤقتة وقرارات جمل�س احلكم ، اعلن عنه  باأ�سم )احلركة االيزيدية 
من اجل اال�سالح والتقدم) برئا�سة امني فرحان جيجو)3) وحمد مطو الذي ان�سق عنه و�سكل حزبا اخر يف �سنجار عرف 

بـ)حزب التقدم االيزيدي)))).
والتي  منطقة  دون  �سنجار  يف  تو�سع  قد  والتقدم)  اال�سالح  اجل  من  االيزيدية  )احلركة  نفوذ  ان  اىل  اال�سارة  جتدر 
)ال�سيخان)؛ اأذ مل ي�سمح له مبمار�سة ن�ساطاته ومد نفوذه يف املناطق اخلا�سعة ل�سلطة االقليم املبا�سرة ح�سب ادعاءات 
قادة احلركة)5)، و يعود  �سبب املنع كما هو وا�سح اىل التوجهات االيديولوجية املتعار�سة بني االحزاب الكردية وحركة 
التقدم ِب�ساأن هوية االأيزيديني، اأذ تبنت احلركة االيزيدية تيار الهوية الذي يذهب اىل ان االيزيدية هي )قومية ودين 
م�ستقل) ومنف�سل عن الكرد وعن العرب، وهذا بطبيعة احلال يخالف نظرية االحزاب القومية الكردية وخا�سة احلزب 
الدميقراطي الكرد�ستاين التي تعد االأيزيدية من القومية الكردية، ولذلك فان هذا االختالف النظري جر تناف�سا على 

النفوذ يف مناطق االأيزيديني.
كما ت�سكلت تنظيمات اخرى منها )التجمع الدميقراطي االيزيدي) الذي اعلن يف مدينة هانوفر باملانيا وجاء يف بيانه 
كرد�ستان،  واقليم  العراقي  الد�ستور  يف  وتثبيتها  االيزيدية  بالديانة  االعرتاف  :«حتقيق  على  يركز  انه  على  ال�سيا�سي 
واعتبار جميع مناطق االيزيديني جزا من اقليم كرد�ستان« ف�سال عن اهداف اخرى.  ويظهر من البيان انه تنظيم قد 
ت�سكل من االأيزيديني يف املهجر، وهو يعلن هويته بو�سفه منظمة دميقراطية ذات اهداف �سيا�سية يتبنى »فكرا و�سطيا ذو 
روؤية ان�سانية منفتحة و�ساملة جتمع بني االنتماء الوطني والقومي والديني«)6). لكن يبدو انه مل ينجح يف تثبيت قاعدة 
جماهريية يف العراق واقليم كرد�ستان،  ال�سيما وان ن�ساطه يف ال�ساحة  العراقية قد ت�ساءل تدريجيا،  لكنه ميثل تيارا 
خمتلفا من الناحية االيديولوجية، اأكد على الو�سطية الفكرية، مبعنى اأخر، فاإنه مل يتبنى ايديوجية دينية او قومية 

)))   ال شك، يف أن مثل هذا التوجه ليس مقبوال عند غالبية األيزيدييني، اذ ان هناك العديد من  االحزاب االسالمية الكردية 
اليت تأسست على االساس االيديولوجية الدينية، فلماذا حيرم األيزيديون من هذا اخليار يف حني يتاح لألخرين.  مقابالت 

مع ناشطني أيزيديني يف هانوفر،املانيا.

)))  مقابالت مع ناشطني أيزيديني يف هانوفر، املانيا.
(3)  https://en.wikipedia.org/wiki/Yazidi_Movement_for_Reform_and_Progress

)4) فقد محد مطو بعد احتالل داعش لسنجار بعد 3 آب 4)0) واليعرف شيئا عن مصريه حتى حلظة كتابة التقرير     
)))   للمزيد حول تيار اهلوية القومية األيزيدية  ينظر : سعد سلوم، األيزيديون يف العراق- الذاكرة، اهلوية، االبادة اجلماعية، 

بغداد، ))0)، ص3). 
)))   البيان السياسي من اهليئة التأسيسية للتمجع الدميقراطي االيزيدي يف ايار 2003/ هانوفر/ املانيا.



على غرار )احلركة االيزيدية من اجل اال�سالح) التي تبنت االيديولوجية القومية يف منهجها.
ويف عام )200، مت تا�سي�س احلركة الدميقراطية االيزيدية احلرة )TEVDA)، اذ عقدت جلنتها  التح�سريية موؤمترها 
الفرتة  يف  االول  موؤمترها   احلركة  عقدت  ثم   ،2004(1(  /1  /2 بتاريخ  ال�سكر)  املو�سل)قاعة  مدينة  يف  التا�سي�سي 
انها لي�ست حركة طبقية وال تتوجه  لن�ساطاتها، واعلنت  الرئي�سي  املركز  العراق  2004، واتخذت من   /2  /18-20
لفئة معينة، امنا  ت�ستهدف احت�سان كافة ابناء املجتمع االيزيدي، موؤكدة  انها „تعادي الرجعية والتقاليد الع�سائرية 
ال�سيقة“ و�سددت على حرية املراأة وبناء جمتمع ذو وعي. وان تاأ�س�ست ب�سبب عدم وجود �سيا�سة م�ستقلة لاليزيدين)2). 
بقي هذا التنظيم  ن�سطا يف �سنجار، وتنامى دوره بعد احتالل داع�س ل�سنجار، حيث �سكل حلقة و�سل لت�سكيل طالئع قوات 

.(YPS( حماية �سنكال

العمل  مع التيارات واالحزاب السياسية االخرى

ومن املهم يف هذا ال�سياق التاأكيد على اإن امل�ساركة ال�سيا�سية عن طريق االأحزاب ال�سيا�سية قد تقت�سي العمل من خالل 
تركيبة  االأحزاب التي تركز على االأقليات واالأحزاب الرئي�سية، وهو ما يت�سح يف العمل ال�سيا�سي لالأحزاب االأيزيدية . 
فيمكن ملمثلي االأقليات على �سبيل املثال الدخول يف حتالفات مع اأحزاب اأخرى، �سواء كانت من اأحزاب االأقليات اأو اأحزاب 
رئي�سية، لكن  تركيبة االأحزاب  ال�سيا�سية الكربى قد متنحهم مزيدا من النفوذ،  لكن على ان تكون العالقة مع االأحزاب 
االأخرى متوازنة .  وهو ما ي�سعب �سمانه يف ظل بيئة ت�سهد تناف�سا �سديدا حول ق�سايا ح�سا�سة تتعلق مبلكية االر�س 

)املناطق املتنازع عليها) وتوزيع الرثوة وال�سلطة.
ومن املالحظ من خالل درا�سة وثائق وان�سطة هذه احلركات االيزيدية وت�سريحات زعماءها، ومنها التي ظهرت بعد 
الغزو االمريكي للعراق 2003 ،  ان عقد التيارات ال�سيا�سية االأيزيدية حتالفات مع تيارات �سيا�سية كربى، جنم عنها منو  

ارتباطات فكرية وتنظيمية بهذه االحزاب والتيارات االخرى.   
فالتجمع الدميقراطي االيزيدي له عالقاته باالحتاد الوطني الكرد�ستاين، ومركز الل�س حظي بدعم احلزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين، واظهرت حركة )TEVDA) �سلتها  بحزب العمال الكرد�ستاين،  بينما بنت احلركة االيزيدية من اجل 
اال�سالح والتقدم، �سلة جيدة باالحزاب القومية العربية التي متثل ال�سنة، ويف وقت قدمت فيه هذه ال�سورة املتنوعة عن 
حتالفات احزاب وموؤ�س�سات االقلية  مع مع احزاب  �سيا�سية وتيارات اخرى، فاإنها اخفقت يف العمل �سمن مظلة �سيا�سية 

جامعة لاليزيدين حتى الوقت احلا�سر.

طبيعة المشاركة السياسية لأليزيديين في العملية السياسية

التي اجريت يف 30 كانون االول 2005 فازت قائمة احلركة االيزيدية من  العراقي  الوطني  انتخابات للمجل�س  اول  يف 
اجل اال�سالح والتقدم مبقعد واحد)3) )الكوتا)، مثلها  امني فرحان جيجو  بعد ان ح�سلت القائمة على ن�سبة 0.2 % من 
ا�سوات الناخبني يف العراق))) اي على )327)) �سوتا، بينما فاز ثالث نواب ايزيديني من قائمة التحالف الكرد�ستاين 

املكون من االحزاب الكردية الذين دخلوا االنتخابات يف قائمة واحدة. 

)))   البيان التأسيسي للجنة التحضريية، احلركة الدميقراطية االيزيدية احلرة 2/1/ 2004.
)))   البيان اخلتامي للحركة الدميقراطية االيزيدية احلرة )TEVDA) يف 2004.

(3)  Kenneth Katzman, Iraq: Elections, Government, and Constitution, CRS Report for Congress, 2005.
(4)  https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_parliamentary_election,_December_2005
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ويف انتخابات جمال�س املحافظات لعام 2005  فازت القائمة الكرد�ستانية يف مناطق �سهل نينوى و�سنجار التابعة ملحافظة 
نينوى بـ)31) مقعد من جمموع املقاعد املخ�س�سة )1)) ملجل�س املحافظة)1)، و خ�س�س )3) مقاعد  منها لاليزيديني)2) 
كثافتهم  بحكم  االيزيديني  من  للقائمة   امل�سوتني  من  العظمى  الغالبية  فيه  كانت  وقت  يف  القائمة  حتت  املن�سويني 

ال�سكانية. 
يف انتخابات عام 2010 فازت )احلركة االيزيدية من اجل اال�سالح ) مبقعد الكوتا للمرة الثانية، ومثلها امني فرحان 
القائمة  يف  االيزيديون  اما  نينوى،  حمافظة  يف  الناخبني  ا�سوات  من   (10171( نحو  حا�سدا   احلركة،  رئي�س  جيجو 
الكرد�ستانية فقد ح�سلوا على 6 مقاعد برملانية، اثنان منهم لالحتاد الوطني الكرد�ستاين واربعة للحزب الدميقراطي 
الكرد�ستاين)3)، وبذلك حاز االيزيدين يف الربملان العراقي على اكرب عدد من املقاعد  الول مرة يف تاريخهم ال�سيا�سي 
و�سل اىل )7) مقاعد. اما يف جمل�س حمافظة نينوى، فقد حاز على مقعد الكوتا )خديدة خلف عيدو) من �سنجار، وهو 
من قائمة احلركة االيزيدية ، بينما االيزيديني االخرين املح�سوبني على قائمة التاآخي الكردية، فقد ح�سلوا على  )7) 

مقاعد.
يف انتخابات 2014، دخل االيزيديون يف االنتخابات، كاأكرب  خا�سر للمقاعد االنتخابية؛ حيث تناف�ست قائمتني  على 
ومثلها )حجي  باملقعد  فازت  )التي  والتقدم  اال�سالح  اجل  االيزيدية من  )احلركة  قائمة  وهما  الوحيد،  الكوتا  مقعد 
كندور))4)، اما القائمة االخرى املناف�سة للمقعد فقد مت ت�سكيلها من قبل )حمما خليل) با�سم قائمة اجلبهة الدميقراطية 
االيزيدية))) التي حتظى بدعم احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين، ح�سلت احلركة االأيزيدية على )3،3)5) من ا�سوات 
تراجع  يعني  الذي  االمر   .2010((( انتخابات  يف  اال�سوات  من   (11،(4(( على  ح�سلت  قد  كان  وقت  يف  الناخبني 

امل�سوتني للممثلني االيزيدين تدريجيا املن�سوين يف القوائم املختلفة، يعود �سبب ذلك اىل زيادة عدد املر�سحني.
اما القوائم االخرى التي ان�سوى االيزيديون حتتها، فلم يفز احد من مر�سحيها االأيزيديني با�ستثناء )فيان دخيل) 
التي فازت باملقعد على ح�ساب كوتا املراأة با�سوات بلغت )67)،5). ومن اجلدير بالذكر باإن االحزاب الكردية قد دخلت 
االنتخابات بقوائم منف�سلة ومتناف�سة، بحيث �سمت كل قائمة منها عددا كبريا من مر�سحي االأيزيدية، اذ بلغ جممل 
و  الكرد�ستاين   الدميقراطي  للحزب  مر�سح   (28( العراقي)7)،  للربملان  مر�سحا   (73( نحو  االيزيديني  املر�سحني  عدد 
)21) لالحتاد الوطني الكرد�ستاين و )12) للتحالف املدين الدميقرطي و )1) الئتالف العربية و )1) لقائمة متحدون 
لال�سالح و )3) الئتالف الوطنية و )3) الئتالف الرماح الوطنية و )2) لقائمة حركة اال�سالح االيزيدية و )2) لقائمة 

اجلبهة الدميقراطية االيزيدية)8). 
هذا العدد  الكبري  من املر�سحني، �سبب عائقا جتاه فوز اي منهم، لذلك ف�سل االأيزيديون يف الفوز بعدد املقاعد التي 
تتنا�سب مع ثقلهم ال�سكاين)9)، وبالدرجة االوىل لعدم وجود كيان جمعي )�سواء كان كيانا  �سيا�سيا او اجتماعيا) ميثل 

)))   نتائج املفوضية العليا املسقلة لالنتخابت يف العراق لعام )200.
)))   الفائزون الثالث هم كل من: مريزا سليمان من قضاء تلكيف وقاسم صاحل مراد من قضاء سنجار وهما من مرشحي احلزب 

الدميقراطي الكردستاني، وعلي درويش علي من قرية ختارة التابعة لتلكيف من مرشحي االحتاد الوطين الكردستاني.
(3)  http://www.ihec.iq/ftpar/nenawa.pdf 

ابريل /نيسان  العراقي يف 30  النواب  انتخابات جملس  فاز ب 0)94 صوت يف  )4)   حجي كندور مسو من مواليد 9)9) 
 http://ihec.iq/ihecftp/2014/kayanat/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8.4)0) عن قائمة احلركة االيزيدية

 %B9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF.pdf
(5)  http://www.ihec.iq/ihecftp/2014/kayanat/qoraa.jpg.pdf 
(6)  http://www.ihec.iq/ftpar/nenawa.pdf 

)))   لالطالع على امساء املرشحني املوزعني على قوائم الكتل السياسية ينظر: 
http://www.bahzani.net/services/forum/showthread.php?76849- توقعات-برتشيح-0)-ايزيديا-النتخابات-برملان-العراق
(8)  for more information see: http://www.bahzani.net/services/forum/archive/index.php/t-84859.html 

)9)  االحصاءات غري الرمسية تقدر عدد االيزيديني  يف العراق ما بني )00)) اىل )00)) الف نسمة.
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االيزيديني، ولعدم التن�سيق بني التيارات واالحزاب االأيزيدية. 
مثال  املتنوعة،  القوائم  �سمن  االيزيديني  للمر�سحني  االيزيدي  املجتمع  دعم  يف  تراجع  اىل  ي�سري   201( انتخابات  ان 
ح�سلت )فيان دخيل) يف انتخابات 2010 على ))17،27))1)، بينما يف انتخابات 2014 تراجع عدد امل�سوتني لها اىل 
)7)4،)). بينما ازداد ن�سبة الت�سويت ل�سالح احلركة االيزيدية، اذ و�سلت ن�سبة الت�سويت ل�ساحله اىل )13،104)، 

يف عام 2014 يف حني كان ن�سبة امل�سوتني له )10،171) يف عام 2010. 
2014 قد منح مقعدا واحدا لالأيزيديني، بالرغم عدم توفر  جتدر اال�سارة اىل ان قانون االنتخابات الربملانية لعام 
اح�ساءات ر�سمية حول ن�سبتهم  العددية، ورغم االعرتا�سات من قبل النا�سطني االيزيديني من ان ح�سة االيزيديني 

من مقاعد الكوتا متثل تطورا غري من�سف.  
اما التمثيل وامل�ساركة االيزيدية يف منا�سب الت�سكيالت الوزارية فقد تراجعت اي�سا، فمثال رغم اختيار الدكتور ممو 
فرحان عثمان يف حكومة كابينة الدكتور اياد عالوي ملن�سب وزير )املجتمع املدين) وهو اول ايزيدي يف العراق ي�سغل 
ت�ساعد  رغم  الكوتا،  غرار  على  لالأيزيديني   دائميا  مك�سبا  او  عرفا  ي�سبح  ومل  يتكرر،  مل  ذلك  ان  اال  وزارية،  حقيبة 
املطالبات من قبل االيزيديني يف والية رئي�س الوزراء  نوري كامل املالكي االوىل والثانية ب�سرورة منح االيزيدية من�سب 

وزير كا�ستحقاق لالقلية االأيزيدية. 
ويف االنتخابات االخرية )201  مل يفز اي ايزيدي يف االنتخابات للح�سول على ع�سوية برملان اقليم كرد�ستان، االمر الذي 
ادى اىل ا�ستياء كبري يف االو�ساط االيزيدية، مما دفع ذلك باحلزب الدميقراطي الكرد�ستاين اىل ت�سهيل دخول )ال�سيخ 
�سامو �سيخو) الذي ح�سل على ن�سبة مهدته ليكون �سمن االحتياط يف ت�سل�سل املر�سحني الفائزين، فلما مت تر�سيح احد 
الفائزين من االكراد امل�سلمني من كتلة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ملن�سب وزاري،  فان ذلك ا�سهم يف تاأهيل ال�سيخ 
�ساموا للدخول اىل الربملان كممثل وحيد عن االيزيدية عن قائمة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين. كما  فاز ايزيدي 

بع�سوية جمل�س حمافظة دهوك عن القائمة املذكورة.
وفيما يتعلق بالتمثيل  يف ديوان االوقاف ، فان هناك دائرتني على م�ستوى احلكومة االحتادية واقليم كرد�ستان، تعرف 
بـ)ديوان اوقاف امل�سيحيني والديانات االخرى) يف احلكومة املركزية ببغداد الذي  تاأ�س�س بعد �سدور قانون خا�س �سنة 
2008، وحتول اىل ديوان رعاية �سوؤون اوقاف امل�سيحيني وااليزيديني وال�سابئة املندائيني وفق قانون �سدر عام 2012 بعد 
اقراره يف الربملان و�سادق عليه جمل�س الرئا�سة العراقية. والدائرة االخرى هي )مديرية واالقاف وال�سوؤون االيزيدية) 

يف وزارة االوقاف الدينية يف حكومة اقليم كرد�ستان باربيل، لكن نطاق عملها ما يزال حمدودا. 

(1)  see: http://www.ihec.iq/ftpar/nenawa.pdf 
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1-حوار مع الدكتور 

»ممو  فرحان عثمان«، 
أول وزير أيزيدي في الحكومة 

االتحادية

• العراقي، 	 احلكم  االوىل )جملس  السياسية مبرحلتها  العملية  االيزيديني يف  تقيمون متثيل  كيف 
كتابة الدستور، الربملان االنتقالي( ؟

مل يكن لالأيزيديني ممثل يف جمل�س احلكم املوؤقت 2003، على غرار امل�سيحيني مثاًل، لكن يف العام )200  ا�ستوزرت يف 
اإيزيدي يف احلكومة املركزية، ويف  اأياد عالوي على ح�سة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين كاأول وزير عراقي  حكومة 
الوقت نف�سه كان لدينا ع�سوين يف الربملان االإنتقايل،  واحد منهم على ح�سة احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين والثاين 

من االإحتاد الوطني الكرد�ستاين،  و�سارك االإثنان يف �سياغة الد�ستور 2005. 
باأنه ا�سر على تثبيت  وك�ساهد  على تلك الفرتة كنت التقي باالأخ كاك م�سعود بارزاين يف بغداد، وكان يطماأنني دائماً 
حقوق االأيزيدين وذكر ا�سمهم يف الد�ستور العراقي اآنذاك، يف احلقيقة كان كاك م�سعود يف مقدمة ال�سخ�سيات العراقية 
والكردية التي �سعت لتثبيت وذكر حقوق االأقليات عامة، وال �سيما االأيزيدين، وهو كان من ا�ستدعاين يف �سنة )200 لكي 

امثل االأيزيدين كاأول وزير اأيزيدي يف احلكومة املركزية اأذ كنت اعي�س اآنذاك يف املانيا ملدة ربع قرن تقريباً.

• ما ابرز التنظيمات والتيارات السياسية الفعالة اليت متثل االيزيديني؟ 	

اأقليم كرد�ستان وهما احلزب  الرئي�سيني يف  الكرديني  االأيزيدين  باحلزبني  التي متثل  ال�سيا�سية  التيارات  اأبرز  تتمثل 
الدميقراطي الكرد�ستاين واالإحتاد الوطني الكرد�ستاين. ويف الوقت نف�سه ظهرت تيارات �سيا�سية مثل )احلركة االأيزيدية 
من اأجل االإ�سالح والتقدم) واإ�ستطاعت ان حت�سل على مقعد الكوتا الوحيد لتمثيل االأيزيديني يف الربملان العراقي، منذ 

ظهورها وحتى الوقت الراهن. 

• كيف تقيمون متثيل األيزيديني يف ظل نظام الكوتا لاليزيديني على  صعيد الربملان العراقي، جمالس 	
احملافظات، جتربة اقليم كردستان؟ 

لالأيزيدين مقعد واحد يف احلكومة املركزية، واآخر يف حكومة االإقليم، وهذا اإجحاف بحقهم الأن نفو�سهم ن�سف مليون 
يف العراق، وميثلون ثاين ديانة من حيث عدد ال�سكان، لذا فالتمثيل ال يتوازن مع الن�سبة العددية، ويعود �سبب ذلك على 
نحو رئي�س اىل انهم غري منظمني  �سيا�سياَ وال دينياً،  ولي�س لديهم ً موؤ�س�سة متثلهم على نحو م�ستقل، ولي�س لديهم 

�سامن دويل ي�سكل عامال �ساغطا مثل الفاتيكان الذي ي�ساند مطالب امل�سيحيني.
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عليها،  املناف�سة  او  ال�سلطة  با�ستالم  يطمعون  وال  تب�سريية،   غري  ديانتهم  الإن  معقدة،  مبجموعة  االأيزيديون   لي�س 
ان يكون لهم  العنا�سر ال بد من  الكفاءة وامل�ساواة، ولكن الإنعدام هذه  باملواطنة رهن مبعاملتهم وفقا ملبداأ  و�سعورهم 
حق باأن ميثلهم  وزير يف احلكومة املركزية على غرار امل�سيحيني،  وثالثة اأع�ساء يف الربملان العراقي، و�سفري با�سمهم، 
ومدراء عاميني يف الوزارات ال�سيادية ، اأما يف اإقليم كرد�ستان فاأنهم ميثلون حوايل 12% لذا يجب ان توؤخذ  هذه الن�سبة 

بنظر  االعتبار. 

• ما  ابرز الكوابح واملعوقات يف متثيل األيزيديني على حنو فعال سواء يف جتربة احلكومة االحتادية او 	
جتربة اقليم كردستان؟

ترجع اهم الكوابح التي تقف ازاء عدم متثيلنا ب�سكل من�سف، اىل اإفتقادنا اىل من ميثلنا �سيا�سياً واإجتماعياً يف مفا�سل 
الدولة. االأيزيديون  م�ستتون بني احلزبني الرئي�سيني يف اإقليم كرد�ستان، اأما  اأمري االأيزيديني واملجل�س الروحاين فلم 

يكن لهم دور يف حت�سني متثيل االأيزيديني، بل كان تاأثريهم �سعيفا حتى على اتباع الديانة انف�سهم. 

