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مقدمة

مع حصول األقليات على حقوق نسبية يف نظام ما بعد 2003 عب حصة )الكوات( على 
املستوى االحتادي وإقليم كردستان، إذ يتكوَّن البملان االحتادي من )328( مقعد، وتتوزَّع على 
اإليزيديي  للمسيحيي، ومقعد واحد لكلٍّ من  للمسلمي، ومخسة مقاعد  صورة )320( مقعد 
واملندائيي والشبك، أمَّا برملان إقليم كردستان فيشمل )111( مقعد تتوزَّع على حنو )100( مقعد 
أنَّ ذلك _كما  إال  السراين واآلشوريي، ومقعد واحد لألرمن.  للكلدان  للكرد، ومخسة مقاعد 
القرار، وأنَّ  داخل مؤسسات صنع  متثياًل حقيقياً  لتمثيلهم  مل يكن كافياً  األقليات_  ممثلو  يعتقد 
أقل  املتعاقبة  بقي دور احلكومات  األقليات، يف حي  استمرت تالحق  والتهميش  التمييز  مسألة 
من مستوى الطموح، فقد تعرَّض األقليات لشىت أنواع العنف كان آخره دخول داعش اإلرهايب 
وا أبنفسهم عن وجودهم عب  إىل مناطقهم، ممَّا انعكس بعد ذلك يف وعي األقليات أبمهية أن يعبِّ

املشاركة يف عملية صنع السياسات والقرارات على مستوايت خمتلفة داخل النظام السياسي.

يف ظل سيطرة التيارات الكبى على مجيع مفاصل الدولة، ويشعر األقليات يف العراق بعدم 
قدرهتم على املنافسة داخل البيئة السياسية احلالية، ممَّا أضعف من مشاركة األقليات يف مؤسسات 
النظام، وقلَّل من فرصهم يف احلصول على املناصب العليا يف الدولة من دون االعتماد على حصة 
الكوات، كما يعتقد األقليات أنَّ حصول ممثليهم على بعض املناصب واملكتسبات عن طريق الكوات 

ال يعدو أنَّه رمزية تفتقر للفاعلية.

اإليزيديون.	 

بعد  ما  ومرحلة   ،2003 قبل  ما  مرحلة  وهي:  مراحل  بثالثة  اإليزيديي  مشاركة  مرَّت 
2003، ومرحلة ما بعد 2014.

مل يكن لإليزيدية -قبل 2003- أي نوع من املشاركة السياسية، إذ كان احلزب الواحد هو 
املسيطر على مجيع مفاصل الدولة، أمَّا ما بعد 2003 أو ابألحرى ما بعد 2005 بعد تشكيل 

األقليات العراقية ... مشكلة التمثيل
هيام علي المرهج*

*  قسم دراسات املرأة يف مركز البيان للدراسات والتخطيط.
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د عالوي( فكان لإليزيديي منصب وزير الدولة لشؤون اجملتمع املدين حصل  احلكومة برائسة )إايَّ
عليه السيد )ممو فرحان( وهو أول وزير، وأول منصب حيصل عليه اإليزيديون يف الدولة، وقد وصل 
ثالثة إيزيديي إىل البملان، وهم كل من: عادل انصر، و كامريان خريي بك، وحيدر ششو، لكنَّهم 
كانوا ضمن األحزاب الكردية وليسوا مستقلي، فقد كان للحزبي الكرديي الدميقراطي الكردستاين 
واالحتاد الوطين الكردستاين دور كبري يف وصول اإليزيديي وحصوهلم على متثيل سياسي يف البملان. 
ومن َثَّ كان اإليزيديون املتحزبون أصوااتً أقرب للحزب الذي ينتمون إليه منه إىل القضية اإليزيدية، 
إذ كان هلذا التمثيل أتثري سليب؛ ألنَّه أعطى انطباعاً إىل بغداد أبنَّ اإليزيديي يتخندقون َوْفق الرؤية 

الكردية.

