
 ة مطولة في مالمويومعاناتهم في ندوة سياس حقوقهمالتركمان 

 

 يحيى غازي األميري 

عقدت في مدينة مالمو مالمو  /المقر العام السويد – مركز حقوق اإلنسان في العراقممثلية بدعوة من 
ماضي وحاضر حقوق التركمان وأخر األحداث )تحت عنوان  (مناريس )السويدية ندوة بحثية 

   7107/ تشرين األول –اكتوبر/72ذلك يوم السبت المصادف و( رات السياسية في العراقوالتطو

ثلة من الجالية العراقية من وو تركيا  دنماركحضر الندوة جمع غفير من الجالية التركمانية في السويد وال
وكذلك حضر  هالمهتمين بالشأن العراقي ومتابعة اخبار أطيافه القومية والدينية وتطورات األحداث في

 الندوة القنصل التركي في مالمو

  

 مالمو/ التي اقامها مركز حقوق االنسان في العراق " التركمان" جانب من الحضور في ندوة  

 



 

 مالمو/ حقوق االنسان في العراق  التي اقامها مركز" التركمان" جانب من الحضور في ندوة  

 

وهي تنقل وتبث اخبار ( الفضائيات) محطات التلفزة  شاهدقد قبل ذهابي الى الندوة بساعات كنت 
وصور لمأساة يوم دامي جديد يضرب فيه اإلرهاب بقسوة مدن عراقية عديدة منذ صبيحة اليوم الثاني 

وخصوصاً العاصمة  بغداد ومحافظة الموصل والتي استهدفوا فيها تجمعات ( عيد الضحى ) من أيام 
محمل بهموم ثقيلة عن خراب حقيقي مرعب  وأنافحضرت الندوة  ؛(الشبك)أحدى أطياف الشعب العراق 

 .   وأطياف شعبه الجريح وطننايضرب بكل عنفه وبال هوادة  مخيف

محمد خورشيد )افتتح الندوة بكلمة ارتجالية اإلعالمي والناشط السياسي ... اعود الى أجواء الندوة
لسيدات والسادة الحضور األفاضل، وموضحاً مدير مركز حقوق اإلنسان في السويد، مرحباً با (صمانجي

 سوف يتحدثون في هذه األمسية ومعرباً  الذينالسادة المحاضرين ، ومعرفاً بمية عقد مثل هكذا ندواتأه
موضحاً االسباب التي حالت دون حضورهم؛ وهم السادة كل عن اسفه بسبب عدم حضور البعض منهم 

 :من

/ األحرار  عن كتلة ، عضو التحالف الوطنيالبرلمان العراقينائب في / األستاذ فوزي أكرم ترزي  .0
 .التيار الصدري

 .الباحث والسياسي األستاذ غانم عثمان رئيس منظمة حقوق اإلنسان لتركمان العراق في ألمانيا. 7

 

نائب في البرلمان ال (مهمت  قبالن  ) ستاذاألمسية كان احد ضيوف األمسية األالمتحدث األول في 
 .السويدي والخضر ةعن حزب البيئ السويدي



 

مهمت قبالن وبجانبه / ريظهر في الصورة من اليسار  النائب السويدي عن حزب البيئة  والخض

 اإلعالمي محمود خورشيد

 

ن عن حقوق المدافعي نوهو من الناشطين السياسيي. 0720تقبالن من مواليد تركيا عام  تواألستاذ مهم
وتعد من ابرز نشاطاته السياسية واإلعالمية سفرته مع أسطول ، طهدةالمض األقليات وحرية الشعوب

 .7112منذ عام غزة  االسرائيلي المفروض على قطاع رلكسر الحصا  7101الحرية عام 

معرفاً بنفسه وابرز  دقائق 01بحدود  باللغة التركية ومن ثم باللغة السويدية (مهمت قابالن)تحدث النائب 
 .عه عن حقوق األقليات المضطهدةنشاطاته، وتضامنه ودفا

شكره  (محمد خورشيد)قدم مدير الجلسة اإلعالمي ف ؛منصة الجلسة (تقبالن تمهم)النائب  بعدها غادر
مدير الجلسة عن أن يعلن وقبل  .في التحدثالسويدي لتلبيته دعوة الحضور والمشاركة لنائب ل وامتنانه