• كيف ميكن لكم ان تواجهوا هذه املعوقات بهدف حتسني متثيل األيزيديني؟	

نحن ب�سدد ت�سكيل جمل�س اأيزيدي ياأخذ على عاتقه متثيل االأيزيدين يف كافة املحافل ال�سيا�سية واالإجتماعية، واالإ�سرتاك 
يف  اتخاذ القرار التي توؤثر على م�ستقبلهم، �سواء  يف احلكومة املركزية وحكومة االأقليم، وهو جمل�س اإجتماعي مدين 
ولي�س تنظيما �سيا�سيا. وناأمل اأن يكون للهيئة العاملة يف هذا املجل�س دور فعال للم�ساركة يف االأقليم واحلكومة املركزية 
عند ت�سكيل حكومة جديدة او تعيني مدراء عاميني او �سفراء او دبلوما�سيني، وكذلك امل�ساهمة يف حل امل�ساكل الداخلية 

ومتثيل االأيزيدين مع االأقليات االخرى يف املحافل الدولية.
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2-حوار مع امينة سعيد

تجربة العمل البرلماني عن 
األيزيديين

• ما تقييمك لعمل ممثلي األيزيديني يف الربملان االحتادي اتفاقا واختالفا؟ 	

تر�سحت للربملان االحتادي يف العام 2010 عن حمافظة نينوى �سمن قائمة )التحالف الكرد�ستاين) و�سغلت من�سب ع�سو 
يف جلنة ال�سحة والبيئة يف الربملان املذكور. وا�ستمر  عملي اىل انتهت الدورة الربملانية يف )16/6/201، و�سهدت  الدورة 
االنتخابية  التي كنت فيها ع�سوا برملانيا، وجود 6 نواب اخرين من املكون االيزيدي،  واحد ممثال لكوتا االيزيديني، 

واأخر مر�سحا عن  حزب االحتاد الكرد�ستاين وخم�سة عن احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين .
خالل فرتة دورتنا االنتخابية، عمل املر�سحون االيزيديون على اختالف انتماءاتهم ال�سيا�سية كفريق واحد يف ما يخ�س 
الق�سايا املتعلقة باالأيزيديني والقوانني املتعلقة باالأقليات، وعلى الرغم من وجود اختالفات يف وجهات النظر انعك�ست 
على الت�سويت على ق�سايا حمددة، لكن هذا امر طبيعي يف العمل ال�سيا�سي ب�سبب اختالف انتماءاتنا احلزبية واختالف 

وجهة النظر حول هذه الق�سايا،  ولكن يف نف�س الوقت كان امل�سرتكات التي جمعت بيننا اقوى. 

• ما اهم االمثلة على عمل الفريق الواحد، وما هي القضايا اليت كانت مصدرا لالختالف؟	

وال�سابئة  وااليزيدين  امل�سيحني  اوقاف  ديوان  قانون  ب�ساأن  نقا�س  من  ح�سل  ما  امل�سرتك  عملنا  على  االمثلة  اهم  من 
املندائيني، اإذ مل يكن هناك اي اأن�ساف لالأيزيديني يف القانون ال�سابق، بدءا من الت�سمية، اذ حمل ا�سم )ديوان اوقاف 
امل�سيحني واالأديان االخرى) مهمال ذكر االأيزيديني.  وقد تعاون الربملانيون االأيزيديون يف طلب تعديل بع�س الفقرات 

يف القانون، ومت اإقرار القانون  وفقا لوجهة نظرنا. 
على الرغم من عملنا هذا نواجه كوابح حتدد نتائج عملنا، اذ على الرغم من الت�سويت بنجاح على تعديل القانون، اال 
انه  بعد عامني من ذلك مل يتم تنفيذه  ب�سبب هيمنة تيارات �سيا�سية معينة، ونحن ب�سبب �سفتنا الت�سريعية مل ن�ستطع 

تنفيذ القانون.
وح�سلت بيننا خالفات يف وجهات النظر ب�ساأن قوانني اخرى، ال �سيما اذا تعلقت بق�سايا ح�سا�سة مثل القومية او اللغة، 
لذا اقول بب�ساطة ح�سل تعاون من جهة،  لكننا ف�سلنا يف العمل كفريق يف ق�سايا اخرى ب�سبب اختالف انتماءاتنا احلزبية. 
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• ما اهم الكوابح اليت تقف امام متثيل فعال لأليزيديني يف الدورة الربملانية  احلالية؟	

االنتخابية يف  ال�سيا�سية  القوائم   االيزيدين على خمتلف  اإعداد كبرية من  االنتخابية  احلالية  مت تر�سيح  الدورة  يف 
ق�ساء �سنجار ذات الكثافة ال�سكانية العالية لالأيزيدين، ونتج عن ذلك ت�ستت ا�سوات االأيزيديني بني التيارات ال�سيا�سية 
املختلفة، و�سعد نتيجة املناف�سة االنتخابية مر�سحون من مناطق اخرى على ح�ساب اال�سوات التي كنا نتوقع احل�سول 
عليها من �سنجار، و اأدى  ذلك اىل تقلي�س اإعداد  ممثلي االأيزيديني يف الربملان االحتادي، من �سبعة نواب  يف الدورة 

ال�سابقة اىل اثنني يف الدورة احلالية . 
متثيل  الإن  ولكن  ثقته،  ك�سب  يتم  حتى  االيزيدي  باملواطن  االهتمام  االقليم،  وحكومة  االحتادية،  احلكومتني  على 
االأيزيديني االن لي�س بامل�ستوى املطلوب، ومل ن�سهد من�سبا رفيعا ي�سند الأيزيدي يف اي من احلكومتني، فاأن ذلك يعد 
تهمي�سا من جهة، وعامال لفقدان ثقة االأيزيديني مبن ميثل االأيزيديني من التيارات ال�سيا�سية الكربى من جهة ثانية.
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3-حوار مع عروبة بايزيد اسماعيل

حول تجربة تمثيل األيزيديين في مجالس 
المحافظات

االمرية »عروبة بايزيد ا�سماعيل بك« من عائلة امراء االيزيدية، وهي  حفيدة االمري اأ�سماعيل جول بك رائد النه�سة 
الثقافية يف املجتمع االيزيدي، وعملت كم�ست�سارة  ل�سوؤون املكونات ملحافظ نينوى ال�سابق

• كيف تقيميني التمثيل السياسي لأليزيديني يف جملس حمافظة نينوى؟ 	

�سارك االيزيديون �سمن )قائمة التعاي�س والتاآخي) وهي متثل حتالفا بني احلزبني الكرديني الرئي�سيني )الدميقراطي 
الكرد�ستاين واالحتاد الوطني الكرد�ستاين)، وقد حققت جناح باهرا، اذ ح�سلت القائمة على املركز االول، بفورزها بـ11 
مقعد من اأ�سل 39 مقعدا، بن�سبة فوز  ت�سمنت خم�سة من االيزيديني، وتوقعنا  بناء على هذا الفوز ان ي�سند  من�سب 
رئي�س جمل�س املحافظة او نائب املحافظ على االقل اىل االأيزيديني، لكن مل يح�سل االيزيديون على اي من�سب مهم يف 

املحافظة.

•  ما تقييمك لنظام الكوتا بالنسبة لالقليات، ال سيما بالنسبة لأليزيديني؟ 	

يقول )املهامتا غاندي) اأن احلكم على اأي بلد دميقراطي يجب اأن ينظر اليه من زاوية تعامل ذلك البلد مع االأقليات،  
وجد نظام الكوتا  لكي حت�سل جميع املكونات على حقوقها، ويكون لها متثيل �سيا�سي  يف  عملية �سنع القرار، لكن كما 
هو وا�سح، فاإن عدد االأيزيديني  يف الربملان العراقي ال ميكن ان يوؤثر على القرارات الكربى، هذا مع العلم باإن  عددنا 
اكرث من ن�سف مليون، وكل ما كر�س لنا وفق نظام الكوتا ال يتجاوز مقعدا واحد. الي�ست الن�سبة املقررة ان ميثل كل مئة 
الف  مواطن  ممثل  يف الربملان، وهذا يعني على االقل ان يكون لنا خم�سة او �ستة مقاعد، اما يف برملان كرد�ستان، فلي�س 

لالأيزيديني كوتا حاليا. 

• هل هناك اوجه اختالف بني متثيل األيزيديني يف احلكومة االحتادية عنها يف حكومة اقليم كردستان؟ 	

يف الواقع، لي�س لدينا  متثيل ر�سمي �سمن �سقف الطموح  يف حكومة االقليم، اإذ اإن اعلى من�سب ي�ستلمه �سخ�س ايزيدي 
ال يتجاوز درجة مدير  مدير عام او م�ست�سار، ال اكرث من هذا، اما على �سعيد احلكومة االحتادية والربملان، فالو�سع 
ال يختلف كثريا بالن�سبة لالأيزيديني، لي�س لدينا �سوى مدير عام يف مديرية اوقاف امل�سيحيني وااليزيديني وممثل يف 

مفو�سية حقوق االن�سان.
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• ما هي برأيك ابرز االسباب يف متثيل اكثر فعالية لأليزديني يف العملية السياسية؟	

ال يختلف ال�ستات الفكري وال�سيا�سي الذي يعي�سه االأيزيديون عن �ستات بقية املكونات العراقيني، ويكمن اأ�سا�س امل�سكلة 
يف االأفتقار اىل روؤية �سيا�سية وا�سحة قابلة للتطبيق وانعدام الثقة بني اجلماهري والقيادات. 

بالن�سبة لالأيزيديني لدينا مع�سلتان االوىل تتمثل بعدم وجود روؤية وا�سحة حول م�ستقبل االأيزيدية، والثانية تتعلق 
ببناء الثقة مع قيادات اأيزيدية مقبولة على نطاق وا�سع. لذا اعتقد اننا يجب ان نعمل على ما يلي : 

اوال – التو�سل اىل روؤية وا�سحة ب�ساأن خيارات م�ستقبلنا، بحيث ن�سمن طريقة لتاأمني حياة طبيعية البناء اقليتنا، �سواء 
داخل العراق بحماية دولية، او من خالل خيار بالهجرة،  ويف كال احلالتني يجب ان نوفر للنا�س حياة اآمنة خالية من 

ال�سراعات، ت�سمن لهم العي�س الكرمي، الأننا �سعب �سعيف ي�ستمد قوته من خالل تعاي�سه مع االآخرين .
ثانيا – اإعادة بناء الثقة بالقيادات يحتاج اىل ت�سحية وتنازل من  قبل النخب املت�سلطة على االأيزيديني، والتي حتظى 
بدعم جهات خارجية، االأيزيديون يفتقرون اىل قيادات ميكن التوافق عليها باالغلبية، ذلك ما نحن بحاجة اليه،  قيادات 
كفوءه خمل�سة حت�سل على دعم �سعبي اأيزيدي وا�سع، لكن ما يقلل من �سرعية الزعامات احلالية انها مل حت�سل على 

ذلك، بل ا�ستندت للدعم اخلارجي، وكان من نتيجة ذلك الت�سحية مب�ساحلنا ووجودنا ازاء التهديد املاثل اليوم. 

• كيف جنعل برأيك مشاركة األيزيديني اكثر فعالية؟ 	

اأوال، ال بد من بث الوعي باالأخر بني �سفوف ال�سعب بكافة �سرائحه واأطيافه، وذلك من خالل املناهج الدرا�سية للمراحل 
االوىل للطلبة لكي يتعرف الطفل منذ نعومة اظافره عن طبيعة املكونات املتعاي�سة معه على ار�سه، واحلث على نبذ 

الطائفية واالنغالق الفكري. 
االأيزيديني، م�سوؤولية تو�سيح عقائدنا من خالل  و�سائل االعالم واملن�سورات لكي  النخب  من  ثانيا، تقع علينا نحن 
يتعرف علينا املواطن العراقي،  ونبتعد عن ما ا�سيع علينا من افكار وتهم باطلة. ومن خالل هذا احلوار ميكن ان نعمل 
على حتقيق امل�ساواة والعدل بني كافة املواطنني. لكن يف البداية  اأقرتح على �سناع القرار داخل العراق اأن يتم العمل على 
رفع حقل الديانة من بطاقة الهوية ال�سخ�سية، لكون ذلك ميثل خطوة رمزية مهمة ت�سهم  يف الغاء التفرقة والتمييز 

بني املواطنني 
مر�سحي  يجعل  فذلك  االإيزيديني،   لتمثيل  حقيقيا  حت�سنا  �سي�سمن  االنتخابية  املناطق  جتزئة  ان  اخريا،  واعتقد 
االيزيدية ي�سعرون بالوالء ل�سعبهم، ولي�س لالأحزاب التي تدعمهم يف القائمة الكبرية، واالخرية مل تنفع االيزيديني يف 

انتخابات جمل�س النواب مطلقا، الإن حقنا مهدور فيها .
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3
 المشاركة

السياسية للشبك

يعد ال�شبك من االقليات القومية التي تدين باال�شالم، ويتحدثون لغة تتميز عن العربية والكردية، وهم يعي�شون مع 
بقية االأقليات الدينية كامل�شيحيني وااليزديني والكاكائيني يف منطقة �شهل نينوى.

التمثيل السياسي للشبك

يعد العمل من خالل االحزاب والتيارات ال�شيا�شية جديدا يف تاريخ ال�شبك، فلم يعرفوه قبل العام 2003، اذ برز بعد ذلك 
العام متثيل �شيا�شي بلور اأول كيان �شيا�شي ممثل لهم يف 20 ايار 2003؛ هو )جتمع ال�شبك الدميقراطي(، �شم جمموعة 

من املثقفني وال�شخ�شيات الع�شائرية، ونخبة من ال�شباب اأخذوا على عاتقهم متثيل ال�شبك واإبراز هويتهم امل�شتقلة. 
يواجه ال�شبك كاأقلية �شغرى حتديات الذوبان يف هوية اجلماعات االكرب )االكراد والعرب(، اذ تتنازع هويتهم �شراعات 
حول عدهم كردا او عربا، وب�شبب تعدد املحددات املذهبية لهويتهم )ينق�شم ال�شبك اىل �شيعة و�شنة( فقد ترك ذلك اأثره 

على متثيلهم ال�شيا�شي وحتالفاتهم مع التيارات ال�شيا�شية الكردية او ال�شيعية. 

ضغوط الجماعات الكبرى

كما اإن ال�شراع حول مناطقهم يف �شهل نينوى بو�شفها »متنازعا عليها« جعلهم خا�شعني ل�شغوط ال�شراع بني اجلماعات 
الكربى )العرب والكرد(، ويف ظل غياب املوؤ�ش�شات التي تهتم ب�شوؤون ثقافتهم ولغتهم واحلفاظ على تراثهم وفولكلورهم 
فقد ترك ذلك اأثره على م�شتوى وعي الفرد ال�شبكي، ومن ثم �شلوكه الت�شويتي يف االنتخابات واختيار املمثلني ال�شيا�شيني. 
ال�شبك هم احدى االقليات التي مل يرد ذكرها يف الد�شتور العراقي 2005،  على الرغم  من تخ�شي�ص مقعد كوتا لهم 
لذا  قومية،  كاقلية  بهم  االعرتاف  مع�شلة  ال�شبك  ممثلي  تواجه  لذا  نينوى،  حمافظة  وجمل�ص  االحتادي  الربملان  يف 
يطالب هوالء املمثلون ال�شيا�شيون باأيراد ا�شمهم �شمن املادة 125 من الد�شتور العراقي بو�شفهم احدى االقليات القومية 

العراقية، وبذكرهم على النحو نف�شه يف د�شتور اقليم كرد�شتان.
  ويف عام الغزو االمريكي للعراق 2003، مثل ال�شبك يف الت�شكيل االول ملجل�ص حمافظة نينوى الدكتور حنني القدو، وكان 
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ع�شوا يف جلنة كتابة الد�شتور العراقي، و خالل مقابلته مع موؤ�ش�شة م�شارات او�شح القدو ان قدم مالحظات اثناء كتابة 
م�شودة الد�شتور ت�شمنت تقدميه لتوقيع  25 األف مواطن من ال�شبك الدراج ا�شم ال�شبك يف الد�شتور، لكن مل يتم االخذ 

بها ب�شبب �شفقة �شيا�شية بني التيارات ال�شيا�شية الكردية وال�شيعية ال�شتبعاد ا�شم ال�شبك من الد�شتور.

خريطة التيارات السياسية للشبك

 مثل ال�شبك يف الربملان العراقي وجمل�ص حمافظة نينوى عدد من ال�شيا�شيني ال�شبك الذين تختلف ميولهم وحتالفاتهم 
فاز   ، العام 2006  ال�شبك(، ففي  احرار  الدميقراطي( و)جتمع  ال�شبك  �شيا�شني هما )جتمع  تيارين  ال�شيا�شية ميثلون 
القدو بع�شوية ال�شبك وفق الكوتا �شمن الربملان االحتادي. ويف انتخابات 2009 اخلا�شة مبجال�ص املحافظات، فاز ال�شيد 
ق�شي عبا�ص بع�شوية جمل�ص حمافظة نينوى وفق الكوتا.  اما يف انتخابات 2010 النيابية فقد فاز ال�شيد مهدي جم�شيد 
بع�شوية  جمل�ص النواب وفق الكوتا. يف انتخابات 2013 اخلا�شة مبجال�ص املحافظات، فاز ال�شيد غزوان حامد حميد  
بع�شوية جمل�ص املحافظة وفق الكوتا. ويف انتخابات جمل�ص النواب 2014، فاز الدكتور  حنني القدو بالع�شوية مر�شحا 

خارج الكوتا، يف حني فاز ال�شيد �شامل جمعة بالع�شوية وفق الكوتا.
كما ا�شند من�شب وكيل وزارة الهجرة واملهجرين اىل ال�شيد ) اأ�شغر عبد الرزاق( الذي يعد ابرز من�شب تنفيذي حاز 

عليه ال�شبك حلد االن. 

محددات السلوك التصويتي للشبك

هناك عامالن حددا ال�شلوك الت�شويتي للفرد ال�شبكي وميوله ال�شيا�شية، منها �شيا�شية التمييز �شد ال�شبك، فهم اأقلية 
اثنية / مذهبية، يفر�ص عليهم هذا االختالف اأن يعملوا ب�شكل متما�شك ازاء االخر، اذ يتكون ال�شبك من  اغلبية مذهبية 
من ال�شيعة ال�شبك، وهذا يجعلهم خمتلفني مع االغلبية ال�شنية يف مناطق مترزهم ال�شكاين �شواء العرب او الكرد. ف�شال 

عن اختالفهم عن العرب ال�شيعة يف اللغة واالنتماء االثني)1(.
 مل يكن املمثلون ال�شيا�شيون لل�شبك موحدين يف ميولهم او �شياق مطالبهم،  ب�شبب خ�شوعهم اىل ارادات الكتل ال�شيا�شية 
الكبرية من الكرد والعرب. والن بع�ص ال�شبك يرى نف�شه كرديا والبع�ص االآخر يرى نف�شه �شبكيا يف حني يرى ق�شم 
منهم ان املحدد املذهبي هو االهم يف ت�شكل هويته، لذا ت�شتتوا بني هذه االنتماءات، بعد ان كانوا قد تعر�شوا خالل عقود 

نظام �شدام ل�شيا�شة التعريب، ظلت ثقافتهم ال�شيا�شية منق�شمة قوميا ومذهبيا.)2(
تنح�شر مطالب ال�شبك ال�شيا�شية يف ذكرهم يف الد�شتور العراقي ود�شتور اقليم كرد�شتان كاقلية قومية، واخراج مناطقهم 
عن ال�شراع العربي الكردي عن طريق حتويلها اىل حمافظة او على االقل ح�شم م�شريها وفقا للمادة 140 من الد�شتور، 

وابعاد متثيلهم ال�شيا�شي عن همينة التيارات ال�شيا�شية الكردية وال�شيعية.

)1)  سعد سلوم، الشبك- الطائفة الضائعة بني التعصب العرقي واالبادة الثقافية، صحيفة املدى، العدد 3363 بتاريخ 19 ايار 
.2015

)2)  مقابلة مع الناشط سعد الشبكي.



1-حوار مع الدكتور حنين القدو 

امين عام تجمع الشبك الديمقراطي

• كيف  شكل اول كيان سياسي يعرب عن الشبك، ومتثيلهم  للمرة االوىل يف جملس حمافظة نينوى؟	

ت�شكل جمل�ص حمافظة نينوى يف 5/ 5/ 2003،  وبعد ان ح�شلنا على مقعد يف املجل�ص، فكرنا يف تاأ�شي�ص كيان �شيا�شي 
الكيان احلفاظ  الدميقراطي  يف 20 /2003/5. وهدف  ال�شبك  ت�شكيل  جتمع  ال�شبك حتت خيمة واحدة، فكان  يجمع 
على هوية ال�شبك بعد حماوالت تعريبهم على يد نظام البعث ورفع الوعي ال�شيا�شي لعموم ابناء ال�شبك، ورفع درجة 

م�شاركتهم يف �شنع القرار ال�شيا�شي، والرتكيز على تعاي�شهم ال�شلمي مع املكونات االخرى.
ويف بداية �شهر ايلول  2003 مت ت�شكيل جمال�ص االق�شية والنواحي، وتوىل ال�شبك منا�شب قيادية يف ادارة ناحيتي برطلة 

وبع�شيقة،  مع متثيلهم كاع�شاء يف جمال�ص احلمدانية وتلكيف وبع�شيقة وبرطلة اي�شا؟ .

• بوصفكم عضوا يف جلنة كتابة الدستور، ملاذا مل تنجوا يف ايراد اسم الشبك يف الدستور؟	

كنت �شمن اللجنة االوىل امل�شوؤولة عن �شياغة الهوية العراقية التي ت�شمنها الف�شل االول من الد�شتور العراقي، وكان 
التحالف  فيه   كان  وقت  يف  الد�شتور،  يف  ال�شبك  ا�شم  ادراج  على  جهدي  ان�شب  و  ال�شايف.  احمد  ال�شيد  اللجنة  رئي�ص 
الكرد�شتاين يوزع من�شورات  تدعي باإن ال�شبك اكراد، وقدمت وثائق تبني خالف ذلك، لكني كنت وحيدا يف معركة غري 
متكافئة. املوقف ال�شيعي كان مرتددا و ال �شيما املجل�ص االعلى، وقد ات�شلت اكرث من مرة بجالل الدين ال�شغري الذي 
ن�شحني بالذهاب لالإمريكيني. ويف اليوم االخري من كتابة الد�شتور قدمت خم�شة وع�شرين الف توقيعا يطالب باإدراج 
ال�شبك �شمن الد�شتور، لكن �شفقة �شيا�شية بني االكراد وال�شبك كانت وراء عدم ادارج ال�شبك يف الد�شتور �شمن االقليات 

القومية. 

• ما مصادر العنف والتمييز االساسي الذي تعرض له الشبك يف السنوات املاضية؟	

م�شدر العنف الذي طال ال�شبك ال يقع خارج اطار ال�شراع العربي الكردي من جهة حول مناطقهم، وحماوالت التحالف 
الكرد�شتاين �شم مناطقهم باالدعاء ان ال�شبك اكراد. فقد تعر�ص ال�شبك اىل عمليات ارهابية على يد اجلماعات امل�شلحة 
خالل 2006 – 2014، ومت تهجري جميع ال�شبك القاطنني يف ال�شاحل االي�شر من مدينة املو�شل ال�شباب طائفية )لكونهم 
بالقومية  املنادون  ال�شبك  ال�شيا�شيون  وواجه  نينوى،  �شهل  يف  اال�شلية  قراهم  اىل  فنزحوا  ال�شيعي(  للمذهب  ينتمون 
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ال�شبكية �شغوطا من قبل التحالف الكرد�شتاين وحتديدا احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين، لكونه يتبنى م�شروع تكريد 
ال�شبك )اي فر�ص الهوية الكردية عليهم( لكي ي�شبح باأمكان االكراد �شم مناطق ال�شبك القليم كرد�شتان.