يف حي َمن كان يصل إىل منصب الكوات عنده أصوات تنتمي إىل أحزاب إيزيدية خالصة 
نوري  ففي حكومة  الوزارات،  مستوى  على  متثيل  لإليزيديي  يكن  مل  لكن  اإليزيدية،  الرؤية  متثِّل 
املالكي الثانية حصل السيد )دخيل قاسم حسون( على منصب وزير لستة أشهر، ث حدث ترشيق 
للوزارات وانتهت مهامه، ومل يعَط لإليزيديي أي وزارة ذات سيادة، وحىت الوزارات اليت حصلوا 
عليه كانت تعطى هلم بوصفهم كرداً منتمي ألحد احلزبي الكرديي، وإىل اآلن ال يوجد ووزير أو 
وكيل إيزيدي، أو سفري إيزيدي، أما املديرون العامون فال يوجد سوى يف ديوان أوقاف املسيحيي 

والدايانت األخرى1.

للمرة  الكوات  مبقعد   -2010 انتخاابت  -يف  اإلصالح  أجل  من  اإليزيدية  احلركة  فازت 
فقد  الكردستانية  القائمة  يف  اإليزيديون  أمَّا  احلركة،  رئيس  جيجو(  فرحان  )أمي  ومثلها  الثانية، 
حصلوا على )6( مقاعد برملانية اثنان منهم لالحتاد الوطين الكردستاين، وأربعة للحزب الدميقراطي 
الكردستاين، وبذلك حاز اإليزيديون يف البملان العراقي على أكب عدد من املقاعد ألول مرة يف 

اترخيهم السياسي وصل إىل )7( مقاعد.

للمقاعد  خاسر  االنتخاابت كأكب  يف  اإليزيديون  دخل   2014 انتخاابت  يف  لكن   
االنتخابية، إذ تنافست قائمتان على مقعد الكوات الوحيد ومها )قائمة احلركة اإليزيدية من أجل 
األصلح والتقدم( واليت فازت ابملقعد ومثلها )حجي كندور(، أمَّا القائمة األخرى املنافسة للمقعد 
احلزب  من  بدعم  خليل(  )حمما  قبل  من  ُشكَِّلت  اليت  اإليزيدية(  الدميقراطية  اجلبهة  )قائمة  هي 
الدميقراطي الكردستاين، أمَّا القوائم األخرى اليت انضمَّ هلا اإليزيديون فلم يفز أحد من مرشحيها 
1. مقابلة الباحثة مع السيد صائب خدر انيف ممثل الكوات اإليزيدية يف البملان العراقي يف الدورة السابقة، بغداد، 16/1/ 2022
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سوى )فيان دخيل( اليت فازت ابملقعد على حساب كوات املرأة2.

أمَّا   ،2018 انتخاابت  يف  الكوات  مقعد  على  خدر(  )صائب  النائب  حصل  حي  يف 
التقدُّم  سيدو( عن حزب  )انيف خلف  إىل  الكوات  مقعد  فقد حتوَّل  املبكرة   2021 انتخاابت 
اإليزيدي املدعوم من قبل احلزب الدميقراطي الكردستاين، وهذه إحدى املشكالت األساسية اليت 
يعاين منها اإليزيديون يف متثيلهم السياسي، إذ إنَّ االنقسام اجلغرايف و السياسي أثَّر على اجملتمع 
الكردستاين  الدميقراطي  بي مجاعات مقربة من احلزب  سياسياً  منقسماً  اإليزيدي فأصبح جمتمعاً 
م أقلية دينية ذات قومية عربية مقربة  ا أقلية دينية ذات قومية كردية وبي مجاعات ترى أنَّ وتدعم أنَّ
ا أقلية قومية بنفسها وال بدَّ أن يكون متثيلها  من األحزاب العربية الكبرية، ومجاعة أخرى ترى أنَّ
مستقاًل، وانعكس هذا االنقسام على متثيلهم السياسي، ومطالبهم، ونظرهتم جتاه القضية اإليزيدية3.

املسيحيُّون.	 