طلب من السادة الحضور من يجيد منهم الترجمة من التركية  " باللغة التركية طبعاً " أسم المتحدث الثاني 
فتطوع مشكوراً األستاذ  كي يساعدني وزميالن اخران مثلي ال نفقه اي شيء في اللغة التركية للعربية

مدير مركز النور  (احمد الصائغ) ذوهما األستا زميلي االخرانني وبين ليجلس بي (مقداد شاهين)
 .رئيس الجمعية الثقافية العراقية في مالمو (الخميسي عصام)عالمي واألستاذ اإل

صبحي . باللغة التركية عن أسم المتحدث الثاني األستاذ الباحث البروفسور دمدير الجلسة ثم أعلن 
 .في جامعة المعمار سنان التركية ذساعتجي، األستا

 

 



 

ومدير  صبحي ساعتجيور وبجانبه البروفس عبد هللا بوكسوريظهر في الصورة من اليسار األستاذ 

 الجلسة محمد خورشيد

 

 

 استعنت بالحصول عليها( صبحي ساعتجي. د) رالبروفسو ذمعلومات مختصرة عن الباحث األستاأدناه 
 :  من شبكة االنترنيت

 ةاكمل دراسته االبتدائيوالتي  0791كركوك عام  /من مواليد العراقصبحي  ساعتجي  رالدكتو
ومن ثم  0729هناك على البكالوريوس سنة  ا ثم غادرها الى تركيا ليحصل منوالمتوسطة والثانوية فيه

جامعة  الىحالياً والتي أبدل أسمها  . في اسطنبول في فن العمارة من اكاديمية الفنون الجميلة الدكتوراه
  .0779 منذ عام استاذاً  صبحي راآلن البروفسوالمعمار سنان للفنون الجميلة والذي يعمل فيها 

مؤلفاً منشوراً عن كركوك والتركمان ومن ابرزها  (01 )صبحي ساعتجي حوالي. ستاذ البروفسور دلأل
 ..(كركوك وهويتها العمرانية)    الموسوم كتابه

عن شكره لهذه الدعوة وعن سعادته للقاء احبة  (صبحي ساعتجي. د )في بداية حديثه أعرب البروفسور
 وابرز محطات اضطهادهم متذكراً بألم احداث كمان في العراقمطوالً عن وضع التر حديثاً  أله، ثم بد

 .في كركوك 0717تموز  09

في بلدان المهجر مهاجرين لكنهم  نالعراقييأن التركمان  اً ثم استعرض موقف التركمان من تركيا معتبر
ني تركما 071ان هنالك حوالي ؛ وأضاف في بلدهم األمبل  ،في تركيا ليس مهاجرين بل هم في بلدهم

 .تركيا جامعات عراقي بدرجة بروفسور يعملون في



ية من الحكومة رض في حديثة سياسة الحكومة التركية منتقداً موقفها ونظرتها وتعاملها بازدواجعوقد است
تكون الحكومة التركية أن  نطلب من وأردف قائالً  ؛كردستان العراق إقليممة وحكو العراقية المركزية

الكثير من  توقفتبعية  الحكومة التركية محمالً  المركزية، ها مع حكومة العراقفي سياستأكثر اعتداالً 
  .سياستها الغير معتدلة مع الحكومة العراقية والمشاريع بسبب األعمال

خالل  كركوكلمدينة  (أردوغان رجب طيب )التركي عدم زيارة رئيس الوزراء لرب عن اسفه عا وكذلك
وأضاف الدكتور صبحي  كركوك، (أردوغان  ) لم يدخل كما ادعوا  امنيبسبب   زيارته للعراق وذلك

معلومات بلم يزودوه  -ويقصد رئيس الوزراء التركي - مستشاريه كان منسبب ال نحن نعتقد ان) قائالً 
 .ارته لهامما أدى الى عدم زي كركوكالوضع في  ودقيقة عن صحيحة

 مات المتعاقبة التي حكمت العراق وكذلك تحدثكوتحدث عن الظلم الجائر الذي ناله  التركمان من الحو
 .اعطاء حقوق التركمانعدم من الحالية موقف الحكومة العراقية عن انتقاده ل

، وتحدث عن اهميتها في الحفاظ وقد ابدى دعمه وارتياحه من قرار تدريس اللغة التركمانية في العراق 
    .على الخصوصية القومية للتركمان