ثم متدد االرهاب ملناطق �شهل نينوى، ومل ت�شتطع قوات البي�شمركة من حماية مناطق ال�شبك التي ت�شيطر عليها، اذ  
تعر�شت مناطق قرية خزنة وجممع النور وقرية بايبوخت واملوفقية وقرى اخرى اىل �شل�شلة من العمليات االرهابية راح 
�شحيتها املئات من ال�شهداء، و�شوال اىل نكبة داع�ص بعد ان�شحاب هذه القوات من املناطق التي كانت ت�شيطر عليها بعد 
احتالل داع�ص ملدينة املو�شل يف العا�شر من حزيران 2014، فتم ت�شليم مناطق احلمدانية وبع�شيقة وتلكيف بيد داع�ص، 
وا�شبح ا�شحاب ابناء هذه املناطق، وال�شبك من �شمنهم، نازحون يف املناطق ال�شمالية والو�شطية واجلنوبية من البالد. 

• لكن هناك تيارات سياسية شبكية تنادي باهلوية الكردية للشبك؟	

ال�شبك عرب االدعاء بانهم اكراد،  امل�شروع، فقد حاول احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين ت�شتيت  التيارات جزء من  هذه 
ال�شبك  ال�شبك(، وهي ال تعرب عن هوية  امثلتها  جتمع )احرار  ال�شبك ومن  با�شم  ت�شكيلها  �شيا�شية مت  كيانات  ودعم 
ال�شبكية  الهوية  عن  تدتفع  اخرى  �شيا�شية  كيانات  هناك   كانت  واذا  وثقافتهم،  ولغتهم  برتاثهم  واملرتبطة  القومية 

القومية ف�شيكون لهم احلق اي�شا بتمثيل ال�شبك كهوية قومية م�شتقلة. 

• لكن اليس لدى هوالء حجج  من ناحية كون سجل االقليم يف التعامل مع االقليات اجيابيا؟	

ال اعتقد ان حكومة االقليم �شوف تعرتف بال�شبك على قدم امل�شاواة، وقد وقع ال�شبك الذين يدعون ان ال�شبك اكراد يف 
حرج كبري نتيجة عدم ذكر ال�شبك يف د�شتور االقليم، او حماولة ذكرهم كطائفة دينية واخراجهم من الدين اال�شالمي 
لتجنب ذكرهم كاقلية قومية م�شتقلة عن القومية الكردية. ويف راأيي ال�شخ�شي ان عدم ذكر ال�شبك يف د�شتور االقليم 
كاقلية قومية اف�شل من ذكرهم كطائفة.  يف النهاية ان عدم ذكر ال�شبك يف د�شتور االقليم ال يعني ا�شتئ�شالهم، لقد 
حاول �شدام ح�شني ذلك خالل ثالثني �شنة من خالل تعريب ال�شبك لكنه مل ينجح، وباملثل لن ينجح من يحاول اليوم 

تكريد ال�شبك. 

• لكن اال تعتقد بأنه ليس يف صاحل الشبك كأقلية، ان يعارضوا تيارات سياسية كبرية كالتيارات 	
الكردية؟

العمل ال�شيا�شي يتطلب االئتالف مع التيارات ال�شيا�شية الكربى، هذا جزء من ا�شرتاتيجية احزاب االقليات لتحقيق 
مطالبها، وقد حاولنا  يف بداية ا�شقاط نظام البعث 2003 االنفتاح على االحزاب الكردية،  لكني ا�شطدمت با�شرارهم 
على م�شروع تكريد ال�شبك، ويف احدى هذه اللقاءات مع »�شعدي برية« القيادي يف حزب االحتاد الكرد�شتاين، قال يل 
بو�شوح : ان ال�شبك  اكراد ويجب عليهم تغيري مالب�شهم، وان  اعتناقهم للمذهب ال�شيعي هو امر طارئ،  وخالل لقاء 
اخر بقيادات احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين  قبل 12 عاما، ومن �شمنهم فا�شل مرياين وخ�شرو كوران. مل اجد جتاوبا 
حقيقيا واحرتاما حلقنا كاأقلية اثنية متميزة، وامنا كنا جمرد ملحق بهوية كردية كربى، ويف اجتماع اخر يف العام 2006 
كان من املفرت�ص ان التقي بالرئي�ص البارزاين، لكن  مل يتم اللقاء. وبذلك �شارت العالقة يف هذا االطار التناف�شي النني 

ال ميكن ان ا�شاوم على هويتي القومية امل�شتقلة. 

• كيف تصف عالقتكم مع التيارات السياسية اليت متثل السنة يف حمافظة نينوى؟	

توجهنا بعد ان و�شلنا اىل طريق م�شدود مع االكراد اىل التيارات ال�شيا�شية العربية املني ان جتمعنا  م�شالح م�شرتكة، 
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لذلك  اأيدنا  يف انتخابات 2006  اأثيل النجيفي، وكان معار�شا لنفوذ احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين يف بع�ص املناطق يف 
حمافظة نينوى،  ولذلك �شوتنا للنجيفي ليكون حمافظا يف حدود قد حتفظ م�شالح ال�شبك. لكن بعد انتخابات 2009 
البي�شمركة من مناطق االقليات،  وهنا  �شعاراته باخراج  التحالف مع االكرد، ويتخلى عن  �شيا�شة  النجيفي يتبنى  بداأ 

ا�شطدمنا بتيار �شيا�شي اخر ر�شخ ل�شفقة �شيا�شية على ح�شابنا. 
وبات ال�شبك بني نارين، من جهة هناك ارهاب يف املو�شل و�شط �شمت التيارات ال�شيا�شية العربية، ومن جهة ثانية هناك 
حماوالت لتكريد ال�شبك لدرجة فتح مقرات احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين يف القرى ال�شبكية ال�شغرية، بل و�شل 
االمر اىل درجة اعتقال من يرف�ص �شيا�شات احلزب الدميقراطي، ومل تكن مكاتب االحزاب ال�شيعية يف نينوى على قدر 
من امل�شوؤولية للدفاع عن ال�شبك، لقد كانت �شيا�شة تكريد  ال�شبك يف جوهرها ن�شخة مطابقة ل�شيا�شة تعريب ال�شبك 

على يد نظام البعث. 

• ما رأيك مبستقبل مناطق الشبك يف سهل نينوى؟	

ح�شب اعتقادي لن يكون هناك �شم ل�شهل نينوى مع اقليم كرد�شتان، وهناك مطالبات  اكرث واقعية بت�شكيل حمافظة 
�شهل نينوى، ان ربط ال�شبك مع  اقليم كرد�شتان �شينهي دعم حكومة املركز.

• كيف تلخص عوائق تفعيل املشاركة السياسية للشبك؟	

اعتقد ان العائق اال�شا�شي يتمثل مب�شالح الكتل ال�شيا�شية الكبرية وعدم ايالءها م�شالح االقليات، يف فرتة 2006 – 2010 
كان  لدينا  �شراع مع  التيارات الكردية، فيما كان هناك تعاطف من ال�شنة العرب، اما مواقف التيارات ال�شيعية فقد كانت 
خجولة ونابعة من م�شلحة التحالف ال�شيعي الكردي. ، ثم تغري موقف التيارات العربية ال�شنية للتحالف مع االكراد، 

وهكذا كنا �شائعني بني حتالفات الكبار. 
وقد فقدت فر�شة الفور بانتخابات 2010 اخلا�شة مبجل�ص النواب وانتخابات 2013 اخلا�شة مبجل�ص حمافظة نينوى 
ب�شبب  وجود ا�شوات غري نظامية دفع بها الختيار مر�شحني موالني للحزب الدميقراطي الكرد�شتاين، وقد اعرتفت 
مفو�شية االنتخابات امل�شتقلة انه يف انتخابات 2010، كان هناك 3000 �شوت مل ت�شجل ب�شكل نظامي. ف�شال عن ت�شكيل 
تكتالت �شيا�شية مناف�شة للتيارات ال�شبكية امل�شتقلة، التيارات ال�شيا�شية الكربى متلك املال ل�شراء من تريد وباأي ثمن.  
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2-حوار مع »غزوان حامد« 

عضو مجلس محافظة نينوى عن )تكتل احرار 
الشبك(

ال�شيا�شي ال�شبكي غزوان حامد ع�شو من )تكتل احرار ال�شبك(  ناف�ص على مقعد كوتا ال�شبك يف جمل�ص حمافظة نينوى 
2013، و ح�شل على  12986 �شوتا، وكان مناف�شه االقرب ال�شيد ق�شي عبا�ص حممد عن )جتمع ال�شبك الدميقراطي(.

• على أي املوضوعات ركزمت عملكم منذ فوزكم باالنتخابات يف جملس حمافظة نينوى؟	

بعد اجتياح تنظيم داع�ص للمحافظة، تركز عملنا يف جمل�ص حمافظة نينوى على اغاثة ومتابعة امور النازحني، و كممثل 
لل�شبك ورئي�ص جلنة حقوق االن�شان يف جمل�ص املحافظة، فقد تابعت النازحني يف املخيمات والهياكل  ال�شكنية بالتن�شيق 
اإعادة اكرث من 10000 ع�شره الف عائلة  النازحني، وجنحنا يف  مع املنظمات الدولية وحكومة اقليم كرد�شتان مل�شاعدة 

�شبكية من جنوب العراق اىل اقليم كرد�شتان .

• اىل أي حد كان متثيلكم السياسي للشبك فعاال يف جتربتكم يف جملس احملافظة؟ 	

يف ظل ظروف املحافظة االمنية كان متثيل ال�شبك مهما لتحقيق طموح افراد ال�شبك يف مناطقهم التي واجهت اهماال 
كبري، لذا علمنا على تخ�شي�ص جزء من امليزانية وامل�شاريع التي خخ�شت ملناطق ال�شبك يف املحافظة

وقد �شعينا ال�شدار قرارات يف �شالح افراد ال�شبك مثل قرار نقل موظفي ال�شبك اىل مناطق �شكناهم قبل احداث تنظيم 
داع�ص خوفا عليهم من اعتداءات التنظيمات االرهابية يف املناطق االخرى، واي�شا القرار الذي اتخذ باالجماع يف جمل�ص 
حمافظه نينوى على عد مناطق االقليات  مناطق منكوبة بعد اجتياحها من قبل داع�ص،  ويجب تعوي�شهم ماديا ومعنويا، 

وكان هذا بجهود التحالف اال�شرتاتيجي مع قائمة التعاي�ص والتاآخي.

• كيف تقيمون  املشاركة السياسية للشبك يف العملية السياسية بشكل عام؟ 	

اعتقد ان م�شتويات امل�شاركة كانت جيدة ب�شكل عام، لكن مع االخذ بنظر االعتبار عدم التن�شيق التام بني جميع املر�شحني 
ال�شبك املنخرطني يف احزاب وتيارات خمتلفة، بعبارة اخرى لو توحد ال�شبك �شيا�شا يف قائمة انتخابية واحدة لكانوا  قد 
ح�شلوا على مقاعد اكرث عددا يف الربملان، ولتجنبوا االعتماد على تر�شيح تيارات �شيا�شية كربى، ولكان �شقف  مطالبهم 

وحقوقهم  اعلى.
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• يف ضوء ذلك، كيف ميكن ان جنعل املشاركة السياسية للشبك  اكثر فعالية؟	

اعتقد ان البداية تكون يف ح�شول اتفاق على امل�شالح امل�شرتكة بني خمتلف التيارات ال�شيا�شية التي متثل ال�شبك، ومن 
ثم العمل يف ظل فريق واحد ال�شدار ت�شريعات حتمي ال�شبك وترفع من درجة متثيلهم.  

• املركزية 	 املتنازع عليها بني احلكومة  املناطق  النزاع حول  تواجهون قضية  كنخب سياسية كيف 
وحكومة اقليم كردستان؟

مناطق ال�شبك تقع �شمن املناطق املتنازع عليها، وقد ح�شمت امل�شاألة د�شتوريا وفق املادة 140 من الد�شتور، ونحن كممثلني 
لل�شبك مع تطبيق هذه املادة واجراء ا�شتفتاءالإهايل هذه املناطق ومن �شمنهم ال�شبك، وهم يح�شمون راأيهم باالن�شمام 

اىل اقليم كرد�شتان او البقاء �شمن نفوذ حمافظة نينوى.

• احلكومة 	 سلطة  ضمن  بقاءهم  ام  كردستان  اقليم  اىل  الشبك  انضمام  انتم،  اخليارات  أي  مع 
االحتادية؟

يف الواقع اعتقد ان ان�شمام ال�شبك لالقليم فيه م�شلحة الإفراد ال�شبك، ال �شيما بعد ما واجهه ال�شبك طيلة الفرتة 
املا�شية من قتل وت�شريد وتهجري وعدم اعرتاف بحقوقهم كمواطنني.

• ولكن هل توجد ضمانات انهم سيعاملون باملساواة يف االقليم؟	

يف  االقليات  قانون حلقوق  ت�شريع  على  العمل  ترى  وانت  االقليات،  احرتامه حلقوق  على  ي�شهد  كرد�شتان  اقليم  واقع 
االقليم، وبالتايل تتوفر �شمانات قانونيه د�شتورية تلزم االقليم بحماية حقوق املكونات، و�شمعة االقليم الدولية ت�شهد 

له بذلك على �شعيد اوربا او الواليات املتحدة.
قانونية  �شمانات  يوفر  وهذا  املكونات،  بحقوق  اعرتاف  على  تنطوي  التي  كرد�شتان  اقليم  د�شتور  م�شودة  يف  وكذلك 

ود�شتورية للحفاظ على حقوق املكونات وحتقيق التعاي�ص ال�شلمي بينها.
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3- حوار مع »قصي عباس«  

عضو مجلس محافظة نينوى 
لالعوام 2013-2009

• كيف تصف املنافسة االنتخابية مع املنافسني الشبك يف انتخابات جملس احملافظة؟	

يف انتخابات عام 2009 ملجال�ص املحافظات، تر�شحت من قبل جتمع ال�شبك الدميقراطي ممثال لكوتا ال�شبك وقد ح�شدت 
اكرث من 13 الف �شوت اي مايقارب 79% من ا�شوات ال�شبك الذين �شوتوا للقوائم املر�شحة لكوتا ال�شبك، وقد كان يف 
حينه ثالثة ا�شخا�ص مناف�شني على هذا املقعد وهم )�شامل جمعة خ�شر كمر�شح عن احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين 
واملر�شحني امل�شتقلني فار�ص �شعيد وحممد حا�شود(، ومل يح�شل جمموعهم �شوى على مايقارب 21% من ا�شوات ال�شبك.

• كيف تلخص خربة اربع سنوات من 2009 – 2013 داخل جملس حمافظة نينوى؟	

تعر�شت  �شيا�شية، فقد  واخرى  امنية  واجهت حتديات  املحافظة  �شنوات من عمر عملي يف جمل�ص  االربع  خالل فرتة 
�شخ�شيا الإكرث من حماولة اغتيال، وكان ال�شراع بني الكتل ال�شيا�شية الكبرية يف املجل�ص )قائمة احلدباء التي  يرتاأ�شها 
اثيل النجيفي وقائمة نينوى املتاآخية الكردية(  له اثر �شلبي يف اداءنا كممثلني لل�شبك ويف االداء العام ملجل�ص املحافظة، 
العامني  يف  �شيما  ال  ال�شبك،  مع  تعامله  يف  النجيفي  اثيل  ال�شابق  نينوى  حمافظ  تعامل  يف  وا�شح  متييز  هناك  وكان 

االخريين من عمر املجل�ص.

• وما موقف القائمة السياسية االخرى، اقصد  قائمة نينوى املتآخية؟	

ب�شبب  املجل�ص،  عمر  من  �شنوات  الثالث  ملايقارب  املحافظة  وجمل�ص  املحلية  احلكومة  املتاآخية  نينوى  قائمة  قاطعت 
بعد  املتاآخية للمجل�ص  نينوى  املجل�ص عادت قائمة  العام االخري من عمر  خالفاتها و�شدامها مع قائمة احلدباء، ويف 
�شفقة مع حمافظ نينوى اثيل النجيفي، من دون ر�شا وموافقة �شركائه يف قائمة احلدباء، �شواء جناح الياور او القوائم 
ال�شابقة التي كان ينبناها جتاه االكراد قبيل  العربية االخرى،   وبناء على هذه ال�شفقة تخلى النجيفي عن �شيا�شته 

انتخابات عام 2009.

• مع هذا اجلو التنافسي احلاد هل استطعت حتقيق بعض مطالب الشبك؟	

حاولنا تلبية بع�ص املطالب على �شعيد اخلدمات او على امل�شتوى ال�شيا�شي وحتى على امل�شتوى االمني، لكنه مل يرقى 
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اىل م�شتوى االهداف املر�شومة قبل دخولنا  املجل�ص، مثل قرار اإعادة ا�شتحداث ناحية بازوايا، ووقفت تعقيدات ادارية 
ادارية يف مناطق اخرى يف �شهل نينوى، لكننا  باأ�شتحداث وحدات  امام مطلبنا  ا�شتحداث  �شيا�شية  تيارات  واعرتا�شات 
جنحنا يف ا�شدار قرار بت�شهيل اجراءات النقل للموظفني ال�شبك مبختلف تخ�ش�شاتهم املدنية او االمنية اىل مناطق 
�شكناهم يف �شهل نينوى، وقرار لتغيري ماورد من ا�شاءة اىل ال�شبك يف كتاب الرتبية الوطنية لل�شف الثالث االبتدائي 

حيث جاء ت�شنيفهم �شمن حقل املكونات الدينية ولي�ص القومية، وقرارات اخرى الي�شع املجال للدخول يف تفا�شيلها.
بناء   / / م�شاريع مياه  الريفية  الطرق  العديد من  تبليط  امل�شاريع مثل  الع�شرات من  تنفيذ  وخالل فرتة وجودنا مت 
العديد من املدار�ص وغريها...كذلك ا�شتطعنا ايقاف قرار اثيل النجيفي حول  ا�شتقطاع ارا�شي قرية بايبوخت من اجل 

توزيعها على املرحلني العرب من ع�شرية احلديدين.

• ما امثلة التمييز اليت تعرضتم هلا اثناء عملكم يف جملس احملافظة؟	

امنا  املحافظة،  جمل�ص  من  �شادرة  ال�شبك  م�شالح  �شد  �شدرت  التي  والقرارات  التمييزية  املعاملة  تكن  مل  الواقع  يف 
كانت دائما ت�شدر من �شخ�ص ال�شيد حمافظ نينوى )اثيل النجيفي( ومن االمثلة على ذلك .. توجيهاته باإيقاف ومنع 
توزيع االرا�شي مل�شتحقيها من ابناء ال�شبك ح�شب م�شقط الرا�ص يف مناطق �شهل نينوى، واعرتا�شه على ت�شكيل قوات 
موافقات   ا�شتح�شالنا  من  الرغم  وعلى  املتكررة،  اال�شتهدافات  جراء  مناطقهم  عن  الدفاع  ليتولوا  ال�شبك  من  �شرطة 
فقامت  الداخلية،  وزارة  و�شد  �شدنا  �شكوى  بتقدمي  وقام  اعرت�ص  النجيفي  ان  اال  املحلية  ال�شرطة  من  فوج  لت�شكيل 
االخرية  بتحويل فوج ال�شرطة املحلية اىل ال�شرطة االحتادية ونقلتهم اىل مناطق جنوب املو�شل، يف منطقة تعد  بوؤرة 
لالرهابيني، فنجم عن ذلك وقوع اعداد  من ال�شحايا بينهم وحرمنا يف الوقت عينه من حماية مناطق ال�شبك التي كانت 

عر�شة لال�شتهداف.

• كيف تصف جتربتك خلوض االنتخابات الربملانية للعام 2014؟	

كانت هناك مناف�شة بني عدد من مر�شحي ال�شبك من خمتلف القوائم، وعلى الرغم من ان ما ح�شلت عليه من ا�شوات 
مل يوؤهلني  للح�شول على مقعد برملاين، اذ ح�شلت على املرتبة الرابعة يف قائمة حتالف نينوى الوطني بواقع )6،410(. 
وقد غرينا ا�شرتاتيجيتنا االنتخابية، فبعد ان كان )جتمع ال�شبك الدميقراطي(  يف االنتخابات  ال�شابقة ير�شح ملقعد 
الكوتا وفقا للقائمة املنفردة ولي�ص  �شمن القوائم العامة، لكن خ�شارتنا يف انتخابات جمل�ص النواب ال�شابق عام 2010 
الرت�شيح يف  يكون  ان  قناعة اىل  بنا اىل  ادى  املجل�شني،  الكوتا يف  ملقعد  ال�شابق عام 2013  املحافظة  وانتخابات جمل�ص 

انتخابات جمل�ص النواب )االخرية( �شمن القائمة العامة.
ندخل  ان  طالبنا  ال�شيا�شي  املكتب  اع�شاء  من  واخرين  فاأنا   القائمة،  نوعية  حول  التجمع  داخل  خالف  ح�شل  وهنا 
االنتخابات بقائمة م�شتقلة خا�شة بابناء ال�شبك، يف املقابل فان ال�شيد االمني العام وعدد من االع�شاء ا�شروا على ان 
يدخل التجمع �شمن كتلة منظمة بدر النيابية وان يكون الدكتور حنني القدو املر�شح الوحيد عن التجمع، لذا اتخذنا 

قرارا بالرت�شيح لالنتخابات  )ك�شبكي م�شتقل ( يف حتالف نينوى الوطني و�شمن كتلة االحرار. 

• ما رأيك بوجهة نظر بعض التيارات السياسية الشبكية باالنضمام اىل اقليم كردستان؟	

هناك �شيا�شية يتبناها اقليم كرد�شتان تقوم على ت�شجيع احلاق مناطق االقليات ومن �شمنها �شهل نينوى باالقليم، وقد 
بت الد�شتور العراقي يف املادة 140 بهذا املو�شوع عن طريق ا�شتفتاء اراء النا�ص يف هذه املناطق،  واعتقد موقف اغلبية 
ال�شبك يرتبط مبدى جدية حكومة االقليم يف االعرتاف بال�شبك كمكون من مكونات كرد�شتان، وهو ما تعد موؤ�شراته 
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ذكر ا�شم ال�شبك �شمن فقرات د�شتور اقليم كرد�شتان، وخا�شة الف�شل الثالث من الد�شتور واملادة )35( املعنية باحلقوق 
القومية والدينية للمكونات املختلفة، ومن دون ذلك ال ميكن القول ان من م�شلحة ال�شبك تف�شيل طرف على اخر، فهم 

مع من يحرتم حقوقهم ويعرتف بهم . 

• ما  وجهة نظرك، االنضمام اىل االقليم ام البقاء ضمن سلطة حكومة حمافظة نينوى ؟	

اجلغرافيا ال�شبكية يف �شهل نينوى والواقع املاأ�شاوي الذي عا�شه ال�شبك خالل عقد من الزمن قبل اجتياح داع�ص واثناء 
الغزو جعلتنا نوؤمن بحقيقة مفادها اننا لن ن�شتطيع ان نعيد عقارب ال�شاعة اىل الوراء، وان من امل�شتحيل ان نتعاي�ص مع 
مكونات تتبنى ثقافة تبيح دمنا وتنتهك حرماتنا وتنهب ممتلكاتنا يف ظل �شمت مطبق من قبل رجال دينها وزعماءها 
ال�شيا�شيني، لذا اعتقد ان من املهم ان يتاح لل�شبك ان يكون لهم حرية االختيار، اما االن�شمام اىل االقليم، او جعل مناطق 

�شهل نينوى حمافظة،  واخليار االخري يعد االف�شل من وجهة نظري واالكرث ار�شاء جلميع االطراف.

• االثنية 	 اهلوية  من  جزء  هم  الشبك  ان  فرضية  السياسية  التيارات  بعض  تبين  يف  رأيك  ما 
الكردية؟ 

لكل ان�شان حرية التعبري عن انتمائه، ويجب على اجلميع ان يحرتم حق الفرد يف ان يختار الكردية كقومية له، ويف 
الوقت نف�شه يجب احرتام من يختار ال�شبكية كقومية له، وهكذا احلال عند بقية القوميات، فحرية االختيار مكفولة 
د�شتوريا ويف املواثيق الدولية، اما فر�ص الهوية او املعتقد  على ال�شبك على نحو �شيا�شي  والطلب منهم االن�شياع اىل 

ذلك فهو امر مرفو�ص جملة وتف�شيال.