التشتت؛ ممَّا ينعكس على متثيلهم السياسي، ومكتسباهتم السياسية  يعاين املسيحيُّون من 
ألنَّه حزب  األكثر شعبية؛  اآلشورية  الدميقراطية  احلركة  وتُعدُّ  السياسي.  النظام  مؤسسات  داخل 
معارض، ويُعدُّ من أقدم األحزاب املسيحية، فضاًل عن وجود أحزاب أخرى صغرية مثل اجمللس 

الشعيب، وحزب بيت نرين، واجمللس القومي الكلداين وغريهم.

احلزبية  ملصاحلها  املسيحية  األحزاب  بعض  تستغل  الكبرية  األحزاب  أنَّ  املسيحيُّون  ويَعدُّ 
للمسيحي على أطراف  احلزبية  اخلارطة  توزيع  أثَّر على  ما  املسيحي، وهو  املكون  على حساب 
متعددة، إذ جند أنَّ جزءاً منهم مدعوم من قبل األحزاب الكردية القومية، واجلزء اآلخر مدعوم من 
قبل األحزاب السياسية الشيعية، وجزء صغري جداً من األحزاب املسيحية ما تزال أحزاب مسيحية 

مستقلة.

وقد بقيت احلركة الدميقراطية اآلشورية مسيطرة على معظم املقاعد البملانية ومنصب الوزارة 
منذ تشكيل احلكومة ما بعد 2003 ولغاية 2015، فقد حصل )يواندم كنا( سكرتري عام احلركة 
على مقعد الكوات ألربع دورات انتخابية شاركه يف الدورة الثانية )عماد يوخنا( و )ابمسة يوسف(، 
ويف الدورة الثالثة أيضاً شاركه )عماد يوخنا(، يف حي اجلانب التنفيذي حصلوا على وزارة النقل 

2. سعد سلوم: املشاركة السياسية لألقليات يف العراق، مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية، بريوت، 2017 ص36.
3. مقابلة الباحثة مع )ليلى هادي( انشطة سياسية إيزيدية، بغداد، 12-11-2022.
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يف 2004 برائسة )بنام البازي( يف حكومة جملس احلكم،  ووزارة اهلجرة واملهجرين يف  2004 
برائسة )ابسكال وردة( يف احلكومة املؤقتة، كما حصلوا على وزارة العلوم والتكنولوجيا برائسة )ابمسة 

يوسف( يف احلكومة االنتقالية 2005، ووزارة البيئة برائسة )سركون الزار( يف 2010.   

يعتقد املسيحيُّون أنَّ مرحلة ما بعد 2014 كان هلا أثر سيِّئ وخطري على التمثيل السياسي 
يف  وتساعدها  مسيحية  أحزاب  تدعم  حزبية كبرية  جهات  أخذت  فقد  العراق،  يف  للمسيحيي 
م ميثِّلون مصاحل األحزاب الكبرية اليت تدعمهم  الوصول إىل البملان والوزارة املخصَّصة للمكون؛ ألنَّ
وأجنداهتم، ويف الواقع هم ال ميثلون املكون املسيحي، ومل ينتخبوا من قبل املسيحيي، وهذه إحدى 

اإلشكاليات اخلطرية املرتبطة بنظام الكوات4.

الكاكائيُّون.	 

 مل أيِت ذكرهم يف الدستور العراقي، ومن َثَّ مل حيصلوا على اعرتاف رمسي بوجودهم كأقلية 
دينية، ولكنَّهم استطاعوا احلصول على متثيل سياسي داخل قبة البملان دون احلاجة إىل الكوات؛ عن 
طريق انضمام شخصيات كاكائية إىل األحزاب الكردية، ولكن هذا التمثيل مل يكن ميثل مصاحل 
الكاكائية وأهدافهم، ومن أمهها احلصول على اعرتاف رمسي بم كأقلية دينية يف العراق أسوًة بسائر 

الدايانت، بل كان ميثِّل مصاحل األحزاب فقط.