عن موقف التركمان من ذلك فقال نحن نبقى و ف التركمان من الدولة الكردية؛وقد تحدث عن موق
عن العالقة بين تركمان العراق تطرق في حديثه وكذلك  تركمان ونود العيش بسالم وأمان في العراق

ان تركيا أكبر دولة ضمن  األم للتركمان ومعتقداً  ةالحاضنمعتبراً تركيا هي .وتركيا والعالم التركماني
 .يطهامح

وقد كانت من ، للسيد المحاضر سمح للراغبين من الحضور بإبداء مداخالتهم واستفساراتهم اوبعده 
لدعوة الكريمة التي وجهت لنا داخلة األولى فاعربت عن جزيل شكرنا وامتناننا في مقدمتها لنصيبنا الم

وكذلك الفرصة الثمينة أن نكون  وسط هذا الحشد الكبير ونستمع عن كثب عن معاناة وتطلعات ثالث 
 .أكبر طيف عراقي اصيل

العدد التقريبي للتركمان في العراق، وعن حقوق  نمستفسرين فيها ععدة نقاط  كانت مداخلتنا من 
وهل اسعفهم الدستور وعوضهم عما  7112نيسان  7العراق بعد  في لصالذي ح التركمان بعد التغير

وغبن، وكذلك استفسرنا عن سياسة تركيا مع العراق وتأثير ذلك على  وإقصاءلحق بهم من تهميش 
واستفسرنا عن موقف تركيا  .بسبب هذه السياسة التركمان من العراقية حقوق التركمان وموقف الحكومة

واستفسرنا .مدى تأثير ذلك على حقوق ووضع التركمان في سوريا والعراقوتدخلها في الشأن السوري و
 عن أخبار تناقلتها الصحافة عن مطالبة التركمان بالمقعد التاسع لمفوضية االنتخابات والمخصص اصالً 

  ؟، وهل فعالً كان مخصص لألقلياتلألقليات

مفصل عن كل استفساراتنا، فيما بشكل  (ساعتجي صبحي )راجابنا مشكوراً االستاذ الباحث البروفسو
األخير في تشكيلة  (التاسع)احد الحضور وأجاب عن االستفسار األخير والذي كان حول المقعد  استأذن

 .والذي أصبح من حصة التركمان مفوضية االنتخابات الجديدة

 .مداخالت لعدد من الحضور اجاب عنها المحاضرعدة كانت هنالك  ابعده

لسة عن اسم المتحدث الثالث في الندوة وطلب منه التفضل للجلوس على المنصة ، بعدها اعلن مدير الج
وقد .الخبير في شؤون حقوق اإلنسان من العاصمة التركية أنقرة (عبد هللا بوكسور)المتحدث كان األستاذ 

عن حقوق التركمان في العراق وكذلك في مختلف اماكن تواجدهم في إيران في حديثه  تطرق
 .وأذربيجان



المشروبات مع السلطة الطازجة و (برياني دجاج  )وبعدها كانت استراحة لتناول وجبة عشاء لذيذ 
الغازية المتنوعة والقهوة والشاي، وخاللها كانت فرصة جميلة للتعارف مع البعض مما سنحت لنا 

 .الفرصة بلقائهم والتحدث معهم

 

 السطور يحيى غازي األميري صبحي ساعتجي وكاتبيظهر في الصورة االستاذ البروفسور 

 

 



 من تركمان اذربيجان واإلعالمي محمد خورشيد واألستاذ عبد هللا بوكسور/ من اليمين الدكتور جواد 

 

 

 مصطفى محمد رافع رؤوف. يظهر في الصورة كاتب السطور يحيى األميري مع د

 

 لغرض متطوعا ستراحةاء االم وتعرفت عليهم أثنهبعد االستراحة تكرم احد الحضور ممن التقيت
محمد رافع  مصطفى)المهذب  بالدكتور الطبيمساعدتي في الترجمة من التركية الى العربية، وهو 

عرفت انه وقد  ،معه  أطراف الحديث كنت قد تجاذبت  تناول الطعام والقهوة استراحة وخالل (رؤوف
) من مدينة  ن مدينة مالمومن منطقة بعيدة ع  "السيمنار" حضور هذه الندوة اليوم خصيصاً لجاء 