المشاركة السياسية  
للتركمان
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 المشاركة

السياسية للتركمان

يعّد الرتكمان ثالث اجلماعات العرقية الرئي�سة يف العراق بعد العرب والأكراد، وغالبيتهم العظمى من امل�سلمني ال�سنة 
وال�سيعة، فيما يدين ق�سم اآخر منهم بالديانة امل�سيحية )الكاثوليك(.

والتون  واأربيل،  املو�سل،  املو�سل، وعرب  تلعفر غرب  العراق يف قو�س ميتد من  �سمال  رئي�س يف  ب�سكل  الرتكمان  يعي�س 
كوبري، وكركوك، وتوز خورماتو، وكفري، وخانقني.  ولهم لغتهم اخلا�سة )الرتكمانية(؛ وهي اإحدى اللهجات الرتكية 

القريبة من )الأذربيجانية())(.

الصراع مع التيارات السياسية للجماعات الكبرى
وب�سبب من كونهم اقلية م�ستتة جغرافيا، ومتداخلة مع املكونات ال�سكانية الخرى، ووقوع مناطق تركزهم �سمن املناطق 
املتنازع عليها، فقد ا�سطدمت مطالب تياراتهم ال�سيا�سية مع املطالب ال�سيا�سية للجماعات الكرب، منذ ان  لحت �سيا�سة 
تق�سيم ال�سلطة واملناطق على ا�سا�س طائفي واثني، مثال ذلك مطالب تاأكيد احل�سور الرتكماين يف كركوك التي تعد 
بالن�سبة لالكراد مبثابة )قد�س كرد�ستان(،  ومثال اخر وجود  تركمان �سنة يف دياىل املفرت�س انها من ح�سة ال�سيعة، و 
تركمان �سيعة يف  حمافظة نينوى و املفرت�س انها من ح�سة ال�سنة، وهكذا اخذت عملية خلق مناطق اثنية �سافية طابع 

ا�ستهداف للتنوع الرتكماين يف هذه املناطق املختلطة))(. 
وف�سال عن ال�سراع بني التيارات ال�سيا�سية الكربى لتحقيق نفوذ داخل املناطق الرتكمانية، يعد  الرتكمان مثال اخر 
لتاأثري خطوط النق�سام داخل بع�س جماعات الأقليات التي ا�سعفت من فعاليتهم وتاأثريهم للو�سول اإىل متثيل �سيا�سي 
فعال،  فقد ظهرت عدة متثيالت �سيا�سة لهم على �سكل احزاب او حركات او جمعيات مل تتاأطر �سمن ج�سم متثيلي واحد، 

ونزوع �سلوكهم الت�سويتي  للتوزع بناء على حمددات متنوعة.
ال�سيعية يعد خري  ال�سيا�سية  التيارات  للتحالف مع   امل�سي قدما  ان  ال�سيا�سية الرتكمانية  التيارات  وقد وجدت بع�س 
طريق للو�سول اإىل اعرتاف بهم كمكون يتجاوز الو�سع القلوي من جهة، ومينحهم بطاقة رابحة ازاء طموحات كردية 

ل ميكن التنازل عنها يف مناطقهم املتنازع عليها. 

)1)  سعد سلوم، االقليات يف العراق، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية، بغداد، 2014.
)2)  سعد سلوم واخرون، املشاركة السياسية لألقليات يف العراق : اقليات العراق بعد تسونامي داعش، تقرير انتهاكات حقوق 

االقليات رقم 1،  مؤسسة مسارات، بغداد، 2015.
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المحددات الداخلية لضعف المشاركة السياسية

وكما هو وا�سح خالل املقابالت التي اجريت مع ممثلني للرتكمان، فاإن عدم التن�سيق بني التيارات ال�سيا�سية الرتكمانية 
لتوحيد املطالب ترك اأثره على فعالية م�ساركتهم ال�سيا�سية، لذا ظهر حراك تركماين وا�سح خللق اطر موؤ�س�سية جامعة 
بتاريخ  الرتكمان(  لنقاذ  العليا  )الهيئة  تاأ�سي�س  يف  كما  الهوية  ت�سظي  لتجاوز  وحماولة  القلية  متثيل  �سعف  ب�سبب 
9)-6-5)0) من قبل »حركة الوفاء لرتكمان العراق«، و«حزب احلق الرتكماين«، وت�سكيالت اخرى بهدف مواجهة ما 
يراه الرتكمان تهمي�سا حلقوقهم وحماولة رفع الظلم واحليف عنهم، فالطار اجلديد يدعو جميع القوى ال�سيا�سية 
الرتكمانية وال�سخ�سيات واملوؤ�س�سات الرتكمانية للتعاون مع الهيئة من اجل امل�سلحة العامة �سواء من خالل امل�ساركة 
الفعلية يف برنامج الهيئة العليا القائم  على ا�سراك اجلميع  يف مواجهة الزمات و توحيد اخلطاب والتفاق على مبادي 
عامة ملواجهة التحديات معا))(. وتاأتي اهمية هذه اخلطوة يف �سوء القلق على الهوية الثقافية والدينية للرتكمان والتي 
املا�سية يف رفع  ال�سنوات  ال�سيا�سية الرتكمانية خالل  النخب  ان ف�سلت  تعر�ست لتهديد وجودي على يد داع�س، وبعد 

درجة امل�ساركة ال�سيا�سية للرتكمان واعطاء احل�سور الرتكماين بعده الواقعي وحجمه احلقيقي. 
ت�سكنها غالبية  التي  تلعفر وطوزخورماتو  وا�ستحداث حمافظات  الرتكمان«  بت�سريع قانون »حقوق  الرتكمان  يطالب 
تركمانية، ف�سال عن منح حمافظة »كركوك« و�سعاً خا�ساً ل�سمان احلفاظ على تعددية املدينة وو�سع الرتكمان فيها، 

او من خالل حتويلها اىل اقليم.  

)1)  مقابلة خاصة مع  علي اكرم البياتي، رئيس مؤسسة انقاذ الرتكمان، بغداد، بتاريخ 2015-6-25.
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1-حوار مع الدكتور 

»طورهان  المفتي« 
رئيس حزب الحق التركماني 

القومي

ال�سيا�سي الرتكماين د. طورهان املفتي رئي�س حزب احلق الرتكماين القومي، �سغل من�سب ع�سو يف جمل�س حمافظة 
وزارة  واأدار  املحافظات،  ل�سوؤون  الدولة  وزير  ا�سبح   (0(0 ويف   ،(0(0-(005 العام  بني  الرتكمانية   الكتلة  عن  كركوك 
الت�سالت وكالة. وبعد انتهاء الكابينة الوزارية ا�سبح م�ست�سار رئي�س اجلمهورية  ل�سوؤون املحافظات لغاية 4)0)، وهو 

الن ي�سغل من�سب رئي�س �سكرتارية �سوؤون املحافظات املنبثقة عن الهيئة العليا لتن�سيق املحافظات.

• ما ابرز التيارات السياسية اليت متثل الرتكمان؟	

قبل العام 003) كون الرتكمان مظلة �سيا�سية هي اجلبهة الرتكمانية واملتمثلة بعده احزاب  تركمانية مثل حركة الرتكمان 
الرتكماين،  ال�سالمي  الحتاد  حزب  مثل  اخرى  تركمانية  احزاب  هناك  و  الرتكماين،  الوطني  واحلزب  امل�ستقلني، 
وجمموعه احزاب اخرى، لكن الن حتولت اجلبهة الرتكمانية  اىل حزب ومل تعد مظلة. وكانت قيادة اجلبهة تتبدل 

كل ثالث �سنوات عن طرق النتخابات ومن ابرز رموزها ال�ستاذ �سنعان احمد اآغا، وموؤ�س�سها الدكتور طورهان كتانة. 
اما الحزاب الفاعلة الن وامل�سجلة ر�سميا فهي : حزب احلق الرتكماين القومي برئا�سة طورهان املفتي، وهناك اجلبهة 
الرتكمانية بعد ان حتولت اىل حزب يرتاأ�سه ار�سد �ساحلي،  وحزب العدالة الرتكمانية، وحزب الحتاد ال�سالمي الذي 
يرتاأ�سه عبا�س البياتي،  وحركة وفاء  التي يرتاأ�سها فرياد طوزلو، وهناك العديد من التجمعات واجلمعيات واحلركات 

الرتكمانية الخرى مثل احلركة القومية الرتكمانية والتجمع القومي وحزب القرار.

• السياسية 	 بالبنية  السياسية للرتكمان باسباب داخلية تتعلق  هل تتعلق معوقات تفعيل املشاركة 
لالحزاب  الرتكمانية، ام ميكن ردها اىل ظروف موضوعية اقليمية او دولية؟. 

اعتقد اإن المرين متداخالن، اذ انني ارد المر اىل ا�سباب تتعلق بالنخب ال�سيا�سية الرتكمانية التي طاملا حتركت وفق 
منطق املعار�سة، اجد ان هذه الذهنية كانت احدى اهم معوقات تفعيل م�ساركتنا ال�سيا�سية، فقد كانوا معار�سة للنظام 
ال�سمويل البعثي، وبعد زواله ا�سبحوا معار�سة للمعار�سة،  مثال يف اتفاقية �سالح الدين التي كانت احد اهم حمطات 
املعار�سة العراقية التي �سبقت تغيري النظام 003) عار�س الرتكمان حتويل العراق اىل دولة احتادية، ويرجع ذلك ب�سبب 
رئي�س اىل �سيطرة م�سالح اقليمية على الرادة ال�سيا�سية الرتكمانية. وهذه امل�سالح كانت تعار�س حتويل العراق اىل 
بقى  المر  لهذا  ونتيجة   .، عينه  لل�سبب  نف�سه،  املوؤمتر  يف  الفدرالية   رف�سوا  وباملثل    ، انذاك  الحتادية  الدارة  نظام 
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الرتكمان خارج املعادلة ال�سيا�سية، وفقدوا حقوقا كان من املمكن ان يح�سلوا عليها منذ بداية تاأ�سي�س جمل�س احلكم 
.(003

• ما مالحظاتك بشأن متثيل الرتكمان يف العملية السياسية يف مراحلها االوىل؟ 	

مع  الجتماعات  ما  اىل حد  فقاطعوا  انذاك،  المريكي  الحتالل  را�سية على خمرجات  الرتكمانية  القيادات  تكن  مل 
المريكيني، ومل ينجحوا يف فتح قنوات ات�سال مالئمة لكي ينقلوا مطالب الرتكمان، وكان من نتيجة ذلك تر�سيح �سيدة 

تركمانية كع�سو يف جمل�س احلكم، بعيدا عن ارادة الحزاب الرتكمانية العاملة.
مثل الرتكمان يف الربملان النتقايل ريا�س �ساري كهيه و فاروق عبد الرحمن و �سيدة تركمانية و حممد تقي املوىل و 
عبا�س البياتي و فرياد طوزلو،  وكانت روحية املعار�سة طاغية اي�سا، وما تزال روح املعار�سة م�ستمرة لدى العديد من 

الطراف ال�سيا�سية الرتكمانية.
ويف وقت  كتابة الد�ستور مثل الرتكمان ريا�س �ساري كهيه رئي�س حزب تركمان اإيلي، ومن الوا�سح ان جمرد م�ساركة 

�سخ�س واحد ميثل مكونا كالرتكمان �سوف يرتك اأثرا متوا�سعا على حقوق الرتكمان يف الد�ستور.

• هل ميكن ان يكون االنقسام السين الشيعي داخل اهلوية الرتكمانية احد احملددات الرئيسة اليت تعوق 	
املشاركة السياسية؟ 

هذه الفر�سية لي�ست �سحيحة، على الرغم من وجود تركمان �سنة و�سيعة وتركمان من امل�سيحيني، لكن العامل ال�سا�س 
الرتكمان م�سادرين يف غالبية قراراتهم وحرموا من  بقي  اقليمي لذلك  الرتكمانية هو عامل  الرادة  ال�ساغط على 
حتقيق غاياتهم يف املراحل الوىل من العملية ال�سيا�سية بعد العام 003)، لكن الن ح�سل تغري يف عدد ممثلي الرتكمان 
وبني 005) -0)0)  ت�ساعف العدد من 5 اىل 0)، وعلى الرغم من اختالف انتماءاتهم ال�سيا�سية ال ان توجههم الرتكماين 

القومي واحد. 

• اىل اي حد أثرت التحالفات السياسية للرتكمان مع القوائم الكردية او السنية او الشيعية على سياق 	
مطالبهم ومتثيلهم السياسي ملطالب الرتكمان؟

ال�سيعة، ولكني ل اعتقد  او  ال�سنة  او مع  �سيا�سية كربى بع�سها مع الكراد،  ائتلفت الحزاب الرتكمانية مع حتالفات 
انها اأثرت �سلبا، ففي الغالب ان ممثلي الرتكمان على اختالف انتماءاتهم ال�سيا�سية وحتالفاتهم احلزبية متفقون على 

الق�سايا اجلوهرية وال�سرتاتيجية.

• وهل  حصد  حتالف الرتكمان مع التيارات السياسية الشيعية نتائج مفيدة واجيابية؟	

اكون  ان  فقبل  كمثال،  اقدم جتربتي  وانا  بعيد،  اىل حد  للرتكمان  ومفيدا   من�سفا  ال�سياق  هذا  التحالف يف  كان  لقد 
وزيرا،  كلفنا بكتابة ا�سرتاتيجية للرتكمان يف بداية عام  0)0) قبل النتخابات، وكانت تعد الوىل من نوعها. ت�سمنت 
ال�سرتاتيجية املطالب ال�سيا�سية للرتكمان، وذهنية املعار�سة التي جعلتهم يخفقون يف نيل مطالبهم، لذا اأكدت ان هذه 
ال�سيا�سة يجب تغيريها، وبعد 80  عاما من لعب دور املعار�سة، حان الوقت لكي جنرب العمل مع احلكومة، مهما كانت 

نوعية احلكومة، واذا تو�سلنا اىل نتائج فهذا يعني اننا فعال كنا بحاجة اىل  تغيري �سيا�ستنا القدمية،  وهذا ما ح�سل. 
فانا عندما كنت وزيرا عملت على نحو ايجابي مع حكومة بغداد، وكان من نتيجة ذلك دفع كثري من مطالب الرتكمان 
اىل المام، وبع�سها كان حتقيقه جمرد خيال، وكنت جتد ال�سيا�سيني يتحدثون عنها يف جل�ساتهم لكنها مل تتحول اىل 
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واقع. مثل حتويل تلعفر حمافظة او حتويل الدوز اىل حمافظة، او ا�ستحداث مديرية عامة للدرا�سات الرتكمانية، او ان 
يكون للرتكمان ف�سائية خا�سة بهم، او ان ي�سدر قانون خا�س لتنظيم حقوق الرتكمان، ف�سال عن ارجاع بع�س ارا�سي 
الرتكمان ولي�س جميعها. على الرغم من ان هذه امل�ساريع  دفعت من قبل احلكومة لكنها توقفت يف الربملان، فقد كانت  
بحاجة اىل كتله ت�سويتية قوية لتمريرها، واخلال�سة ان امل�ساركة ال�سيا�سية كانت تتجه نحو الفعالية عند الرتكمان لكن 

باختالف امل�ستويات ما بني املوؤ�س�سة الت�سريعية واملوؤ�س�سة التنفيذية.

• ما رايكم، يف افضل السبل لتعزيز املشاركة السياسية لالقليات مثل توزيع السلطات واشراك االقليات 	
يف ادارة شؤونها كما يف املادة 125 من الدستور اليت تشري اىل هذا املعنى؟

يف الواقع، انا كنت مع فكرة ا�ستحداث حمافظات جديدة، وهو ما �سار عليه العمل منذ بداية تاأ�سي�س الدولة العراقية 
بالع�سرينات مت ا�ستحداث  حمافظات، ويف  الثالثينات عندما �سدر اول قانون لالدارة املحلية،  وبعد ذلك  وفقا للقانون 

59) ل�سنة 969)، والذي على اثره مت ت�سكيل  حمافظات دهوك و�سالح الدين والنجف وال�سماوة.
بعد �سدور القانون )) لعام 008) اخلا�س باملحافظات  الغي العمل بقانون 59) ل�سنة 969) ا�سبح العراق يف فراغ اداري 
اذا ما اريد ا�ستحداث حمافظة، لكون هذا ال�ستحداث م�ساألة ادارية بحتة، فعندما يزداد عدد ال�سكان جترب الدولة على 
ا�ستحداث حمافظة جديدة، انظر اىل مثال الردن التي حتولت اىل جمموعة حمافظات، ومل يبقى بها اق�سية او نواحي، 

كذلك بالن�سبة مل�سر، قبل عامني ا�ستحدثوا حوايل 4) حمافظة، وكذلك تركيا ودول اخرى. 
وقد عملت على هذا املو�سوع بني ))0)- ))0)، وقدمته كحل لبلد تعددي مثل العراق ولتخفيف حدة التوتراث الثنية 
، حمافظات متخمة بال�سكان ووا�سعة امل�ساحة اجلغرافية مثل  نينوى، وكذلك حمافظة النبار  التي متثل م�ساحة ثلث 
العراق، وحمافظات اخرى مثل ذي قار تعد من املحافظات الكبرية، لذا كان  املقرتح ان يتم ا�ستحداث حمافظات �سغرية.

• ما اجلوانب االجيابية يف استحداث هذه احملافظات؟	

اما  الف�ساد،  اوجه  على  ال�سيطرة  وميكن  فعالية  اكرث  الدارية  الرقابة  اآليات  �ستكون  اجلغرافية،  امل�ساحة  ت�سغر  حني 
احلكومة  و�سول  يكون  �سغرية  حمافظة  يف  م�سعاها  يف  املحلية  احلكومة  اخفقت  واذا  م�ستواها،  فيتح�سن  اخلدمات 

الحتادية ا�سرع واكرث فعالية يف تقدمي امل�ساعدة.
تهدد  ان  ميكن  احلجم  كبرية  ملحافظات  ال�سالحيات  اعطاء  من  خائفة  الحتادية  احلكومة  كانت  اذا  اخر  جانب  من 
نفوذها وتخلق لها حتديات  �سيا�سية وادارية، فاإن املحافظات ال�سغرية �سوف ل ت�سكل هاج�سا. والهم طبعا حول طبيعة 
املحافظات التي تنطوي على تعدد اثني و�سدامات طائفية، وميكن لنا عن طريق ا�ستحداث حمافظات جديدة حتويل 

هذه ال�سدامات اىل مناف�سات خالقة على م�ستوى اقت�سادي او خدمي. 

• هل ميكن ان تقدم رؤيتك عن حمافظة منوذجية مثل نينوى اليت قد تعد املثال االبرز لو طبقنا هذه 	
الفكرة؟

يف ما يخ�س نينوى، كان من املمكن ان حتل ال�سدامات الثنية يف نينوى وما ارتبط بها من اختالفات �سيا�سية عرب تبني 
فكرة ا�ستحداث حمافظات جديدة، لقد كان اهايل تلعفر و�سنجار و�سهل نينوى و�سيخان يتجنبون قدر المكان الذهاب 
اىل الق�ساء الرئي�سي الذي هو املو�سل  لغر�س اكمال معامالت ادارية، وكان قلب املدينة واقعا حتت نفوذ تيارات مت�سددة 
عر�ست املكونات ال�سكانية لالرهاب وخلقت م�ساكل بني املكونات والطوائف. لذا كانت الفكرة ان يتم حتويل �سنجار اىل 
حمافظة وتلعفر كذلك، واقرتح حتويل �سهل نينوى اىل حمافظة، وامل�ساحة الباقية متثل حمافظة نينوى ال�سلية التي 
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مركزها املو�سل، وقد ا�سبح لدى جمل�س الوزراء قناعة باأهمية املو�سوع، وجنحنا يف ا�سافة فقرة اىل التعديل الثاين 
لقانون ))، وهي )باإمكان احلكومة الحتادية ان تن�سىء حمافظة(، ولكن مت الت�سويت على التعديل الثاين يف جمل�س 
النواب، والغيت هذه الفقرة، وكان يقف وراء ذلك جهات �سيا�سية من حمافظة نينوى كانت لديهم وجهة نظر معار�سة.

• هل كنت هناك مقرتحات ملناطق اخرى  تنطوي على تنوع )غري نينوى(؟	

يف الواقع كنا قد بداأنا بخطوة اخرى، من خالل كتابة م�سودة قانون حمافظة حلبجة. ومن الوا�سح وجود م�ساكل يف 
بع�س املحافظات مثل  �سالح الدين، فيمكن ان تتحول الدوز واطراف الدوز  اىل حمافظة، وهناك  م�سكلة �سامراء  التي 
ميكن حلها بتحويلها اىل حمافظة. اما النبار فيمكن ب�سهولة ان حتول اىل ثالث حمافظات هي الفلوجة، الرمادي، 
�سومر  ان�ساء حمافظة  وال�سيطرة عليها، وكانت هناك فكرة  المنية  وبذا ميكن مواجهة حتدياتها  ال�سحراء،  منطقة 
يف ذي قار، واملثالني الخريين يبينان ان ال�ستحداث ل يقوم بال�سرورة على ا�سا�س التنوع وامنا احلاجة اجلغرافية او 

المنية  تتطلب هذا المر احيانا.
الوزراء  من مترير فكرة حتويل  تلعفر وحلبجة والدوز والفلوجة و�سهل نينوى و�سنجار اىل  وقد جنحنا يف جمل�س 
حمافظات، وبع�سها و�سل اىل جمل�س النواب واخفق بع�سها الخر ب�سبب انتهاء الدورة الربملانية الخرية، ثم جاء غزو  

داع�س ليوؤجل كثريا من امل�ساريع واحللول.

• ما ابرز املطالب السياسية للرتكمان؟	

خا�سة  موازنة  الرتكمان،  �سوؤون  ينظم  خا�س  قانون  حمافظات،  اىل  الرتكمانية  املناطق  حتويل   : كالتايل  اخل�سها 
للمناطق الرتكمانية، ا�سرتجاع الرا�سي الرتكمانية التي �سلبت بقرارات من جمل�س قياده الثورة وقوانني جلنة �سوؤون 
ال�سمال وقد عجزنا عن ا�سرتجاع اغلبها ب�سبب تداخل اأثر العديد من القوانني التي عمل بها النظام البائد يف م�سادرة 

هذه الرا�سي. 
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1-حوار  مع السيد 

محمد مهدي البياتي  
رئيس هيئة انقاذ التركمان

حممد مهدي البياتي، �سيا�سي تركماين، �سغل من�سب ع�سو جمل�س النواب /الدورة الوىل ، وكان ع�سو ملجل�س حمافظة 
كركوك الدورة الوىل 005)، ووزير حقوق الن�سان  4)0)، وهو ع�سو ال�سورى املركزية ملنظمة بدر- اأمني عام فرع ال�سمال، 

ورئي�س هيئة انقاذ الرتكمان.  

• كيف تقيمون مستوى املشاركة السياسية للرتكمان؟	

بهم،  التي حتيق  املوؤامرة  يدركوا حجم  اأنهم مل  اخرى يف  تارة  و  اول يف جغرافيتهم،  تتعلق  الرتكمان حتديات  يواجه 
ولذلك مل يتمكنوا من ت�سكيل كتلة  �سيا�سية موحدة،  ومل يوؤ�س�سوا  م�سروعا تركمانيا موحدا.