 يصطدم مشروع حصول الكاكائية على كوات لتمثيلهم داخل البملان بعديٍد من املعرقالت 
من أمهها عدُّ الكاكئية منتمي أبغلبيتهم قومياً إىل الكرد، لذا تدعم األحزاب الكردية مشروع الكوات 
م يعتقدون أنَّ دعم حصول الكاكائية على كوات سيضمن والَءهم ابلنتيجة، وقد  للكاكائيي، ألنَّ
قدَّم انشطو الكاكائية مشروع الكوات إىل البملان عن طريق التحالف الكردستاين يف ذلك الوقت، 
وحىت أنَّ مسعود ابرزاين قال إنَّ الكاكائية جيب أن حيصلوا على مقعدين، لكن هذا ال يتفق مع رغبة 
األحزاب العربية العراقية، كذلك هناك نقطة مهمة جداً هو أنَّ االعرتاف ابلكاكائية كأقلية دينية 
غري مسلمة يعين مطالبة األقلية الكاكائية يف دول أخرى ابالعرتاف با أيضاً مثاًل أعداد الكاكئيي 
يعتقد  لذا  الدينية،  السياسي وهويتهم  بوجودهم  العراق، وسيطالبون  أعدادهم يف  يفوق  ايران  يف 
ا  الكاكائيون أنَّ عدم حصوهلم على استحقاق ومتثيل سياسيي، ال يرتبط فقط بسياسة داخلية، وإنَّ

هناك أيضاً إرادة إقليمية متنع ذلك)5(.
4. مقابلة الباحثة مع السيد )يواندم كنا( سكرتري عام احلركة الدميقراطية اآلشورية يف بغداد 30-10-2022.

5. مقابلة الباحثة مع السيد رجب كاكائي عضو شبكة حتالف األقليات العراقية يف بغداد بتاريخ 10/1/2022.
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الصابئة املندائيُّون.	 

يعتمد الصابئة املندائيُّون على مقعد الكوات للحصول على متثيل سياسي داخل قبة البملان، 
ويعتقد املندائيون أنَّ الكوات ال تتناسب مع رغبة املكوِّن يف التمثيل؛ لعدم حصوهلم على دور حقيقي 

يستطيعون عن طريق التعبري عن مطالبهم، وإيصال صوهتم إىل مراكز صنع القرار.

مل حيصل الصابئة املندائيُّون على مكتسبات سياسية سوى تلك اليت وفرهتا حصة الكوات، 
فحصل النائب )أسامة البدري( على مقعد الكوات يف االنتخاابت األخرية، أمَّا سابقاً فقد حصلوا 
على عضو يف جملس حمافظة بغداد،  وكذلك منصب مدير عام ألوقاف املندائيي يف ديوان أوقاف 
مغامس(.ويعتقد  فاضل  )اندية  السيدة  عليه  املندائيي حصلت  والصابئة  واإليزيديي  املسيحيي، 
املندائيُّون أنَّ األحزاب الكبرية حتاول أن تضع يدها على مقعد الكوات عب دعم املرشحي لتكسب 

والَءهم؛ العتماد املندائيي على الرتشيح الفردي وعدم سعيهم لتشكيل األحزاب السياسية6.

ـبـــك.	  الشَّ

 ظهر متثيلهم السياسي بعد عام 2003 مبلوراً أول كيان ممثل هلم يف 20 أاير 2003 هو 
)جتمُّع الشبك الدميقراطي(، وضم جمموعة من املثقفي والشخصيات العشائرية وخنبة من الشباب 
أخذوا على عاتقهم متثيل الشبك، وإبراز هويتهم املستقلة، وقد مثَّل الشبك  سياسياً يف البملان 
العراقي، وجملس حمافظة نينوى عدد من السياسيي الشبك الذين ختتلف ميوهلم وحتالفاهتم السياسية 
ضمن تيارين سياسيي )جتمع الشبك الدميقراطي( و)جتمع أحرار الشبك(، ففي عام 2006 فاز 
)حني القدو( بعضوية الشبك َوْفق الكوات ضمن البملان االحتادي، ويف انتخاابت 2009 فاز 
السيد )قصي عباس( بعضوية جملس حمافظة نينوى َوْفق الكوات، أمَّا انتخاابت 2010 فقد فاز 
انتخاابت 2014 فاز الدكتور  َوْفق الكوات، ويف  النواب  السيد )مهدي مجشيد( بعضوية جملس 
)حني القدو( ابلعضوية مرشحاً خارج الكوات كما أسند منصب وكيل وزارة اهلجرة واملهجرين إىل 

السيد )أصغر عبدالرزاق( الذي يُعدُّ أبرز منصب تنفيذي حصل عليه الشبك)7(.