   .عن مدينة مالموكم  911 تبعد حوالي والتي( أوروبرو

قد نجحوا في تأسيس جمعية عراقية ( أورو برو) ان الجالية العراقية في مدينته السويديةعرفت منه و  
 .الجالية العراقية تضم جميع ابناء

عليها السادة  اإلجابةالتي تناوب في ، وبدأت الجلسة في استكمال مداخالت واستفسارات الحضور   
 القومية من /الناشط في الدفاع عن حقوق االنسان / جواد  رالدكتو) المحاضرين، وقد شارك أحد الحضور

بعد ان دعي الى طاولة ادارة الجلسة واخذ مكانه بجوار مدير بمداخلة مطولة  (التركمانية في اذربيجان
 .الجلسة

والتي تحدث فيها عن ضرورة دعم  (علي ريسان)ن صديقي العزيز الفنان وكذلك كانت هنالك مداخلة م 
مختصر التركمانية، وتحدث بشكل  النشاطات الفنية والثقافية التي توثق الى تاريخ الحركة الثقافية والفنية

 .سوف ينتجه عن قلعة كركوك يد الذيفلمه الجد نع



 

 مالمو/ التي اقامها مركز حقوق االنسان في العراق" التركمان" ندوة  الفنان علي ريسان يقدم مداخلته

 

يقوم  وسوف وبتوثيق الندوة بكامرة فيدي (علي ريسان)لمداخلته القيمة قام الصديق الفنان  وباإلضافة 
 .مركز حقوق االنسان بنشرها في بعض المنافذ اإلعالمية 

 



 

حقوق  يد هللا بوكسور الخبير فعباألستاذ يظهر في الصورة كاتب السطور يحيى غازي األميري  مع 

 تركيا/ االنسان

واآلراء  تاربعة ساعات العديد من المطروحا أكثر منلقد طرحت في األمسية التي استغرقت  
تطور والتي تمحورت حول  ،بجديةودراستها  عندهاالتي تستحق الوقوف  والتصريحات واالستفسارات

 ؛سياسة تركيا في المنطقةلية في المنطقة وكذلك حول االحداث والعالقات والتحالفات االقليمية والدو
المثيرة  بشكل عام و وضع التركمان في العراق وحقوقهم وقضية كركوك وحقوقهم ووضع التركمان

 .  للجدل والصراع الذي يدور حولها

ية في هذه األمس أن الفقرة األخيرة( محمد خورشيد)وقبل انتهاء األمسية اعلن مدير الجلسة اإلعالمي 
اعتزازا وتكريماً  مركز حقوق االنسان في العراق (درع)بـ تكريم عدد من السادة الذوات  الطيبة هو

مساندة االقليات المضطهدة الديمقراطية وفي الدفاع عن حقوق االنسان ومتميزة جهودهم ونشاطاتهم الل
كانت االيادي  لية جميلةعلى المكرمين في اجواء احتفا (الدروع )وقد تم توزيع .في دفاعها عن حقوقها

 .  توثق الصور التذكاريةلارة للمكرمين بينما راحت تلتقط فيها عدسات الكامرات رتصفق بح

    : نسان في العراق حقوق اإل مركز( درع) ـالمكرمين ب السادة األفاضلادناه اسماء 
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مركز حقوق االنسان في العراق ( درع  ) يظهر في الصورة البروفسور صبحي ساعتجي وهو يستلم 

 من قبل االستاذ محمد خورشيد مدير المركز في السويد

 



 

ان في العراق من قبل مركز حقوق االنس( درع  ) وهو يستلم األستاذ شكران هياجي يظهر في الصورة 

 االستاذ محمد خورشيد مدير المركز في السويد

 



 

مركز حقوق االنسان في ( درع  ) يظهر في الصورة كاتب السطور يحيى غازي األميري وهو يستلم 

 العراق من قبل االستاذ محمد خورشيد مدير المركز في السويد

 

 

ق االنسان في العراق على ثقتهم بنا ومنحهم لنا أسجل جزيل شكري وامتناني لمركز حقو ةوبهذه المناسب
 .المركز وعلى تفضلهم بدرج اسمنا مع هذه النخبة الكريمة( درع)

  

 مالمو /  السويد  7107تشرين أول  –أكتوبر  21كتبت في    

 

  

 