 حتى الحزاب واحلركات التي تت�سف بال�ستقاللية او تعلن انها كذلك، ر�سخت يف النهاية او عملت  يف واقع المر يف ظل 
خيمة الحزاب الكبرية �سواء  كانت �سنية او �سيعية.  نعم،  كان هناك تن�سيق وتعاون يف بع�س مراحل العملية ال�سيا�سية 

بني التيارات الرتكمانية املتنوعة، ولكن مل يكن مب�ستوى الطموح.
 لو ا�سرتك  الرتكمان يف  النتخابات املحلية والوطنية �سمن م�سروع تركماين وا�سح املعامل، لكان اداءها اف�سل بكثري، 

وحل�سل الرتكمان على �سقف اعلى من احلقوق يتما�سى مع طموحهم ومطالبهم ال�سيا�سية.  

• لكن الرتكمان جنحوا يف عقد حتالفات مع تيارات سياسية كربى عادت عليهم بنتائج اجيابية؟	

اعتقد ان حتالف الرتكمان مع هذه التيارات  مل يكن بامل�ستوى املطلوب،  وكان يتعر�س للمد واجلزر، فمثل  هذه الكتل 
الكبرية منحت الرتكمان يف الدورات ال�سابقة  ثالثة وزراء وهيئة م�ستقلة،  اما يف الكابينة احلالية، فقد تراجعت املكا�سب 
كثريا، اذ  ل وزارة  للرتكمان، ول هيئة م�ستقلة،  وخ�سر  الرتكمان مقعدهم الوحيد يف جمل�س الوزراء �سمن حزمة 

ال�سالحات املقدمة من قبل رئي�س الوزراء حيدر العبادي. 
ل يت�سمن كالمي ا�ستنتاجا باأن الكتل الكبرية لوحدها تتحمل تهمي�سنا واإلغاء دورنا ال�سيا�سي والتنفيذي فقط،  ولكن 
احلركات والحزاب وال�سخ�سيات الرتكمانية تتحمل امل�سوؤولية الكبرية اي�سا، ب�سبب عدم قدرتها على ت�سكيل م�سروع 

تركماين موحد، خوفا من فقدان امتيازات بع�س نخبها ال�سيا�سية مع الحزاب الكبرية. 
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• ما الغرض من تأسيس اهليئة العليا إلنقاذ الرتكمان؟	

نينوى وكركوك و�سالح  داع�س، يف  تنظيم  احتاللها من قبل  بعد  وا�سعة  من مناطقهم  اجزاء  الرتكمان  ان فقد  بعد 
الدين، وا�سبح وجودهم وكيانهم يف خطر حقيقي. لذا قامت جمموعة من الأكادمييني و ال�سيا�سيني الرتكمان بفكرة 
الرتكمان من حمنتهم هذه، ويعمل على  ينقذ  لكي  الن�سان،  واجتماعي وفقا ملرجعية حقوق  �سيا�سي  تاأ�سي�س م�سروع 
توثيق النتهاكات التي تعر�ست لها القومية الثالثة  بعد العرب والكراد )الرتكمان( والت�سدي للتهمي�س املتعمد للدور 

الرتكماين يف الدولة العراقية.
كانت هذه  ال�سباب التي دفعتنا لتاأ�سي�س هيئة انقاذ الرتكمان، لتكون منرباً حقيقياً لنقاذ الرتكمان، وتوثيق النتهاكات 

التي حلقت بهم، ومتابعتها مع املنظمات الدولية  بالتواريخ والأرقام.

• ما اهم العقبات امام حتسني املشاركة السياسية للرتكمان؟  	

ف�سال عن تدمري معظم املناطق الرتكمانية بيد داع�س، و�سعف الدعم احلكومي للرتكمان يف كافة املجالت، وعدم اهتمام 
اأولها، عقدة الت�ستت اجلغرايف الذي يجعل الرتكمان  املنظمات الدولية باملكون الرتكماين، هناك معوقات مو�سوعية، 
مكونا موزعا جغرافيا وغري متمركز يف مكان واحد، ف�سال عن ال�سراعات الأثنية التي ترتك اأثرها ال�سلبي مثل  ال�سراع 
القومي الكردي – الرتكماين من جهة، وال�سراع الكرب املتمثل ب�سراع اقليم كرد�ستان مع احلكومة الحتادية، ناهيك 

عن ان اأكرث املناطق الرتكمانية واقعة �سمن املناطق املتنازع عليها بني العرب والكراد.
اما ال�سباب الداخلية فقد اوجزتها بالفتقار اىل م�سروع تركماين وا�سح املعامل. 
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-حوار مع الدكتور 

طورهان كتانة 
مؤسس الجبهة التركمانية العراقية

ال�سيا�سي الرتكماين طورهان كتانة، ولد يف كركوك 956)، وهو حا�سل على �سهادة الطب من انقرة )98)، بداأ ن�ساطه 
للجبهة  رئي�س  واول  موؤ�س�س  انه   كما  الرتكماين،  الوطني  للحزب  املوؤ�س�سني  احد  وكان   ،(974 العام  منذ  ال�سيا�سي 
الرتكمانية العراقية.  يف العام  997) ا�س�س حزب ال�سعب الرتكماين و �سارك يف العديد من الفعاليات ال�سيا�سية يف اوربا، 

بعد 003) جمد هذا احلزب للتفرغ ك�سيا�سي م�ستقل من خالل جمل�س تركمان  العراق. 

• ما االسباب الرئيسية امام تفعيل املشاركة لسياسية للرتكمان؟	

لقد اخت�سرت  ال�سيا�سة العامة لالحتالل المريكي العراق مبذهبني و قومية واحدة ) �سنة و �سيعة و اكراد(.  كان هذا 
ال�سبب الرئي�س امام فتح باب مل�ساركة الرتكمان ال�سيا�سية الفعالة بو�سفهم املكون القومي الثالث بعد العرب والكراد. 
وهناك �سبب داخلي يتعلق بغالبية  النخب ال�سيا�سية الرتكمانية التي  بداأت العمل ال�سيا�سي مع  تاريخ ا�سقاط نظام 
�سدام ح�سني 003) ، وجزء ل ي�ستهان به منهم مل يطوروا قابلياتهم، و ا�سبحت ال�سمة الغالبة لل�سيا�سة الرتكمانية هي 

�سيا�سة رد الفعل التي ل تاأتي بنتيجة.

• يبدو انك احد السياسيني الرتكمان املعارضني ملا جنم عن االحتالل االمريكي للعراق من خمرجات؟	

معار�ستي ل يعني توقفي عن الن�ساط ال�سيا�سي، فقد التقيت  المني العام للجامعة العربية عمرو مو�سى  ))-))-003)  
ممثال عن الرتكمان ودعوته لزيارة العراق، واقمت بتاريخ )3 اب 004) وبال�سرتاك مع نا�سط اخر )املوؤمتر الوطني 
العراقي امل�ستقل( يف بريوت، ومت ت�سجيل ن�سبة الرتكمان احلقيقية يف العراق والتي تبلغ 3)% ،  وكنت بني 003)- 007) 
ع�سو ملجل�س تركمان العراق و رئي�س جلنة الرقابة به، وم�ست�سارا ال�سوؤون ال�سيا�سية و العالقات اخلارجية يف احلركة 

القومية الرتكمانية. 
لكن ن�ساطي اخذ ابعادا اخر غري امل�ساركة يف العملية ال�سيا�سية، مثال �سجلت يف العام  005)  دعوى يف املحكمة اجلنائية 
اخلا�سة يف بغداد �سد �سدام ح�سني و م�سعود الربزاين بتهمة ت�سليم و اعدام 66 �سخ�سية �سيا�سية يف اربيل  بتاريخ اب 
996)، و مل تقم املحكمة بتفعيل الدعوى وال�سباب معروفة، ويف العام 007) �سجلت دعوى �سد رئي�س اقليم كرد�ستان 

م�سعود الربزاين يف حمكمة العدل الدولية  لال�سباب نف�سها.
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• ما اوجه التمييز السياسية اليت يتعرض هلا الرتكمان برأيكم؟	

للرتكمان تاريخ طويل مع التمييز، بدء منذ احتالل العراق يف 8)9)، ل�سباب  تتعلق بالنزاع حول املو�سل بني تركيا و 
العراق بعد تاأ�سي�س دولة تركيا احلديثة، وقد كان الرتكمان ي�سكلون ن�سف �سكان املو�سل )املدينة و ما حولها من اق�سية 
و نواح و قرى(، منذئذ مت و�سع �سيا�سة بريطانية �سد الرتكمان ا�ستمرت يف العراق رغم تغري النظمة، وال�سبب الخر 
للتهمي�س والق�ساء هو عدم رغبة احلكومات املتعاقبة خلق م�سكلة قومية ) اثنية ( اخرى يف العراق �ستتحول حتما اىل 
ق�سية اقليمية، ب�سبب وجود الرتكمان يف دول اجلوار  مثل تركيا و ايران و �سوريا و الردن و كذلك يف فل�سطني، لذا كانت 

الق�سية الكردية لوحدها تكفي. 
وبداأت حمالت تعريب للمناطق الرتكمانية التي كانت ت�سكل فا�سال بني املنطقة اجلبلية حيث الكراد و و�سط و جنوب 
العراق حيث العرب،  و بداأت �سيا�سة  ا�سكان الع�سائر العربية يف مناطق الرتكمان يف املو�سل و كركوك و حولها و دياىل و 
مت تقليل ن�سبتهم، و اي اح�سائية امينة و عادلة لو كانت اجريت يف العراق حينها لكانت اظهرت ان الن�سبة احلقيقية ل 

تقل عن 3) % وهذه الن�سبة ل ت�سم الرتكمان الذين تاأثروا بالبيئة و تعربوا خا�سة يف الب�سرة و وا�سط. 

• كيف تقيم املشاركة السياسية للرتكمان يف العملية السياسية؟	

منذ ت�سكيل جمل�س احلكم و احلكومة النتقالية ثم الدائمية، مل مينح الرتكمان فر�سة حقيقية للم�ساركة ال�سيا�سية، 
التعريب قد جردتهم من  �سيا�سة  كانت  واذا  الرتكمان،  لتنال من حقوق  التكريد  �سيا�سة  التعريب جاءت  �سيا�سة  وبعد 
ممتلكاتهم و حقوقهم، وحتى من احلق يف اطالق ا�سماء تركمانية على مواليدهم،  جاءت �سيا�سة التكريد لتكمل ما بداأته 
�سيا�سة التعريب من طم�س الهوية الرتكمانية، و اذا جنحنا يف توثيق �سيا�سة التعريب من خالل حتديد ا�سماء العوائل 
التي مت ا�سكانها يف املناطق الرتكمانية، من خالل نقل قيد النفو�س ف�سال على توثيق ممتلكاتهم، فان �سيا�سة التكريد 
لي�ست موثقة، كون التوثيق من خالل نقل قيد النفو�س �سيظهر العدد احلقيقي لالكراد، وهو اقل مما يتم العالن عنه، 

ف�سال على جتاوز الكراد على م�ساحات �سا�سعة من الرا�سي العامة واخلا�سة. 

• هل انت مع فرضية ان الرتكمان دفعوا مثن صراع احلكومة املركزية مع االكراد؟	

هذا جزء من الواقع، فتعريب املناطق الرتكمانية و تكريد اربيل،  الغى الهوية الرتكمانية للمدينة منذ بداية �سبعينيات 
القرن املا�سي، اأي مع بدء بناء القرى الع�سرية  داخل املدينة و ا�ستقدام احلكومة الكراد من اجلبال و ا�سكانهم بها، 
يف خطوة للق�ساء على التمرد الكردي، وكان هذا بداية لفقدان الرتكمان وحدة ارا�سيهم، وت�ستتهم جغرافيا، و ا�سبح 

التفكري يف اقليم تركماين م�ستحيال. 

• ولكن ماذا عن االنقسام الديين واملذهيب داخل اجلسد الرتكماني، اال يرتك أثره على االداء السياسي 	
للنخب الرتكمانية؟

النخب ال�سيا�سية الرتكمانية يف غالبيتها موجهة اما من اخلارج او من كتل �سيا�سية كبرية  يف الداخل، وهذا ي�سكل كابحا 
ا�سا�سيا امام جعل اأي تيار �سيا�سي تركماين او اي �سخ�سية �سيا�سية تركمانية فاعلة.  

اما النق�سام  فهو عامل موجود يف جميع التيارات و الكتل ال�سيا�سية العراقية وهو موجود بني الرتكمان اي�سا، و لكن  
الطائفية التي كادت تق�سي على البالد، مل تنجح يف تق�سيم الرتكمان اىل الن،  لكن التيارات ال�سيا�سية ال�سيعية احلاكمة 
هذه  ا�ستمرار  و  ال�سيعية،   الكتل  ب�سيا�سة  هوؤلء  وارتباط  ال�سيعة،   الرتكمان  ال�سيا�سيني  عدد من  تقريب  على  عملت 
الذين مت  الرتكمانية  النخب  ان  الوا�سح  ان من  اخرى،  بعبارة  الرتكمان.  انق�سام  اىل  النهاية  يوؤدي يف  قد  ال�سيا�سية 
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تقريبها من ال�سلطة والخرون الذين حتالفوا مع كتل �سيا�سية �سنية، يقفون وراء عدم التو�سل اىل �سيا�سة تركمانية 
موحدة .

• لكن بالرغم من ذلك هناك اتفاق بني التيارات السياسية الرتكمانية على بعض املطالب اجلوهرية؟	

ال�سورة لي�ست �سوداء متاما، اذ  لبد من التاأكيد على ان حماولت داخلية اخرى، قد جرت لتق�سيم الرتكمان طائفيا، و 
ما جرى يف تلعفر من ا�ستهداف طائفي، و من ثم بني ع�سائر البيات التي تنتمي اىل املذهبني مثال وا�سح، لكن الرتكمان 
ومنها  قوا�سم م�سرتكة،  للرتكمان  فان  الرتكمان،  لتفتيت  املحاولت  كل هذه  وبالرغم من  الطائفية.   لتاأثري  ت�سدوا 

ق�سية كركوك  التي حتظى باأتفاق  اجلميع. 



المشاركة السياسية  
للكاكائيين
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5
 المشاركة

السياسية للكاكائيين

أثر المحدد الديني  على لمشاركة السياسية للكاكائيين

تبدو امل�شاركة ال�شيا�شية اكرث تعقيدا بالن�شبة الإقليات دينية مثل الكاكائية، فهي معتقد غري تب�شريي، اأو ال تقبل التحول 
من  لكثري  الباب  تفتح  ذاتها  على  وانطوائها  �شريتها  يف  وهي   اأبدا،  كاكائيا  تكون  فلن  كاكائيا،  تولد  مل  فاإذا  الديني. 

االتهامات واال�شاطري حول اجلماعة وطبيعة معتقداتها.
بناء على ذلك، ميثل املحدد الديني عائقا رئي�شيا امام التمثيل ال�شيا�شي، اذ لي�س للكاكائيني متثيل �شيا�شي على نحو 
م�شتقل، فلم ين�شووا حتت قائمة انتخابية موحدة للدخول يف االنتخابات، وال وجود لتمثيل لهم خارج اطار االحزاب 
ببقية  اأ�شوة  كرد�شتان  ود�شتور  االحتادي  الد�شتور  يف  لذكرهم  كاكائية  مطالب  االخرية  االونة  يف  وظهرت  الكردية، 
العراق على كوتا يف جمل�س  االأقليات، وقد ح�شلوا الول مرة يف تاريخ  اإىل كوتا  االأقليات، ف�شال عن املطالبة ب�شمهم 

حمافظة حلبجة.  

معوقات المشاركة السياسية للكاكائيين

وبح�شب الدكتور )نبيل املظفري الكاكائي( االكادميي يف جامعة كركوك فاأن جملة من العوائق تقف يف �شبيل حت�شني 
التمثيل ال�شيا�شي للكاكائيني منها :))( عدم اتفاق الكاكائية حول و�شعهم الديني، اأي م�شاألة االإعالن الر�شمي باعتبار 
االإ�شالمية  التيارات  بعد ظهور  �شيما  االأمنية، وال  املخاوف  اال�شالم. كذلك  انها جزء من  ام  الكاكائية عقيدة م�شتقلة 
التكفريية واملت�شددة، وا�شتهدافهم لالأديان واملذاهب التي ال تتفق مع اأفكارهم، مبا يف ذلك الكاكائيني، واإذا ما علمنا ان 
مناطق التوزع الدميوغرايف للكاكائيني متثل  خطا جغرافيا ميتد من  حمافظة نينوى اإىل حمافظة دياىل هو بحد ذاته 
اخلط الفا�شل بني املناطق ال�شاخنة  امنيا واملناطق اخلا�شعة لنفوذ حكومة اإقليم كرد�شتان،  تظهر مناطق الكاكائييني 
بو�شفها مناطقا يت�شم م�شتقبلها بالغمو�س، وتقع حتت التهديد املبا�شر للتيارات املت�شددة مبا فيها )الدولة االإ�شالمية(.

)))  مقابلة مؤسسة مسارات مع الدكتور  نبيل عكيد حممود املظفري الكاكائي، رئيس قسم التاريخ املعاصر يف جامعة 
كركوك ـــ كلية الرتبية للعلوم االنسانية، ـ كركوك، بتاريخ 4 تشرين األول 5)20
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من جهة ثانية  يوؤدي التوزيع اجلغرايف للكاكائيني  بو�شفهم )اقلية منت�شرة( ولي�شت )اقلية متمركزة( يف حيز جغرايف 
ونينوى  كركوك  مثل  خمتلفة  حمافظات  يف  للكاكائيني  اجلغرايف  فالتوزيع  ال�شيا�شي))(،  متثيلها  امام  عائقا  واحد 
وال�شليمانية ودياىل واربيل ودهوك وبغداد، يعد مثاال وا�شحا على هذه احلالة، و مبا ان النظام التمثيلي اأي النيابي يف 
العراق يعد املحافظة دائرة انتخابية، ادى ذلك اإىل فقدانهم لثقلهم ال�شكاين يف اية حمافظة عراقية، مما ي�شكل عائقا 

اأمامهم يف الو�شول اإىل مراكز القرار يف احلكومة االحتادية اأو حتى على �شعيد اإقليم كرد�شتان.  

ضعف التمثيل السياسي للكاكائيين

وميثل الكاكائيون مثاال اأخر حول خمرجات عدم ت�شكيل بع�س االقليات احزابا �شيا�شية متثل االقلية على نحو م�شتقل، 
االمر الذي يوؤدي اىل  ت�شتت ا�شواتهم على تيارات �شيا�شية اخرى، فاإن�شمام افراد االقلية الكاكائية اإىل االأحزاب الكردية 
ذات  اخرى  احزاب  اىل  الت�شويت   باأجتاه  الت�شويتي  �شلوكهم  عن  ف�شال  االحزاب،  لهذه  ت�شويتهم  اإىل  اأدى  املختلفة، 
توجهات ي�شارية او علمانية كان ح�شورها �شعيفا يف نتائج االنتخابات. وهناك توقعات ح�شب )الدكتور املظفري( بعم 
عدد  قلة  ب�شبب  لي�س  املفتوحة(،  )القوائم  على  قائما  االنتخابي  النظام  دام  ما  للكاكائيني،  ال�شيا�شي  التمثيل  حت�شن 
اإىل عدم متكنهم من الفوز باأي  اأدى  اإمنا  لتوزع افرادها اجلغرايف وانت�شارهم يف عدة حمافظات عراقية ما  اجلماعة، 
مقعد نيابي.  ي�شاف اإىل ذلك اأنهم يتوزعون على االأحزاب ال�شيا�شية الكردية املختلفة،  لذا اجتهت اأ�شواتهم اإىل الت�شتت 

بني احلزب الدميقراطي الكرد�شتاين واالحتاد الوطني الكرد�شتاين وبالدرجة االأقل حركة التغيري. 

)))  حول تصنيف االقليات اىل اقليات منتشرة ومتمركزة، ينظر: سعد سلوم، الوحدة يف التنوع-التعددية واملواطنة احلاضنة 
للتنوع يف العراق، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واالعالمية، 5)20.
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1-حوار مع الدكتور 

نبيل المظفري الكاكائي
رئيس قسم التاريخ في جامعة 

كركوك

• كيف تصف متثيل الكاكائيني يف العملية السياسية يف مراحلها االوىل؟	

مل يكن للكاكائية اأي متثيل يف جمل�س احلكم العراقي، اإذ انهم ان�شموا اإىل االأحزاب ال�شيا�شية الكردية التي مثلت رموزها 
القيادية يف املجل�س املذكور، وذلك على الرغم من وجود بع�س ال�شخ�شيات الكاكائية يف االأحزاب الكردية، اإال انهم مل 
يكونوا يف مواقع قيادية متقدمة. كما مل يكن هناك م�شاركة للكاكائيني يف كتابة الد�شتور العراقي. مل يطالب الكاكائيون 
باأي متثيل م�شتقل يف جلنة كتابة الد�شتور العراقي، بل ان االأغلبية ال توؤيد ان يكون هناك متثيل للكاكائيني حتى يف 
كتابة د�شتور اإقليم كرد�شتان، ولعل ال�شبب احلقيقي يف ذلك يعود اإىل انهم يخ�شون االعالن باأن الكاكائية عقيدة خمتلفة 
عن االإ�شالم.  وان�شحب االمر اإىل عدم املطالبة بتمثيلهم يف املحافل الدينية وال�شيا�شية واجلهات املرتبطة بها كاالأوقاف 

وغريها.
وقد و�شل اثنان من الكاكائيني اىل الربملان االنتقايل العراقي، وكانا مر�شحني �شمن القوائم احلزبية، وكانت االنتخابات 
جتري وفق نظام القوائم املغلقة، اأي ان القيادة ال�شيا�شية لالأحزاب هي امل�شوؤولة عن و�شع ت�شل�شل املر�شحني، واالأ�شوات 
لهذا  الكاكائيني مبقعدين ح�شال عليهما  لفوز  هياأ فر�شة منا�شبة  الذي  االمر  لل�شخ�س،  ولي�س  للقائمة  كلها تذهب 

ال�شبب، وكانت هذه املرة االأوىل واالأخرية لو�شول كاكائيني اىل الربملان. 

• ما تقييمك لعدم مشول الكاكائيني بنظام كوتا االقليات؟ 	

مل يتم �شمول الكاكائيني بنظام كوتا االقليات، ولي�س هناك من ميثل الكاكائيني على نحو م�شتقل يف الربملان العراقي، 
ولي�س هناك اأي متثيل لهم اي�شا على م�شتوى جمال�س املحافظات قبل التغيري )2003(، وال بعده، با�شتثناء املحافظة 
ن�شبة  ان  مع  الكوتا.  طريق  عن  املحافظة  جمل�س  يف  مقعد  على  الكاكائيون  ح�شل  اإذ  حلبجة(،  )حمافظة  امل�شتحدثة 
الكاكائيني يف حلبجة اقل بكثري من حمافظات اخرى، اذ ان عددهم يف حمافظة كركوك ي�شل اىل ا�شعاف عددهم  يف 
حلبجة، وكذلك احلال بالن�شبة لعددهم يف حمافظة نينوى. ومن اجلدير بالذكر ان الكاكائيني يف حلبجة متفقون على 
االأخرى، وهذا من  املحافظات  الكاكائيني يف  انهم يعتنقون  عقيدة م�شتقلة عن اال�شالم، ويعلنون ذلك جهرا بخالف 

وجهة نظري ال�شبب الرئي�س ملنحهم كوتا يف حلبجة. 
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• هل هناك متثيل الكاكائيني على مستوى احلكومة؟ 	

بل حتى وكالء  الوزراء  لي�س على �شعيد  بل معدومة،  العراقية �شعيفة فح�شب،  الوزارات  الكاكائية يف  لي�شت م�شاركة 
الوزراء اأي�شاً، ولرمبا ا�شتطيع ان اقول وهنا ال اجزم، انه لي�س هناك حتى مدير عام يف اأي وزارة عراقية احتادية. وجل 
ما منح للكاكائيني من منا�شب هي يف اقليم كرد�شتان، اإذ كان هناك وزير كاكائي يف حكومات كرد�شتان هو ال�شيد )فلك 
الدين الكاكائي(، اإذ ا�شبح وزيرا للثقافة يف كابينة من احلكومات التي ت�شكلت يف اقليم كرد�شتان. وهناك من�شب مدير 

عام على امل�شتوى االإداري يف حمافظة كركوك ، وهو مدير زراعة كركوك.