6. مقابلة الباحثة مع السيد )حامت الصاحلي( مدير مكتب إعالم النائب أسامة البدري وعضو مكتب إعالم الطائفة، يف بغداد 
.2-11-2022

7. سعد سلوم: املشاركة السياسية لألقليات يف العراق، مصدر ذُِكَر سابقاً، ص41.
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الرتكمان.	 

شارك الرتكمان يف كتابة الدستور، ويف جملس احلكم كما شاركوا يف مجيع االنتخاابت احمللية 
الرتكماين يف  للمكوِّن  السكاين  الثقل  العراق، ومع  السياسية يف  العملية  اليت مرَّت با  واالحتادية 
العراق، إال أنَّ ذلك مل ينعكس على متثيلهم السياسي، ويعود هذا إىل اجلغرافية اليت حتتم املعادلة 
الشيعي،  املكوِّن  ضمن  واحدة  أساسية  قوائم  ثالثة  ضمن  الرتكمان  وينزل  للرتكمان،  السياسية 
والثانية ضمن املكوِّن السين، والثالثة تكون قائمة قومية، وَوْفق توزيعهم الدميوغرايف، مثاًل الرتكمان 
يف طوزخرماتو، ودايىل يشاركون مع القوى الشيعية، أمَّا الرتكمان يف نينوى فيكونون متوزعي بي 
القوى السنية والشيعية، يف حي األمر يف كركوك خيتلف، إذ يتوزعون ضمن القوائم القومية والدينية 
األحزاب  وتُعدُّ  نواب.  أكثر من عشرة  الرتكماين، وال حيصل على  املكوِّن  يتشتَّت  الصورة  وبذا 
الرتكمانية فعَّالة يف الساحة السياسية مثل حزب اجلبهة الرتكمانية، وحزب احلق الرتكماين، وحزب 
االحتاد اإلسالمي، وحزب العدالة الرتكماين، ولكن أتثريها ال ميتد على طول اجلغرافية الرتكمانية، 
فاألحزاب يف كركوك فعالة جداً لكن يف املوصل وتلعفر ودايىل تتفاوت هذه الفاعلية من حزب إىل 
آخر؛ بسبب طبيعة توجهات القيادة السياسية لتلك األحزاب، وكذلك اإلمكانية املالية لألحزاب 
الرتكمانية، وقد حصل الرتكمان على عدد من املناصب السياسية يف حكومات خمتلفة كأعضاء 
يف جملس النواب، ووزارة اإلعمار واإلسكان، ووزارة الشباب والرايضة، وهيئة احلج، ووزارة الدولة 
لشؤون احملافظات، ووزارة االتصاالت، وممثل احلكومة يف جملس النواب، وأعضاء جمالس حمافظة 
يف صالح الدين، وكركوك، ونينوى، ووزير دولة ضمن حكومة إقليم كردستان، ووزارة الصناعة يف 

أربيل، وغريها من املناصب)8(.

  تراجعت هذه املكتسبات تدرجيياً، فاحلكم احمللي يف كركوك أبغلبية كردية حىت أنَّ املديرية 
عربية  منهم حلساب شخصيات  أخذت  قد  الرتكمان  اليت كانت من حصة  لرتبية كركوك  العامة 
وجملس احملافظة كان يتكون من )41( شخصاً، )26( منهم كردايً، و)9( تركمان، والباقي من 
العرب واملسيحيي وقد كان االتفاق أن ُيَسلَّم منصب رئيس جملس حمافظة كركوك للرتكمان، لكنَّه 
خسر هذا املنصب أيضاً، و كان رئيس جملس قضاء كركوك من الرتكمان، ولكنَّه تعرَّض لالغتيال، 
ابلنتيجة مل يبَق للرتكمان مناصب مهمة حىت منصب وزير حقوق اإلنسان الذي كان من حصة 