• ما أثر احملدد الديين على املشاركة السياسية للكاكائيني؟ 	

اذ  الكاكائية،  للحالة  بالن�شبة  واملعتقد  الدين  له عالقة مبا�شرة بحرية  ال�شيا�شي  التمثيل  ان  هنا،  نقول  ان  املفيد  من 
انه حتى على امل�شتوى االداري، ال يوجد حمافظ اأو قائممقام اأو مدير ناحية  كاكائي ا�شتلم مثل هذا املن�شب با�شتثناء 
حالة واحدة، عندما توىل  احد الكاكائيني من�شب قائممقام حلبجة )قبل جعلها حمافظة(، وقد اثار تعيينه اعرتا�شات 
عري�شة،  وكانت احلجة انه لي�س م�شلما، وال  ميكن لل�شريعة االإ�شالمية ان ت�شمح بح�شب املعرت�شني على تويل �شخ�س 
اأمور امل�شلمني، ومن الوا�شح ان من قاد حركة االعرتا�س �شد تويل كاكائي هذا املن�شب، هم من التيارات  غري م�شلم 
ي�شتطع  فاإنه مل  الواقع  املن�شب، ويف  لتم منعه من تويل  الكرد�شتاين  الوطني  اإ�شرار حزب االحتاد  ولوال  االإ�شالمية، 
تقدمي  اىل  به  اأدى  الذي   االمر  الدينية،  لعقيدته  نظرا  اأمامه  العراقيل  و�شع  ب�شبب  طويال،  من�شبه  يف  اال�شتمرار 
ا�شتقالته، على الرغم من اأن اال�شتقالة من مثل هذا املن�شب تعد حالة فريدة يف العراق عموما وكرد�شتان خ�شو�شا، فال 

احد يرف�س من�شبا رفيعا مثل هذا املن�شب. 
ويعد دليال على اال�شتقاللية الدينية  للكاكائيني عن االإ�شالم عدم وجود اأي منهم �شمن االأحزاب ال�شيا�شية االإ�شالمية 
مثل اجلماعة االإ�شالمية اأو االحتاد االإ�شالمي الكرد�شتاين اأو اأي تيار اإ�شالمي �شيعي كما حال اقليات اخرى مثل ال�شبك 
والرتكمان )من ال�شيعة( الذين جتدهم يف اغلب االأحزاب االإ�شالمية ال�شيعية، بينما يوجد من الكاكائيني من ان�شم اإىل 

احلزب ال�شيوعي. 

• ما ابرز املطالب السياسية للكاكائيني؟ 	

ذكرهم كمكون يف الد�شتور العراقي ود�شتور اإقليم كرد�شتان اأ�شوة باملكونات االخرى، و�شمولهم بنظام الكوتا يف الربملان 
العراقي والوزارات وبرملان اإقليم كرد�شتان وجمال�س املحافظات، فهذا هو احلل الوحيد لو�شولهم اىل الربملان.  

كذلك مراعاة توليهم املنا�شب االإدارية يف املحافظات العراقية املختلفة، علما ان هناك  نخبا من املثقفني واملخت�شني يف 
املجاالت املختلفة و�شريحة ال ي�شتهان بها من حملة ال�شهادات مبا فيها ال�شهادات العليا واالكادمييني الكاكائيني.

ومييل الكاكائيون الإعتبار النظام العلماين الذي يقوم على ف�شل الدين عن الدولة  �شبيلهم لالطمئنان اىل م�شتقبلهم يف 
العراق وكرد�شتان بوجه خا�س، وهذا ما يف�شر ان�شمامهم اىل احلزبني الكرديني الكبريين، نظرا لتبني هذين احلزبني 

املبادئ العلمانية.
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2-حوار مع 

السيد )اكو شاويس( 
ممثل كوتا الكاكائين في مجلس 

محافظة حلبجة.

ال�شيد )اأكو �شاوي�س( م�شرفا تربويا يف مديرية الرتبية يف حمافظة حلبجة، ويعد نا�شطا يف جمال الدفاع عن  يعمل 
حقوق الكاكائيني. مت اختياره ليكون مثال للكاكائيني يف حمافظة حلبجة، وهو اول متثيل �شيا�شي للكاكائيني يف تاريخ 

العراق وتاريخ اقليم كرد�شتان.

• كيف مت حصول الكاكائيني على كوتا يف جملس حمافظة حلبجة؟	

بتاريخ  5/2/5)20 �شوت برملان كرد�شتان باالجماع على م�شروع قانون حتويل حلبجة اىل حمافظة يف جل�شة ا�شتثنائية 
املحافظة  حلبجة  بذلك  .وا�شبحت  كرد�شتان،  اقليم  يف  واحلزبيني  احلكوميني  وامل�شوؤولني  الوزراء  من  عدد  بح�شور 
اجلديدة يف اقليم كرد�شتان. وحينها �شلم ممثلون خمتلفون للكاكائيني من اربيل وال�شيلمانية وكركوك طلبا الع�شاء 
الربملان ملنح الكاكائيني كوتا يف جمل�س املحافظة الذي ي�شم 25 ع�شوا. ومت  بذلك اقرار طلبنا الول مرة يف تاريخ العراق، 

كان هذا خربا �شارا للكاكائيني فى العراق و اأهل احلق فى اأيران .

• ممثلي 	 اختيار  مت  كيف 
الكاكائية يف الكوتا؟

عائلة   430 اأكرث  حلبجة   فى  لدينا 
ب�شكل  االختيار  كاكائية، وقد ح�شمنا 
دميقراطي من خالل اجراء انتخابات 
بتاريخ  االنتخابات  اجرينا  داخلية، 
�شمن  انا  ر�شحت  و   ،  20(5/2/20

)))( مر�شحا، و فزت بالرت�شيح.

انتخابات الكاكائيني يف حلبجة
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• ملاذا مل يستطع الكاكائيون تأسيس احزاب وتيارات سياسية متثلهم او تشارك يف االنتخابات ؟	

نحن االن يف اخلطوة االوىل التي تتمثل باالعرتاف بنا يف القوانني والت�شريعات واملوؤ�ش�شات، وال توجد تيارات او احزاب 
�شيا�شية متثل الكاكائيني، بل توجد جمعيات ثقافية حتاول التعريف بالديانة الكاكائية و معتقداتها، ويف الواقع الكاكائية 
حترم معتقداتها العمل ال�شيا�شي، الن ال�شيا�شية يف جوهرها �شراع حول ال�شلطة والرثوة، لكن يف �شوء عدم وجود بديل 

كان ال بد من قناة متثيل، وهي ال تعد باأي حال م�شاركة يف ال�شلطة. 

• يف ضوء ذلك مثل هذه احملددات الدينية كيف ترمسون سقف مطالبكم السياسية؟	

نحن ن�شعى لالعرتاف بالديانة الكاكائية، ففي املادة 6 من د�شتور اقليم كرد�شتان ا�شارة للديانات يف االقليم، ولي�س بينها 
الكاكائية،  لهذا عقدنا جمموعة من االجتماعات، وبتاريخ  5/4/2)20 زرنا برملان كرد�شتان و اأجرينا لقاءات مع اع�شاءه 
و مع رئي�س الربملان، وطالبنا باأدارج الديانة الكاكائية يف  د�شتور االقليم يف املواد : 6، 9)، 30 . كما طالبنا متثيل الكاكائية 
فى وزارة االوقاف و ال�شوؤون الدينية، واي�شا ادارجهم �شمن ت�شريع قانون حقوق االقليات يف االقليم. ولكن اىل االن مل 

يح�شل الكاكائيون على كوتا يف الربملان على �شعيد االقليم او على �شعيد الربملان االحتادي.

• ما تقييم مشاركتكم السياسية، يف ضوء متثيلكم الول منصب رمسي يسند للكاكائيني؟	

بتاريخ  )/5/6)20 با�شر حمافظ حلبجة ونائبيه عملهم، وبتاريخ  5/9/23)20 ح�شل اتفاق �شيا�شي حول ت�شكيل جمل�س 
حمافظة حلبجة بني التيارات ال�شيا�شية، اال انه حلد االن مل ي�شدر اأمر تعني اع�شاء جمل�س املحافظة  من قبل وزارة 
الداخلية و جمل�س الوزراء يف االقليم،  وحلد االن مل ابا�شر عملي على نحو ر�شمي، اال انني اجري تن�شيقا مع �شلطات 

املحافظة لتبلبية مطالب الكاكائيني يف املحافظة. 

                           

                                                

وفد كاكائي يف زيارة لربملان كرد�شتان
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6
 المشاركة

السياسية للمندائيين

املندائيون هم اقدم االقليات الدينية يف العراق، يعي�شون  يف بغداد وجنوب العراق  يف حمافظة مي�شان  ب�شكل خا�ص والتي 
تعد مبثابة عا�شمة تاريخية لهم، يتكلمون اللغة املندائية، وهي لهجة من لهجات اللغة االآرامية ال�شرقية. وتعد لغة 
العراقيني االأوائل بعد اللغة ال�شومرية. وقد اأدرجت يف العام 2006 �شمن قامو�ص اليون�شكو للغات املعر�شة لالنقرا�ص. 

التحول  في البنى التمثيلية للمندائيين 

عند مطلع الثمانينيات من القرن املا�شي، حدث حتول وا�شح يف بنى الطائفة املندائية االجتماعية والثقافية وال�شيا�شية، 
متثل يف حركة جادة لبلورة هوية ال�شابئة املندائيني الدينية والثقافية، فت�شكلت ثالثة جمال�ص لقيادة الطائفة؛ وهي: 
املجل�س الروحاين: وي�شم جميع رجال الدين، ويهتم بال�شوؤون الدينية، ويراأ�شه رئي�ص طائفة ال�شابئة املندائيني يف 

العراق والعامل )الكنزبرا ال�شيخ �شتار جبار حلو(.
جمل�س العموم: ويتكون من ممثلني لكل عائلة/ع�شرية، تنتخبهم عوائلهم بطريقة االنتخاب احلر املبا�شر، و يعّد هذا 

املجل�ص مبثابة برملان من واجباته الت�شريع والرقابة.
ال�شوؤون  باإدارة  ويقوم  املبا�شر،  االقرتاع احلر  العموم ح�شرا، وبطريقة  اأع�شاوؤه من جمل�ص  ينتخب  ال�شوؤون:  جمل�س 

احلياتية لل�شابئة املندائيني عرب عدد من االأق�شام التي تنبثق  منه))(.

تشكيل اللجنة السياسية العليا 

او  االحزاب  اي من  ر�شمية يف  ب�شفة  العراق، وعدم دخولهم  اغلب حمافظات  وتوزعهم على  املندائيني،  لقلة عدد  كان 
التحالفات ال�شيا�شية، اأثر يف عدم ح�شولهم على اي متثيل لهم يف جمل�ص النواب يف دورته االوىل 2006- 0)20. و على 
الرغم من  املندائيني مل ي�شكلوا  تنظيمات �شيا�شية  متثلهم على نحو اثني او ديني، لكن بعد العام 2003 وانت�شار االحزاب 
والتنظيمات ال�شيا�شية،  ولكي ال يكون هناك فراغ يف متثيل املندائيني ت�شكلت جلنة عليا من رئا�شة ال�شابئة املندائيني 

)1)  سعد سلوم، االقليات يف العراق،  الذاكرة، اهلوية، التحديات، مؤسسة مسارات،  بغداد، 2014.
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تراوح عدده بني 9 اىل 5) �شميت )اللجنة ال�شيا�شية العليا( اخذت على عاتقها  مد ج�شور التعاون وحتقيق �شلة ب�شناع 
القرار ومتثيل الطائفة يف املحافل ال�شيا�شية وهي بذلك ا�شتطاعت ان ت�شد �شاغر عدم وجود تنظيم �شيا�شي.

كوتا المندائيين

حتفز املندائيون للمطالبة برفع م�شتوى متثيلهم بعد عدم نيلهم مقعدا يف الربملان االحتادي يف دورته االوىل، فح�شلوا  
على »مقعد واحد« �شمن »نظام الكوتا« يف كل من جمل�ص حمافظة بغداد لدورته الثانية 2008- 2)20، ومقعد يف جمل�ص 
النواب لدورته الثانية 0)20 – 4)20،  كما ا�شتطاع املندائيون من زيادة متثيلهم على م�شتوى احلكومات املحلية باحل�شول 
على كوتا يف ق�شاء الر�شافة �شمن حمافظة بغداد، ومقعد كوتا لق�شاء مركز العمارة �شمن حمافظة مي�شان )�شينفذ 
الب�شرة،  حمافظة  جمل�ص  �شمن  كوتا  مقعد  على  للح�شول  متوا�شلة  جهودهم  زالت  املقبلة(  وما  الدورة  من  اعتبارا 

وزيادة عدد املقاعد املخ�ش�شة لهم يف جمل�ص النواب من  مقعد واحد اىل مقعدين.

التوجه للقضاء لتحسين المشاركة السياسية

كذلك توجه املندائيون اإىل الق�شاء يف �شبيل حت�شني االآليات االنتخابية مبا يرفع من م�شتوى  م�شاركتهم ال�شيا�شية،  
فرفعت دعوى باأ�شم رئي�ص الطائفة املندائية يف العراق والعامل الري�ص اأمة »�شتار جبار احللو« �شد  ال�شيد رئي�ص جمل�ص 
»مدحت  القا�شي  برئا�شة   20(0  /3  /  3 بتاريخ  ت�شكلت  والتي  العليا،  االحتادية  املحكمة  امام  لوظيفته  ا�شافة  النواب 
املحمود« وا�شدرت حكما باعتبار املقاعد املخ�ش�شة من الكوتا  للمكون ال�شابئي كافة �شمن دائرة انتخابية واحدة كما 

هو حال امل�شيحيني))(. 

اآلليات الديمقراطية الداخلية  الختيار المرشحين 

وا�شبح  الكوتا،  يف  مر�شحهم  لفوز  الطائفة(  )داخل  داخلية  انتخابات  باجراءاهم  االقليات  بقية  عن  املندائيون  ينفرد 
ال�شوؤون  الطائفة وجمل�ص  الروحاين وجمل�ص عموم  باملجل�ص  واملتمثلة  للطائفة  الثالث   الرئا�شية  املجال�ص   من حق 
العام  اال�شراف وتر�شيح اأي �شخ�ص للمنا�شب العليا  يف موؤ�ش�شات الدولة  العراقيةعن طريق االنتخابات داخل الطائفة، 

وبح�شور هذه الرئا�شات الثالثة للطائفة، ثم يرفع اأ�شم املر�شح بكتاب من الطائفة اىل دوائر الدولة.
وبناء على ذلك حاولوا قطع الطريق امام التيارات ال�شيا�شية الكربى لتوظيف ممثليهم، لكن هذا مل مينع من هيمنة 
هذه التيارات على مقعد الكوتا املخ�ش�ص للمندائيني عرب تقدمي مر�شحني مندائيني موالني لهذه االحزاب، وهو ما 

يعده املندائيون �شرقة حلقهم يف الكوتا. 
يرى املندائيون ان ثقافتهم تتعر�ص خلطر حقيقي ووجودهم مهدد باالنقرا�ص، لذا ترتكز احدى املطالب التي تت�شدى 
متثيلهم  �شقف  برفع  املندائيون  يطالب  العراق  وداخل  املنايف.  يف  ت�شتتتهم  بدل  واحد  بلد  يف  جمعهم  يف  اخلطر  لهذا 

ال�شيا�شي يف احلكومة االحتادية مبنحهم وزارة خدمية على االقل.

)1)   مجهورية العراق، قرار احملكمة االحتادية العليا، 7- احتادية، 2010. 



1-حوار مع 

نادية فاضل مغامس 
مدير عام اوقاف المندائيين

• كيف تصفني تسنم امرأة من نساء االقليات منصب مدير عام  يف االوقاف؟	

انه امر ينطوي على حتد كبري، داخل االوقاف، وداخل موؤ�ش�شات الدولة، وداخل موؤ�ش�شات الطائفة املندائية اي�شا. فاأوال 
احل�شول على من�شب مدير عام بالن�شبة لالإقليات يف زمن املحا�ش�شة وهيمنة االحزاب ال�شيا�شية الكربى لي�ص باالمر 
ال�شهل، وهناك �شعوبة مركبة ب�شبب كوين انتمي اىل اقلية تعد من اقل املكونات عدداً مقارنة بامل�شيحيني واالإيزيديني 
لوجود  �شعوبات  تكتنفه  للمن�شب  ت�شنمي  جعل  ما  وهو  االقليات،  ن�شاء  من  امراأة  كوين  وثانيا  املندائية،  االقلية  هي 
وعلى  الدولة،  موؤ�ش�شات  احد  بو�شفه  اي�شاً  املندائية  وال�شابئة  وااليزيدية  امل�شيحية  االوقاف  ديوان  داخل  املحا�ش�شة 
الرغم من اأن النظام الداخلي للديوان ين�ص على التوازن بني االديان لي�ص بناء على حمدد عددي، ولكن بو�شفها اديانا، 

ولكن  التمثيل يف الديوان اخذ بعامل كمي عددي ولي�ص  بناء على متثيل االديان على الت�شاوي. 

• كيف مت ترشيحك داخل الطائفة املندائية لتسنم املنصب؟	

واملتمثلة  ال�شابئة  لطائفة  الداخلي  النظام  يف  الثالثة  الرئا�شات  اإن  اذ  املندائية،  الطائفة  داخل  فريدا  حدثا  هذا  كان 
باملجل�ص الروحاين وجمل�ص عموم الطائفة وجمل�ص ال�شوؤون العام اأتخذت قرار باأن يكون تر�شيح اأي �شخ�ص للمنا�شب 
العليا  يف موؤ�ش�شات الدولة  العراقية يتم عن طريق االنتخابات داخل الطائفة، بح�شور الرئا�شات الثالثة للطائفة، ثم 

يرفع اأ�شم املر�شح بكتاب من الطائفة اىل دوائر الدولة.
اجلهة  اأنها  اذ  بالرت�شيح،  يفوز  لكي  العموم،  جمل�ص  اع�شاء  من   )(  + )الن�شف  ا�شوات  على  يح�شل  ان  املر�شح  وعلى 
الوحيدة امل�شموح الع�شائها بالت�شويت من بني الرئا�شات الثالثة لطائفة ال�شابئة، وهو ميثل برملان الطائفة وامل�شوؤول 
عن ت�شريع القوانني ح�شب النظام الداخلي للطائفة، وقد ح�شلت يف حينها على اأ�شوات )ن�شف + 6( عند فوزي بالرت�شيح 

باالنتخابات التي جرت يف مندى الطائفة بتاريخ  ))/4/3)20 .

• هل يعد ترشيحك امرا غري مسبوق داخل الطائفة ايضا؟	

 مل ي�شبق لطائفة ال�شابئة املندئيني العريقة اأن ر�شحت امراأة الي من�شب مهم يف موؤ�ش�شات الدولة، كما انه من ناحية 
بكل  الطوائف  امراأة من�شب مدير عام وقف الي من  ان تتوىل  املعا�شر  العراقية  الدولة  تاريخ   ي�شبق يف  تاريخية مل 
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اقدر  انا  لذا  فقط،  الرجال  على  حكر  كان  املن�شب  هذا  اأن  حيث  غريها،  اأو  اأيزيدية  اأو  م�شيحية  اأو  ا�شالمية  اأنواعها 
املن�شب  بت�شلم  اقناعهم  الدينية، وقد جنحت يف  الن�شاء ومتثيل طائفتي  لتمثيل  امللقاة على عاتقي  الكبرية  امل�شوؤولية 

وادارته على اكمل وجه، وقد ا�شتلمته وكالة بتاريخ 7)/4/9)20 بعد ان كان ي�شغله ال�شيد توما زهرون اأ�شالة. 

• هل متثيل املندائيني يف  ديوان الوقف يليب طموح املندائيني ويعرب عن تطلعاتهم؟	

ديوان اوقاف الديانات امل�شيحية وااليزيدية وال�شابئة املندائيني من موؤ�ش�شات الدولة ال�شغرية، وبالرغم من ان الديوان 
يحمل ا�شماء االديان الثالث املعرتف بها يف الد�شتور، اال ان التعامل داخل الديوان مع االديان الثالثة  يكون على اأ�شا�ص 
اأعداد افراد طوائفهم ولي�ص بناء على كفاءتهم، اذ ان توزيع املنا�شب بني  )7( مدراء عامون و )2( وكيل رئي�ص الديوان 
ومن�شب رئي�ص الديوان،  مل ينل فيها املندائيون �شوى من�شب  واحد هو مدير عام الوقف ال�شابئي وبالوكالة، ومن�شب  
واحد لوكيل رئي�ص الديوان،  ومل حت�شل موافقة جمل�ص الوزراء على تثبيت هذة املنا�شب اأ�شالة حلد االن رغم مرور 
اأكرث من �شنة على رفعها اليه ال�شتح�شال املوافقات. وهذا يعني انه لي�ص حقنا املناف�شة على �شغل من�شب رئي�ص الديوان 

لالديان الثالثة،  وذلك لقلة عددنا  قيا�شا بامل�شيحيني وااليزيديني.

• ما ابرز اهم العوائق اليت تقف امام عملك؟	

بديانتنا مثال دون وجود تخ�شي�شات  التعريف  لنا كمندائيني  املالية، كيف ميكن  التخ�شي�شات  قلة  اال�شا�ص  بالدرجة 
لطباعة من�شورات تعرف مبعتقداتها، او انتاج افالم وبرامح وثائقية، ال �شيما وان و�شائل االعالم الر�شمية لي�ص لها اي 

دور  يف التعريف بديانتنا واجلهل بها يكاد يكون ظاهرة عامة. 
هل من املعقول ان الطائفة املندائية ال ت�شتطيع طباعة كتابها املقد�ص )كنزا ربا( ب�شبب عدم وجود تخ�شي�شات مالية؟.  
كذلك فاأن رجال الدين املندائيني هم اكرث رجال الدين فقرا من بني الطوائف الدينية ب�شبب تفرغهم لل�شوؤون الدينية 
وعدم وجود موارد مالية لديهم او رواتب من قبل احلكومة. نحن يف العراق ل�شنا �شوى طائفة من�شية ومهددة باالنقرا�ص.

• ما مالحظاتك على  متثيل الصابئة املندائيني  يف مؤسسات الدولة؟	

ب�شبب الطائفية واملحا�ش�شة وكرثة االحزاب وتق�شيم املنا�شب بينهم، فاأن متثيلنا غري فعال، حتى اأن مقعد كوتا ال�شابئة 
يف الربملان قد مت اال�شتيالء عليه وترحيله اىل اأحد االحزاب املتنفذة، بالرغم اأن الذي ي�شغل هذا املقعد حالياً هو من 
طائفة ال�شابئةاال اأن تر�شيحه مل ياأتي عن طريق املوؤ�ش�شة املندائية ح�شب نظامها الداخلي، وبذلك خ�شرت الطائفة هذا 
االمتياز، وكذلك احلال مع ممثل  الطائفة يف جمل�ص حمافظة بغداد حيث مت ترحيله اىل احد االحزاب املتنفذة، ومل يتم 

تر�شيحه من قبل املوؤ�ش�شة املندائية اي�شا . 

• ما  طبيعة عملك يف ديوان االوقاف ؟	

اوظف خربتي كمهند�شة معمارية يف الوقف، اذ اأقوم بتقدمي اال�شت�شارات الهند�شية يف الديوان ورئا�شتي لعدة جلان مثل 
جلنة متابعة �شوؤون املراأة لالديان الثالثة واللجنة العليا للنهو�ص بواقع املراأة مع وزارة املراأة امللغاة واللجنة العليا ملحو 

االمية مع وزارة الرتبية وع�شو هيئة الراأي يف الديوان امل�شوؤولة عن اتخاذ القرارات املهمة .
وتنفيذ  وت�شاميم  واأ�شتمالكات  عقارات  من  ال�شابئة  و�شوؤون  اوقاف  متابعة  وكالة،  عام  كمدير  واجباتي  �شمن  ومن 
امل�شاريع اخلا�شة بالطائفة من دور عبادة )منادى( ومقابر ودور �شيافة ومدار�ص مندائية وغريها يف بغداد واملحافظات.

 وكذلك التوا�شل مع ممثلي االديان االخرى من خالل امل�شاركة يف اللقاءات واملوؤمترات واملهرجانات وتبادل الزيارات 
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وزيارة امل�شوؤولني واملراجع الدينيني والهيئات الدبلوما�شية لتوفري متطلبات اتباع االديان الثالثة يف الديوان.

• ما طموحك الشخصي لتمثيل مطالب املندائيني  يف عملك ويف املستقبل؟ 	

اأمتنى توفري متطلبات املندائيني مثل ان يكون لهم )مندى( وجممع اأبنية اأدارة ودور �شيافة ومدار�ص مندائية واأبنية 
ثقافية يف كل حمافظة يتواجد فيها املندائيون، ولدي طموح �شيا�شي  باأن امثل املندائيني على م�شتوى اعلى، وان يكون 
للمندائيني ع�شوة يف الربملان او وزيرة،وال �شيما ان لدي خربة يف جمال عملي الهند�شي قد يكون مالئما ان جتد مكانها 

يف وزارة اال�شكان واالعمار او  ووزارة البلديات واأمانة العا�شمة، وهو ما اود ان اخدم بلدي من خالله.

• ما الذي تطمحني لتقدميه لنساء االقليات؟	

 يف جمال عملي يف متابعة �شوؤون املراأة لالأديان الثالثة بالديوان، هناك مهمة فوق طاقاتنا ملواجهة التمييز �شد ن�شاء 
عانوا من ويالت  الذين  املختلفة  اال�شالمية  الطوائف  ن�شاء  وااليزيديني، وحتى  واملندائيني  امل�شيحييني  االقليات من 
احلروب والنزاعات الطائفية بني ال�شنة وال�شيعة، فهم ال�شريحة االكرث ت�شررا.  اما �شبايا االيزيديات فتلك كارثة بكل 
املقايي�ص، ان ال ن�شتطيع ان نفعل �شيئا لتحرير اال�شريات بيد تنظيم داع�ص، لذا جزء من عملنا ان نخطط اي�شا حلفظ 

كرامة املراأة، ان العائق اال�شا�ص الذي يقف يف وجه عملنا يتمثل بقلة التخ�شي�شات املالية. 
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حوار مع 

رعد جبار صالح الخميسي
عضو مجلس محافظة بغداد عن 

المندائيين

�شغل ال�شيد رعد جبار اخلمي�ص منا�شب متثيلية خمتلفة داخل طائفة ال�شابئة املندائيني كمقرر جمل�ص عموم ال�شابئة 
املندائيني، ورئي�ص مركز البحوث والدرا�شات املندائية، و نائب رئي�ص جمل�ص �شووؤن ال�شابئة املندائيني، ع�شو اللجنة 
ال�شيا�شية العليا لل�شابئة املندائيني، ممثل ال�شابئة املندائيني يف رئا�شة جمهورية العراق لغاية نهاية 2)20، وذلك قبل 

ان يفوز بكوتا املندائيني يف جمل�ص حمافظة بغداد. 

• كيف مت ترشيحك داخل الطائفة للفوز كمرشح الكوتا ضمن جملس حمافظة بغداد؟	

يف الواقع نحن جنري انتخابات داخلية )داخل الطائفة( لفوز مر�شحنا للكوتا نطلق عليها ت�شمية انتخابات متهيدية، 
وقد  خ�شت مناف�شة انتخابية يف انتخابات )الدورة الثالثة 3)20 -7)20(  مع ال�شيد داخل يو�شف عمارة، وبعد  االنتخابات 
التمهيدية التي جرت يف مندى ال�شابئة املندائيني فزت باالنتخابات العامة، وبناء عليها ر�شحت كمثل الكوتا للمندائيني 

يف جمل�ص حمافظة بغداد. 

• كيف  تطورت املشاركة السياسية للمندائيني يف العملية السياسية منذ العام 2003؟ 	

مل ي�شرتك يف جمل�ص احلكم 2003، رغم املحاوالت الكبرية التي بذلت،  ولكن مت ا�شراكنا يف اجلمعية الوطنية يف ما بعد،  
وكان ممثل املندائيني ال�شيد �شبحي مبارك مال اهلل، ثم يف جلان كتابة الد�شتور مت ا�شافة ا�شم ممثل لل�شابئة املندائيني 

اىل احدى اللجان الفرعية �شكال فقط دون ان يكون له تاأثري فعلي.
العراقي،  النواب  ال�شيد خالد امني رومي لع�شوية جمل�ص  – 4)20 مت تر�شيح  الثانية 0)20   يف االنتخابات الربملانية 
ومل يكن  هناك من يناف�شه على مقعد الكوتا، اما االنتخابات النيابية الثالثة 4)20-8)20 فقد فاز ال�شيد حارث �شن�شل 
ال�شنيد بعد ح�شوله على اعلى اال�شوات من بني خم�شة مر�شحني تناف�شوا على مقعد الكوتا.  ويف انتخابات جمال�ص 
املحافظات خ�ش�ص لنا مقعد واحد يف جمل�ص حمافظة بغداد،  وابتداءا من الدورة الثانية 2009 -3)20  �شغل مقعد الكوتا 

ال�شيد علي ح�شني زهرون ، ومل يكن  من يناف�شه  من املندائيني. 

• ما االطار التنظيمي الذي يتبناه املندائيون يف ظل عدم وجود احزاب سياسية متثلهم؟	

مل ي�شكل املندائيون تنظيمات �شيا�شية  متثلهم على نحو اثني او ديني، امنا  كانت هناك انتماءات �شخ�شية لالحزاب 
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الي�شارية كجميع افراد االقليات االخرى التي وجدت يف الي�شار متنف�شا لها،  وبعد عام 2003 وانت�شار االحزاب والتنظيمات 
ال�شيا�شية، وات�شاع نفوذها وو�شولها لل�شلطة،  ولكي ال يكون هناك فراغ يف متثيل املندائيني ت�شكلت جلنة عليا من رئا�شة 
ال�شابئة املندائيني تراوح عدده بني 9 اىل 5) �شميت )اللجنة ال�شيا�شية العليا( اخذت على عاتقها  مد ج�شور التعاون 
وحتقيق �شلة ب�شناع القرار ومتثيل الطائفة يف املحافل ال�شيا�شية وهي بذلك ا�شتطاعت ان ت�شد �شاغر عدم وجود تنظيم 

�شيا�شي.

• هل هناك تنسيق بني الزعامات الدينية والسياسية داخل الطائفة؟	

للطائفة،   العليا  ال�شيا�شية  واللجنة  الطائفة  زعيم  االخرى بني  االقليات  اليها  تفتقر  التن�شيق  عالية من  درجة  هناك 
واالخرية حتاول �شمان عدم ا�شغال رئي�ص الطائفة وزعيمها الديني بتفا�شيل و معرتك ال�شيا�شة  اليومي لكونه رئي�شا 

دينيا ورجل دين يخت�ص باأدارة �شوؤون الطائفة الدينية.
لكن يبقى لزعيم الطائفة دور و تاأثري يف ت�شمية املر�شح، لكون قبوله من قبل رئي�ص الطائفة يعد مبثابة تو�شية او تزكية 
برت�شيحه وانتخابه، لكن مع ذلك يظل  القرار الف�شل يف ت�شمية املر�شح  لقرار جمل�ص عموم الطائفة ، اما يف  يخ�ص 

القرارات امل�شريية، فله دور كبري ووا�شح يف �شناعتها

• كيف تقيمون مستوى املشاركة السياسية للمندائيني يف مؤسسات الدولة؟	

 يف الواقع م�شاركتنا رمزية ولي�ص لها وزن �شيا�شي موؤثر، اذ لي�ص لل�شابئة املندائيني اي م�شاركة يف الوزارات العراقية، 
ومل ي�شند لنا مبن�شب مدير عام، اما املن�شب الرفيع الوحيد يف الكابينة الوزارية هو مدير عام اوقاف ال�شابئة املندائيني 
يف ديوان اوقاف امل�شيحيني وااليزيديني وال�شابئة املندائيني، وهو امر يثري االنتباه بالن�شبة جلماعة من اقدم اجلماعات 

الدينية التي كانت تعي�ص يف العراق.

• ما ابرز املطالب السياسية للمندائيني؟	

حقوقهم  على  يح�شلوا  وان  اق�شاء،  او  تهمي�ص  اي  دون  من  ال�شيا�شية  بالعملية  بامل�شاركة  املندائيني  ال�شابئة  يطمح   
الد�شتورية واالجتماعية بو�شفهم مواطنني، لكن �شفقة تقا�شم ال�شلطة بني التيارات ال�شيا�شية الكربى على م�شتوى 
ا�شا�ص  الدولة االخرى، ال تتيح لالقليات منفذا، هناك هيمنة على  احلكومة والربملان واملجال�ص املحلية وكل مفا�شل 

تق�شيم النفوذ بني ال�شنة وال�شيعة واالكراد.
نحن يف و�شع بالغ التهمي�ص، وي�شارع ممثلونا يف �شبيل اب�شط احلقوق، لي�شت الكوتا واملقاعد التي خ�ش�شت للمندائيني 
�شوى اجراءات تت�شم بطابع �شكلي، ولي�شت هناك م�شاركة حقيقة او فعالة لنا يف العملية ال�شيا�شية، ومن وجهة نظري 
ان ا�شناد وزارة خدمية للمندائيني  �شوف تتيح جماال للمندائيني خلدمة بلدهم، اما الكوتا فاعتقد انها لن تغري �شيئا 

اال اذا كانت هناك م�شاركة فعلية يف �شنع القرارات، وهو امر ال ميكن تخيله حاليا.



األقليات المحرومة
من المشاركة السياسية
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7
األقليات المحرومة 

من المشاركة السياسية

يعد العرتاف بالأقليات �سروريا ل�سمان حقوق الأقليات يف الدولة، مبا يف ذلك احلق يف امل�ساركة ال�سيا�سية.  ويتجلى هذا 
العرتاف يف موؤ�سرات حمددة مثل ذكرهم يف الد�ستور، ا�سدار ت�سريعات حلماية حقوقهم، منحهم الكوتا  يف النتخابات، 

متثيلهم يف ديوان اوقاف امل�سيحيني والأيزيديني وال�سابئة املندائية )بالن�سبة لالقليات الدينية(. 

عدم االعتراف باالقليات  والمشاركة السياسية

يف هذا ال�سياق تذكر املادة 2-2 من الد�ستور العراقي 2005 اقليات حمددة بالأ�سم هي : امل�سيحيون، اليزيديون، ال�سابئة 
املندائيون، كما تذكر املادة 125 من الد�ستور اقليات قومية مثل الرتكمان، الكلدان، الأ�سوريني، وت�سري اىل ان احكام املادة 

الد�ستور ت�سمل �سائر املكونات الخرى دون ذكرها على نحو ح�سري.  
م�ساركتهم  تفعيل  امام  قيدا  افريقية  ا�سول  من  والعراقيني  والبهائيني  الكاكائيني  مثل:  اقليات  ذكر  عدم  و�سع  لذا 
�سيا�سية  تيارات  كونوا  الد�ستور  يف  ذكرهم  عدم  من  الرغم  على  الذين  ال�سبك،  هو  الوحيد  ال�ستثناء  وكان  ال�سيا�سية، 
متثل هويتهم على نحو م�ستقل، وطالبوا بذكرهم يف الد�ستور على نحو ر�سمي من خالل ممثليهم يف الربملان الحتادي، 

و�سرورة ان يتم تبني ذلك يف التعديالت الد�ستورية للمادة 125، كما حازوا على كوتا خا�سة بال�سبك.
اأمام التمتع باحلقوق التي تر�سخت على ال�سعيد الدويل، فهو يوؤدي يف نهاية  وملا كان عدم العرتاف بالقليات عائًقا 
املطاف اإىل تهمي�س الأقليات واإىل اإق�سائها من العملية ال�سيا�سية.  والعرتاف على اأ�سا�س التحديد الذاتي للهوية هو 
اخلطوة الأوىل يف العملية الرامية اإىل كفالة حقوق الأقليات و�سون مركز اأفراد الأقليات على قدم امل�ساواة مع غريهم 

من اأفراد املجتمع.
غري ان هناك ا�سبابا اخرى تقع خارج اعرتاف الدولة تقف حائال امام امل�ساركة ال�سيا�سية لالقليات منها ا�سباب داخل 
اجلماعة نف�سها، قد تعود لطبيعة العقيدة الدينية التي يتبعها افراد القلية املعنية، او تداخل حمددات هوية القليات 
)حمدد قومي ت�سرتك فيه مع الغلبية مع اختالفها دينيا او مذهبيا او لغويا(، وقد يرجع �سعف امل�ساركة ال�سيا�سية اىل 

عدم ت�سكيل هذه القليات تيارات �سيا�سية متثلها على ال�سعيد ال�سيا�سي.
ال�سي�سان والداغ�ستان وال�سرك�س 



83 األقليات المحرومة من المشاركة السياسية

وقد يجتمع عامل قلة العدد مع كون القلية غري متمركزة جغرافيا، ب�سبب توزعها اجلغرايف على مناطق متفرقة )اقلية 
م�ستتة(  المر الذي يوؤدي اىل �سعف ح�سورها ال�سيا�سية وعائقا من ثم لتمثيلها، وينطبق ذلك اي�سا على قبائل القوقاز 
العراقية من ( ال�سي�سان والداغ�ستان وال�سرك�س( الذين كانوا �سحية تهجري ق�سري قامت به  رو�سيا القي�سرية قبل مئة 
وخم�سني �سنة، اأي يف عام 1٨٦٤، ومت خالل هذا التهجري ابعاد افرادهم من ال�سمال القفقا�سي اىل الرا�سي الرتكية،  وقام 

العثمانيون بدورهم بتوزيع افراد القلية املهجرة اىل الردن و�سوريا والعراق.
ويف العراق ب�سبب قلة عددهم  واندماجهم يف املجتمع، ا�سبح افراد القلية من�سيني وان�سهرت عوائلهم �سمن مناطق 
رموزها  خالل  من  الداغ�ستانية  القلية  العراقيون  عرف  وقد  والكراد،  والرتكمان  العرب  بني  اجلديدة  تواجدهم 
ت�سمية  ولكون  العراق،  مناطق  عموم  يف  وانت�سارهم  واحدة  حمافظة  يف  جتمعهم   عدم  من  الرغم  على  و�سخ�سياتها 
)الداغ�ستان( اأكرث �سهرة من غريها من املكونات الخرى مثل )ال�سرك�س()1(، ا�سبح ال�سراك�سة اي�سا ي�سمون انف�سهم 
بالداغ�ستانيني لنهم )اولد عم( من حيث القرابة، لكن اىل الن ل يوجد اعرتاف بهم كمكون، ول يوجد متثيل �سيا�سي 
للداغ�ستانيني يف الحزاب ال�سيا�سية القائمة او من خالل تاأ�سي�س احزاب متثلهم بح�سب الدكتور«احمد كتاو« احد ابرز 

ممثلي ال�سرك�س يف العراق.
�سيا�سي ميثل  تيار  او  تاأ�سي�س حزب  ا�سباب عدم  ومي�سي »كتاو« اىل �سرح 
جمعية  بتاأ�سي�س  بداأن  لكننا  �سيا�سيا،  حزبا  نوؤ�س�س  بقوله” مل  ال�سرك�س 
ممثال  وب�سفتي  كركوك،   يف  الرئي�سي  مقرها   200٤ العام  يف  خريية 
رئي�س  تر�سيح  ومت  اجلمعية،  لرئي�س  نائبا  عملت  العراق  يف  لل�سراك�سة 
للجمعية من املكون ال�سي�ساين، فقد اقت�ست الربوتوكولت ان يكون لإكربنا 
عمرا اهمية فخرية، يف حني كان ال�سكرتري  من املكون الداغ�ستاين، وقد 
جرت النتخابات من قبل الهيئة العامة البالغ عددها  اربعمائة وخم�سون 
�سخ�سا، لكن ب�سبب الظروف المنية مل نتمكن من حتويل اجلمعية اىل 
ت�سكيل �سيا�سي، ي�ساف اىل ذلك خوفنا من الوقوع حتت هيمنة التيارات 
ال�سيا�سية الكربى يف حال اعالن التيار ال�سيا�سي امل�ستقل، لذا كان قرارنا 

النهائي املوا�سلة  كجمعية خريية وثقافية« 

قرارات تحريم النشاط البهائي 

اأن  ال  ال�سيا�سي(  العمل  الدينية  معتقداتهم  حترمي  )ب�سبب  اي�سا  للبهائيني  �سيا�سي  متثيل  وجود  عدم  من  وبالرغم 
مطالبهم وا�سحة يف اإلغاء القوانني التي حترم البهائية ومنحهم حرية الدين واملعتقد املكفولة د�ستوريا. 

ففي العام 1970 �سدر القانون رقم 105 واملعروف بقانون حترمي الن�ساط البهائي، والذي حكم بال�سجن على من يروج 
للبهائية، اأو النت�ساب لأي حمفل اأو جهة تعمل على ن�سر البهائية اأو الدعوة اإليها باأي �سكل من الأ�سكال، واإغالق جميع 
املحافل البهائية، واإيقاف ن�ساطها، وت�سفية اأموالها وموجوداتها، وهكذا اأ�سدل ال�ستار ب�سكل قانوين على اأي ن�ساط بهائي 

يف العراق، وما يزال القانون املذكور نافذا ومل يتم الغاءه بالرغم من خمالفته للد�ستور. 
واذا كان هناك ف�سل بني الدين وال�سيا�سة يف بع�س الأديان واحتاد لهما يف بع�سها الآخر، اإل اأن حترمي البهائية وا�سح 
لالنغما�س بال�سوؤون ال�سيا�سية، فال�سيا�سة فن امل�ساومة، والتفاو�س مبختلف الو�سائل، اإنها فن  ال�سراع اليومي من اأجل 

)))  للمزيد : القوميات الضائعة يف بالد ما بني النهرين . قبائل القوقاز العراقية انصهرت يف األرض الساخنة فأضاعت اللغة 
واحتفظت بالذكريات، صحيفة احلياة اللندنية،  العدد )668)   بتاريخ 2-05)-2008 

احمد كتاو ابرز ممثلي ال�سرك�س يف العراق
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امل�سالح، يف حني اأن جوهر الأديان هو الدعوة للتاآخي والوفاق والتعاي�س، لذا تنفر البهائية من كل الو�سائل والأدوات 
التي تعك�س ت�سادم وجهات النظر، اأو تقوم بتعزيزها، اأو توؤدي اإىل تعزيز النق�سامات بني اأبناء املجتمع الواحد، ومن اأهم 

هذه الأدوات الأحزاب ال�سيا�سية)1(.  
يقول عبد الرزاق العبايجي احد ابرز ممثلي البهائيني يف العراق »ل تعني امل�ساركة يف احلياة العامة بالن�سبة لنا كبهائيني 
الأف�سل  بالنتخابات لختيار  وي�ساركون  املجتمع،  يقومون بخدمة  البهائيني  لذا جند  ال�سيا�سي،  العمل  النخراط يف 
خلدمة النا�س، فهم ل يختارون حزبا اأو اأيديولوجيا اأو توجها �سيا�سيا بقدر ما ين�سب اختيارهم على فرد موؤهل خلدمة 

النا�س، ول ميكن اأن ينتموا اإىل اأي حزب �سيا�سي كان«)2(. 

تمثيل العراقيين من اصول افريقية

املثال تعد  اما العراقيون من ا�سول افريقية، فهم اقلية متمركزة ولي�ست منت�سرة، ففي حمافظة الب�سرة على �سبيل 
الزبري معقل هذه القلية، ويتجاوز عدد القانطني فيها من ا�سول افريقية 200000 ن�سمة ح�سب منظمات نا�سطة يف 

الدفاع عنهم. 
الآخر  الق�سم  يقطن  وفيما  واجلمهورية،  احل�سني  وحي  اخل�سيب،  اأبي  يف  اأخرى  مناطق  على  العدد  هذا  مثل  ويتوزع 
اإن جل �سكان بع�س القطاعات يف املدينة املذكورة منهم.  وهو ما يف�سح جمال  اإذ  يف حمافظة بغداد )مدينة ال�سدر(، 
لو�سولهم اىل الربملان او جمل�س املحافظة اذا ما مت تنظيمهم �سيا�سيا، لكن �سلوكهم الت�سويتي اجته نحو ادلء ا�سولتهم 

لالحزاب ال�سيا�سية املختلفة والتي ل يوجد فيها متثيل لهم او لق�ساياهم. 
وقد �سهد العام 2007 ولدة اأول حركة متثل العراقيني من ا�سول افريقية هي )حركة العراقيني احلرة( بو�سفها حركة 
انها واجهت حتديات  اإحياء هويتهم.  لكن يبدو  �سيا�سية معربة عن تطلعاتهم وتدافع عن ق�ساياهم، وت�سعى  لإعادة 
�سعف التمويل املايل، وهيمنة التيارات ال�سيا�سية الكرب التي مل تكن ت�سمح ب�سياع كتلة ت�سويتية مهمة، فانتهت اىل 

الف�سل يف اي�سال ممثل للربملان او جمل�س املحافظة.
يقول ال�سيد »�سالح رخي�س« رئي�س جمعية ان�سار احلرية الن�سانية التي تدافع عن حقوق العراقيني من ا�سول افريقية 
يف الب�سرة ان ممثلني عن القلية التي يدافع عن حقوقها تقدموا اكرث من مرة لالنتخابات على م�ستوى حملي لكن دون 
ان ينجحوا يف الفوز مبقاعد، ويف انتخابات جمال�س املحافظات 2009 تقدم ثمان مر�سحون بينهم امراأتان، لكن ظروفا 
اجتماعية والنظرة الدونية التي ينظر بها النا�س للعراقيني من ا�سول افريقية حالت دون الت�سويت لهم، ل �سيما بعد 

ان قام بع�س زعماء الع�سائر با�سدار تعليمات �سارمة بعدم الت�سويت لهم))(.
النا�سط يف الدفاع عن حقوق العراقيني من ا�سول افريقية )جالل ذياب( يف العام )201، لي�سكل �سربة  وجاء اغتيال 
قا�سمة ملطالب العراقيني من ا�سول افريقية. تتمحور مطالب العراقيني من ا�سول افريقية يف انهاء التمييز الجتماعي 
�سدهم واأن يتاح لهم التمثيل �سمن نظام الكوتا اأ�سوة بغريهم من الأقليات، �سواء على �سعيد الربملان الوطني اأو على 

�سعيد احلكومات املحلية، لكي يكون لهم �سوت م�سموع، يعرب عن مطالبهم واآمالهم. 

)))  سعد سلوم، اعادة قراءة تاريخ الطائفة البهائية يف العراق، ح 8، صحيفة املدى، العدد 3340 بتاريخ 8) نيسان 5)20. 
)2)  مقابلة  مؤسسة مسارات مع عبد الرزاق العباجيي، دهوك، 0)-0)-5)20.

)3)  مقابلة مع صالح رخيص، رئيس منظمة انصار احلرية االنسانية، البصرة، 0-8)-5)20.\
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حوار مع 

سالم  شعبان جمعه السالم  
العيداني

امين عام )حركة العراقيين الحرة(

حمافظة  يف  املحافظات  جمال�س  انتخابات  ويف  الحتادي  الربملان  م�ستوى  على  لالنتخابات  �سعبان  �سامل  ال�سيد  ر�سح 
الب�سرة، ليمثل العراقيني من ا�سول افريقية، وهو امني عام )حركة العراقيني احلرة( وهي  حركة للدفاع عن حقوق 

العراقيني من ا�سول افريقية، وهي الوىل من نوعها يف تاريخ ال�سرق الو�سط احلديث.