8. مقابلة الباحثة مع السيد طورهان املفيت بتاريخ 15/3/2022. 
السيد طورهان سياسي تركماين حصل على مناصب سياسية عديدة منها وزير الدولة لشؤون احملافظات ووزير االتصاالت وكالة 

ومستشار رئيس اجلمهورية فؤاد معصوم، وغريها.
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الرتكمان، وأُْلِغَي بسبب الرتشيق الوزاري الذي قامت به حكومة )حيدر العبادي(، ويعود هذا إىل 
مشكلة انصهار اهلوية القومية ابهلوية املذهبية، فضاًل عن التحدايت اجلغرافية، وأتثري األجندات 
واحدة  رؤية  يوجد  إذ ال  الرتكمانية،  القومية  األحزاب  بعض  وسياسات  توجهات  على  اخلارجية 
لدى األحزاب الرتكمانية للعمل على حتقيق مصلحة القومية الرتكمانية، أمَّا َمن يريد خوض العمل 

السياسي؛ فعليه أن خيضع للتنازالت على حساب املبادئ الشخصية والقومية)9(.

حصل الرتكمان على رائسة جلنة حقوق اإلنسان يف البملان العراقي، وكذلك على منصب 
العابدين(، وما زال  قائمقام كركوك وهو )فالح ايجيلي( وقائمقام طوزخرماتو، وهو )حسن زين 
م يشكِّلون األغلبية يف احملافظة، ويعدُّون هذا املنصب  الرتكمان يطالبون مبنصب حمافظ كركوك؛ ألنَّ

هو استحقاق هلم كمكون10.

الكرد الفيليَّة.	 

ما أضعف حضورهم  اثنياً، وهو  أواًل، وشيعة  أكراد  م  للتمييز؛ ألنَّ الفيلية  الكرد  تعرُّض   
الكردي  امللف  تـُُعوِمَل مع  السياسي، فقد  النظام  السياسي، وأثَّر على مكتسباهتم يف مؤسسات 
الفيلي هامشياً، ومن انحية الرتشيحات للمناصب، إذ يعامل الكرد الفيليون اترًة على حصة الكرد، 
واترًة أخرى على حصة الشيعة، أمَّا من انحية القواني والقرارات اليت ختص الكرد الفيلي كحالة 
القواني  من  فعلية كحال كثري  بصورة  تطبَّق  مل  ولكنَّها  عديدة،  مراحل  على  ُأْصِدَر  فقد  خاصة 
العراقية، ومن أهم أسباب هتميش قضية الكرد الفيلية هي أسباب داخلية تتعلق ابملكوِّن نفسه، 
من تشتت وأسباب خارجية متعلقة ابألحزاب اليت مسكت زمام احلكم ما بعد 2003، واليت 
ح كفَّة مصاحلها على حساب قضااي اآلخر، ومع حصول الكرد الفيلية على بعض املناصب  ترجِّ
م ال ميثِّلون الكرد الفيلية كمكون بقدر ما ميثِّلون الطائفة واحلزب الذي ينتمون  يف الدولة، إال أنَّ

إليه)11(.

9. مقابلة الباحثة مع الناشطة الرتكمانية هيمان رمزي بتاريخ 14/3/ 2022.
10.  مقابلة الباحثة مع علي رسول انشط تركماين، بغداد، 17-11-2022.

11. هناء بيك مراد تكشف خفااي حقبيت عالوي وعبداملهدي، شفق نيوز، 2021، على شبكة اإلنرتنت واملعلومات، ُتُصفَِّح يف 
.https://shafaq.com :15/3/2022، وهو متاح على الرابط اآليت
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التوصيات:

تعديل نظام كوات األقليات أبن يقتصر التصويت على ممثلي األقليات، حصراً من قبل 	 
جمتمع األقليات؛ لكي يكون التمثيل متثياًل حقيقياً للمكوِّن، ويف صناديق اقرتاع خاصة 

بم.

منح األقليات األخرى متثيل سياسي داخل البملان مثل الكاكائية.	 

منح األقليات كوات داخل الوزارات وخمتلف املؤسسات التنفيذية.	 