• متى تأسست حركة العراقيني احلرة، وهل هي االوىل من نوعها يف العراق؟	

عقدنا املوؤمتر التح�سريي حلركة العراقيني احلرة، وهي اول حركة للدفاع عن العراقيني من ا�سول افريقية يف العراق 
وال�سرق الو�سط ، يف العام 2009،  بح�سور جمهور غفري من احزاب ومنظمات ونقابات، مت فيه  قراءة البيان التاأ�سي�سي 
الذي اعلن عن احلركة وت�سمية الهيئة للحركة. ويف العام 2010 عقد موؤمترنا التاأ�سي�سي الول بح�سور جمهور مدين 
ور�سمي ومت توزيع النظام الداخلي وبرنامج عمل  احلركة فتح باب الرت�سيح ومت انتخاب 7 اع�ساء مب�ساركة عن�سرين 

ن�سويني باأ�سراف ق�سائي.

• ما النشاطات اليت قامت بها احلركة غري ترشيح اعضاءها لالنتخابات؟	

اقامت احلركة منفردة واحيانا بالتعاون مع بع�س املنظمات املدنية ندوات وور�س عمل ناق�ست ق�سايا تتعلق بتحديات 
املجتمع على �سعيد مواجهة النزعات الفئوية او الطائفية، والهم يف عملها متثل برفع الروح املعنوية للعراقيني من 

ا�سول افريقية، وتو�سيع م�ساركتهم يف احلياة العامة.

• كيف تلخص املطالب السياسية حلركة العراقيني احلرة؟	

ي�ساركون يف  افريقية بحيث  ا�سول  للعراقيني من  ال�سيا�سية  امل�ساركة  رفع م�ستوى  ال�سيا�سية حول  ل ترتكز مطالبنا 
�سناعة القرار، بل جل ما نطالب به هو ال�سعي لتمثيل ابناء اقليتنا لغر�س و�سع اآليات للت�سدي لثقافة التمييز �سد ابناء 
اقليتنا امل�سطهدة، اذ ما يزال التمييز الجتماعي �سائدا على م�ستوى الغلبية، فهم يطلقون علينا ت�سمية »عبد« وهي 
كلمة تنطوي على متييز واهانة لكل ان�سان، وهي حتيل ابناءنا اىل تواريخ الرق والعبودية، التي اختفت من البالد لكنها 

ثقافتها ما تزال حا�سرة يف ت�سرفات النا�س وافعالهم. 



المشاركة السياسية لألقليات في العراق86

ان الغلبية من ابناء اقليتنا ان ينتهي زمن العبودية وينح�سر دومنا رجعة، ول ميكن حتقيق ذلك دون تغيري الثقافة 
ال�سائدة، ان ن�ساءنا ورجالنا ما يزالون يعانون من الحباط ب�سبب رف�سهم اجتماعيا، ويوؤدي ذلك اىل النزواء وعدم 
النخراط يف املجتمع ب�سبب  لون ب�سرتهم وا�ستخدام العنف اللفظي، اأثر ذلك وا�سح على �سعف م�ساركتهم يف احلياة 
العامة ووقوعهم يف براثن اجلهل والمية. ل ميكن ان نتحدث عن م�ساركة يف احلياة العامة دون العمل اجلاد للغاء 
املفاهيم التمييزية ورفع معنويات افراد العراقيني من ا�سول افريقية وحثهم على التعليم وتو�سيع قدراتهم، ليت�سنى 

لهم  العمل يف خمتلف املجالت وا�سناد منا�سب تعزز ثقتهم بانف�سهم. 

• كيف تقيم مستوى جناحكم يف املنافسة االنتخابية؟	

ر�سحت لنتخابات جمل�س حمافظة الب�سرة للعام 2010 مع اع�ساء اخرين يف حركة العراقيني احلرة، وقد ح�سلت على 
ما يزيد عن الفي �سوت معتمدا على �سهرتي كبطل ريا�سي دويل معروف يف الو�ساط الريا�سية،  فقد كنت بطل ا�سيا 
باملالكمة 1971 وبطل العراق يف املالكمة للفرتة من 19٦9 اىل 1977. وح�سل زمالءي على ا�سوات متفاوتة،  لكن مل 
املناف�سة متتلك موارد هائلة  التيارات والحزاب  ينجح اي منا يف احل�سول على مقعد يف جمل�س املحافظة، فقد كانت 

ووزعت اموال واعانات دفعت النا�س للت�سويت  لهم، يف حني مل نتملك نحن �سوى وعودنا النتخابية.
كما ر�سحت ب�سكل م�ستقل يف النتخابات الربملانية 2011 مع قائمة )م�سالح القوميات(، وهي قائمة كردية،  ولكنها مل 
توفر يل اي دعم يذكر، لذا ان�سحبت من النتخابات لإ�سباب مالية، اذ ان مبلغ التاأمينات املالية املطلوب من قبل مفو�سية 
النتخابات كان فوق قدرتي ال�سخ�سية على تاأمينه،  الحزاب ال�سغرية وال�سخ�سيات امل�ستقلة ل ت�ستطيع املناف�سة مع 

الحزاب الكبرية التي حت�سل على دعم هائل وتكون مزودة مبوارد مالية خيالية.

• هل تفكرون يف التحالف مع تيارات سياسية كربى؟	

لو ان�سممنا اىل تيارات �سيا�سية كربى او حتالفنا معها، لقدر لنا النجاح يف الو�سول اىل جمل�س املحافظة او الربملان، 
وهو ما �سوف نعمل يف امل�ستقبل، لي�س لغر�س النجاح يف املناف�سة النتخابية فقط، وامنا اي�سا لتوفري احلماية لنا، ل 
�سيما بعد اغتيال املرحوم »جالل ذياب« وتردد العديد من املر�سحني  يف  خو�س النتخابات مرة ثانية، ولفتقارنا اىل 
الدعم املايل الذي ميكننا يف املناف�سة النتخابية وال�سرف على الدعايات النتخبية املكلفة، وهو ما قد يوفره حتالفنا مع 

التيارات ال�سيا�سية الخرى.



التوصيات
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التوصيات

الحكومة العراقية

اأ�سا�سي من جوانب  الأقليات م�ساركة فعالة، كجانب  مل�ساركة  الظروف  العراقية يف تهيئة  ان تنظر احلكومة  1- ينبغي 
حزمة ال�سالحات التي اطلقها  رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي.

2- على احلكومة العراقية اتخاذ تدابري فعالة يف �سبيل حت�سني امل�ساركة الفعالة لالأقليات، لكونها ت�ساهم يف تخفيف 
التوترات، ومن ثم خدمة الهدف املتمثل يف منع وقوع النزاعات، وعلى ان تدرج ذلك �سمن اية خطة امنية او تهدف 

اىل حتقيق ال�ستقرار يف امل�ستقبل. 
3 - على احلكومة العراقية اتخاذ تدابري فعالة للق�ساء على التمييز، مثل و�سع اآليات م�ستقلة للر�سد وال�سكوى ملنع 
التمييز يف الت�سويت والغ�س يف النتخاب و�سيا�سات التخويف واأي اأعمال من �ساأنها اأن حتول دون امل�ساركة الفعالة 
مناطق  ويف  العراق،  وجنوب  و�سط  مناطق  يف  الآليات  هذه  اإتاحة  وينبغي  النتخابية.  الأن�سطة  يف  الأقليات  لأفراد 

كرد�ستان، وبلغات الأقليات لكي يتاح ت�سجيل ال�سكاوى.
4- على احلكومة العراقية فتح قنوات الت�سال مع ممثلي القليات، ال�سيا�سيني والدينيني، من اجل اإجراء حوار متوا�سل 

ومو�سوعي ومتعدد الجتاهات، وهو ما ل ميكن حتقيقه دون توفر قنوات فعالة لالت�سال. 
5- النظر يف الآليات املطلوبة ل�سمان مراعاة ق�سايا الأقليات ب�سورة فعالة يف العملية احلكومية.

هذه  تت�سمن  وقد  الإداري(،  اأو  التنفيذي  اجلانب  يف  )�سواء  احلكومة  يف  القليات  م�ساركة  لتح�سني  تدابري  اتخاذ   -6
التدابري تخ�سي�س مقاعد لالأقليات يف ع�سوية جلان رئي�سية، اأو هيئات ا�ست�سارية، اأو غريها من الأجهزة الرفيعة 

امل�ستوى
7- اإن�ساء احلكومة العراقية هيئة رفيعة امل�ستوى ملعاجلة ق�سايا تهم الأقليات، ويف�سل اأن يديرها اأ�سخا�س ينتمون اإىل 

اأقليات. 
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مفوضية االنتخابات 

1ـ تخفي�س املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات يف العراق مبلغ الت�سجيل لالنتخابات اىل )15( خم�سة ع�سر مليون دينار 
لإحزاب الأقليات بدل من خم�سني مليون دينار، لكي تتمكن الأحزاب ال�سغرية واحزاب القليات من الت�سجيل وامل�ساركة 

يف الإنتخابات، او اعفاءها  ا�سال من اأجور الت�سجيل، يف �سوء كون املناف�سة النتخابية تتطلب مبالغ مالية اأخرى .
2-تخفيف الجراءات املعقدة وغري املربرة للت�سجيل النتخابي واحل�سول على البطاقة النتخابية، واجراءات الت�سويت، 
فمثال بالن�سبة لالإخرية واثناء ت�سويت الناخبني يف اخلارج،  ميكن الإعتماد على امل�ستم�سكات ال�سخ�سية القدمية 

للناخب، اأو بالإعتماد على جواز ال�سفر الذي يحمله لكونه يحمل اإ�سم البلد الأ�سلي حلامله .
اأو الطائفي، واأن ل يكون فيها  اأو الديني  اأن ل تنطوي الإجراءات ال�سابقة على متييز ب�سبب الأ�سل الإثني  3- �سمان 

م�سقة على الأ�سخا�س امل�ستوفني لل�سروط املطلوبة.
من  املجتمع  افراد  ولبقية  القليات،  من  للنازحني  ال�سيا�سية  امل�ساركة  حق  ل�سمان  الالزمة  الرتتيبات  يف  النظر   -4
حمل  حول  اثباتات  لديهم  لي�س  ان  او  النزوح،  اثناء  الهوية  وثائق  فقدوا  انهم  املرجح  من  ان  �سيما  ول  النازحني، 

اقامتهم اجلديد مبا يكفل ان ي�سوتوا �سمن دائرة انتخابية جديدة.
5ـ قيام املفو�سية امل�ستقلة لالإنتخابات يف العراق بتقدمي الت�سهيالت الالزمة للنازحني من القليات يف دول اجلوار لغر�س 

امل�ساركة يف النتخابات .
6- توفري املعلومات عن الت�سويت النتخابي باللغات الر�سمية وبلغات الأقليات، ل �سيما يف املناطق التي يرتكزون فيها 

جغرافيا، وتقع م�سوؤولية ذلك على عاتق اجلهات امل�سوؤولة على النتخابات. 
7- اتخاذ تدابري للتغلب على ما يرتبط بالن�سطة النتخابية من احلواجز اللغوية، وكل معوقات ممار�سة احلق النتخابي 
مثل المية، او الفقر الذي مينع بع�س الفراد من ممار�سة حقهم النتخابي، ل �سيما اذا كانت مراكز القرتاع بعيدة 

ن�سبيا عن اماكن �سكنهم، او تو�سع عوائق متنعهم من حرية التنقل ملمار�سة حق القرتاع.

-المجتمع الدولي 

ان تركز الربامج التدريبية املدعومة من قبل املجتمع الدويل وبعثة المم املتحدة مل�ساعدة العراق )يونامي( واملنظمات 
قليات م�ساركة فعالة وعلى النحو التايل : الدولية على بناء القدرات والتدريب من اأجل  �سـمان مـ�ساركة ممثلي الأ

إ�سـراكا فعال يف اية خطوة من �ساأنها اأن تف�سي  اىل و�سع برامج وحمالت تثقيفية لتعزيز امل�ساركة  قليات ا إ�سراك الأ 1-ا
ال�سيا�سية لالقليات 

2-ا�ستحداث برامج تثقيفية خم�س�سة لالقليات ترفع من وعيهم النتخابي من خالل تزويدهم مبعلومات وافية عن 
كيفية م�ساركتهم يف النتخابات، وان حتفز فيهم ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه ممار�سة حقهم النتخابي على نحو ي�سجع 

م�ساركتهم ال�سيا�سية. وان يقوم على هذه الربامج ا�سخا�س موؤهلون وعلى دراية، ح�سب جمتمع القلية املعني. 
واحلكم  ال�سيا�سات  ور�سم  والدعوة  والت�سال  التفاو�س  مهـارات  يف  القليات  ون�ساء  ل�سباب  املنا�سب  التدريب  توفر   -3

الر�سيد، مبا يوفر ا�سراك فئات عري�سة من افراد القليات يف امل�ساركة يف احلياة العامة.
إدارة �سوؤون احلكم وكيفية اإقامة التحالفات وخماطبة اجلمهور   4-توفري التدريب للممثليني ال�سيا�سيني لالقليات حول ا

و�سياغة الربامج والتخطيط ال�سرتاتيجي .
قليات  من اجل اعداد كوادر تدريبية تعمل على توفري خربات حملية يف تعزيز امل�ساركة  5-توفري التدريب ملنظمات الأ

ال�سيا�سية.



-منظمات  المجتمع المدني )المنظمات غير الحكومية(

1-تتوىل منظمات املجتمع املدين املعنية بحقوق القليات ت�سجيع التعاون الّبناء  بني  جمتمعات القليات مع الربملان 
وجمال�س املحافظات واملجال�س املحلية الخرى والموؤ�س�سات التنفيذية يف احلكومة الحتادية.

اأفـ�سل  ت�سارك   و  تبادل اخلربات  بغية  القليات  املنظمات مع جمتمعات  ال�سبكي بني هذه  والربط  الفعال  2-التن�سيق 
املمار�سات واحل�سول على اأق�سى قدر من املوارد لتفعيل م�ساركة افرادها يف احلياة العامة.

3-جتنب تكرار امل�ساريع وا�ستن�ساخها، وو�سع ا�سرتاتيجية حمددة يتم تنفيذها خطوة فخطوة عرب ائتالفات اأكرث جدوى 
تركز على مقاربة تعزيز التنوع يف جميع املجالت القت�سادية والجتماعية والثقافية وال�سيا�سية. 

وسائل االعالم  العامة والخاصة

العالم  �سبكة  مثل  العام(  املال  من  )املمولة  العامة  العالم  و�سائل  يف  القليات  م�ساركة  تعزيز  كفالة  الدولة  1-على 
العراقية )الهيئة العامة خلدمات البث والر�سال)IMN  من خالل م�ساركتها يف املجال�س التي تدير هذه ال�سبكة، 

واللجان املعنية بخدمات البث العام وافرقة النتاج.
2-ان ت�سمن الدولة ابتعاد �سبكة العالم العراقية IMN عن هيمنة الحزاب ال�سيا�سية الكربى، ول �سيما حزب رئي�س 
الوزراء، وهي قاعدة �سيئة �سارت عليها احلكومات املتعاقبة بخالف الغر�س من تاأ�سي�س هذه ال�سبكة املمولة من املال 

العام واملحدد وفق قانونها.
قليات، ب�سبل  3-ان تبذل �سبكة العالم العراقية IMN  جهودها من اأجل اإعالم املجتمع  العراقي بالق�سايا املت�سلة بالأ

قليـات والت�سديد على اأهمية م�ساركتها ال�سيا�سية           ت�سمل البث بلغات الأ
4- اعداد �سبكة العالم العراقية IMN برامج خا�سة اثناء الفرتات النتخابية تهدف اىل رفع الوعي النتخابي بني 
حداث بحيث تتيح جلميع املر�سحني، مبا فيهم مر�سحو  قليات  وان ت�سعى اىل تغطية اإعالمية متوازنة   لالأ افراد الأ
القليات )املحرومون من و�سائل اعالمهم اخلا�س( الو�سول اىل و�سائل العالم للتحدث عن براجمهم ال�سيا�سية. 

5- على و�سائل العالم اخلا�سة واملنظمات العالمية اتخاذ خطوات جادة ل�سمان التنوع يف موظفيها ومتثيلها للتنوع 
يف املجتمع.

إدارة و�سائل اإعالمهـا العامة واخلا�سة ومطبوعاتها املختلفة وباللغات اخلا�سة بها او بلغات  إن�ساء وا 6-دعم القليات يف ا
اخرى.

عالقة االحزاب الكبرى بأحزاب االقليات

ـ عدم التدخل يف حتديد مر�سحي القوائم الإنتخابية لالقليات، وتوجيه الناخبني للت�سويت ملر�سح بعينه او لقائمة   1
حمددة .

2 ـ عدم قيام الأحزاب الكربى بدعم ت�سكيل قوائم اإنتخابية عن طريق اأع�سائها من افراد القليات بهدف مناف�سة مقاعد 
الكوتا املخ�س�سة لالإقليات، اأو من اأجل ت�ستيت ا�سوات الناخبني من القليات من خالل  دعم القوائم املوالية لها، 

لإعاقة فوز قائمة ل يرغب احلزب الكبري يف فوزها.
3 ـ عدم اإ�سدار توجيهات اىل اأية جهة من  القليات  بوجوب الت�سويت لهذه القائمة اأو تلك اأو هذا املر�سح اأو ذاك، وعدم 
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للت�سويت  المن(   واجهزة  وال�سرطة  وافراد اجلي�س  العموميني  )كاملوظفيني  القليات  تكليف منت�سبيها من غري 
للقائمة الإنتخابية املوالية لها .

4-  فر�س قيـود �سـارمة علـى الربامج ال�سيا�سية لالإحزاب ال�سيا�سية التي حت�س على الكراهية وعلى الدعايات النتخابية 
التي حتر�س على العنف لتحقيق اأغرا�س �سيا�سية وانتخابية.  

5- ابراز الحزاب ال�سيا�سية الكربى للتنوع املوجود يف املجتمع،  وان تبذل جهودا لبراز  هذا التنوع واملحافظة عليه من 
خالل براجمها ال�سيا�سية. 

6-ان تتبنى الحزاب ال�سيا�سية الكربى متثيل التنوع يف �سفوف اع�ساءها وت�سع خططا مل�ساركة القليات يف ع�سويتها.
ال�سيا�سية والقت�سادية  الفعالة لالقليات يف احلياة  امل�ساركة  7-ان تخ�س�س الحزاب الكربى جزء من مواردها لدعم 
والجتماعية، وان ت�سرك القليات يف م�ساوراتها الهادفة جلمع قطاعات وا�سعة من املجتمع لتبني �سيا�سات وطنية 

حتظى بدعم اجلمهور.
هذه  على  الحزاب،  مر�سحو  فيها  وينتخب  الن�سبي  التمثيل  قاعدة  على  يقوم  العراق  يف  النتخابي  النظام  ان  مبا   -8
�سماء  الوىل  على  الحزاب يف �سبيل دعم امل�ساركة ال�سيا�سية لالقليات ان تدرج الفراد املنتمني اىل اقليات �سمن الأ

راأ�س قائمة احلزب ل�سمان و�سولهم اىل ال�سلطة الت�سريعية. 

مناطق االقليات المتنازع عليها

متثل مناطق القليات يف العراق م�سرحا للنزاع العنيف )منطقة �سهل نينوى و�سنجار يف حمافظة نينوى، وحمافظة 
كركوك، وكذلك  حمافظة دياىل و�سالح الدين( و�سيتطلب تطبيق نهج قائم على حقوق الأقليات يف امل�ساورات الرامية 
اإىل التو�سل اإىل اتفاقات �سالم، وان تتمكن جميع اجلماعات املتاأثرة بالنزاع، مبا فيها تلك التي لي�ست طرفا فاعال فيه 
)القليات يف هذه احلالة( من امل�ساركة يف عملية الت�سوية. وهناك خماوف من قبل ممثلي القليات انه قد يجري تهمي�س 
القليات  وعدم اإ�سراكهم يف مفاو�سات  ال�سالم او حتديد م�سري املناطق التي ت�سكل موطنهم ال�سا�سي او مناطق تركزهم 

اجلغرايف،  يف مرحلة ما بعد داع�س.
 لذا يو�سي التقرير:

1- ينبغي اأن يتم تبني نهج يقوم على ا�سراك القليات يف اية مفاو�سات �سالم حول م�ستقبل املناطق املتنازع عليها، وهو 
ما يخالف ما ي�سود يف الكثري من النزاعات، حيث متيل احلكومات، واملجمتع الدويل، اإىل الرتكيز يف املقام الأول على 
اتفاقات �سالم ت�سمن حقوق بع�س  اإبرام  امل�سلحة،  قد ينتج عن ذلك  تلبية مطالب اجلماعات املرتبطة باحلركات 

اجلماعات على ح�ساب القليات.
تعفي  املحافظة، وهي ل  م�ستوى  دون  ما  تكون  ذاتها  بحد  وهذه  بنف�سها،  �سوؤونها  لإدارة  �سلطات لالقليات  2-تفوي�س 
الدولة من م�سوؤولياتها العامة ول تقلل منها، بل تقوم على مبداأ »املعاجلة على  امل�ستوى الفرعي«، اأي انها تتخذ من 

قبل الدائرة القريبة من ال�سكان املحليني ووفقا لحتياجاتهم. 
3-ميكن اإحراز تقدم يف جمال اإعمال حق الأقلية يف امل�ساركة الفعالة عن طريق �ستى اأ�سكال الإدارة الذاتية. وقد ي�ستلزم 
ذلك  يف �سوء انهيار الثقة باحلكومات املحلية والحتادية ان متنح القلية  قدرا من ال�ستقالل الذاتي غري الإقليمي 
الذاتية  �سوؤونها  ادارة  من  ومتكينها  ثقتها  بناء  اعادة  �سبيل  يف  املجالت  بع�س  اإدارة  يف  احلق  من  الأقلية  ومتكني 

با�ستقاللية.
4-قد يت�سمن اقرتاح الدارة الذاتية �سن ت�سريعات يف مجالت، كالتعليم وال�سوؤون الثقافية، )وهو ما ميكن ان يوؤدي 
اليه نطاق تف�سري املادة 125 من الد�ستور( وحتى يف جمالت خا�سة اخرى مثل تطبيق قانون الأحوال ال�سخ�سية. 
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لكن ينبغي احلذر يف ما ميكن ان توؤدي اليه ترتيبات ال�ستقالل الذاتي، اإن مل ت�سمم بعناية،  من  مزيد من تفكك 
الدولة .

ثقافات  التثقيف يف  العامة، ف�سال عن  وا�ستخدامها يف احلياة  الأقليات  لغات  ال�سابقة حماية  الرتتيبات  تتوخى  5-ان 
الأقليات واحلفاظ عليها، ومن ثم تلبية املطالب املتعلقة باحلقوق اللغوية والثقافية . 

الثنية،  التوترات  القليات لتخفيف حدة  ا�ستحداث حمافظات جديدة يف مناطق  اخر هو  اللجوء اىل خيار  6- ميكن 
ومبا ي�سهل حتقيق نوع من الدارة الذاتية لالقليات ل�سوؤونها اخلا�سة، ويقلل من الف�ساد واملظامل ب�سبب اهمال هذه 
املناطق من قبل احلكومات املحلية، فم�سال ميكن بالن�سبة ملحافظة  نينوى اجراء ترتيبات ل�ستحداث حمافظات يف 
كل من �سنجار، تلعفر، �سهل نينوى، �سيخان، وامل�ساحة الباقية متثل حمافظة نينوى ال�سلية التي مركزها املو�سل. 


