
 

  



ستان مفتاح التكامل السياسي واالقتصادي بين نينوى واقليم كورد

 التغيير االستراتيجي

 

 

تمف محافظة نٌنوى وإللٌم كردستان على لدر كبٌر من المصالح االستراتٌجٌة التً ٌمكن تطوٌرها 

وتعمٌمها إلنعاش حالة من حاالت التكامل االلتصادي والسٌاسً ٌعزز للجانبٌن المدرات السٌاسٌة 

وئام ، حٌث والحركة االلتصادٌة فضالً عن المكانة االستراتٌجٌة المهمة التً ستتولد نتٌجة لهذا ال

تتوفر مواصفات الرخاء والتمدم فً كال الجانبٌن سواء على المستوى البشري "عدد السكان فً 

االللٌم ومحافظة نٌنوى" وتحوٌل هذا العدد لكتلة بشرٌة ذات تطلعات سٌاسٌة مشتركة تخدم الجانبٌن 

راتٌجٌة وتنوعاتٌة فً او سواء عبر استثمار المساحات الجغرافٌة المتنوعة وما تحوٌه من بدائل است

 . مجاالت الطالة والجوار الجغرافً الذي ٌنوع حركة التجارة الداخلٌة والخارجٌة

بالعموم ، ٌمكن االنطالق لتأسٌس حالة جدٌدة تموم على اساس اعادة تعرٌف المصالح المشتركة بٌن 

 : الجانبٌن تعتمد على

 

فظة نٌنوى واللٌم كردستان العراق ، اعادة تعرٌف العاللات السٌاسٌة المشتركة بٌن محا -1

حٌث اضاع الجانبٌن فرصة الامة عاللات استراتٌجٌة مهمة على المستوى السٌاسً ترتكز 

على ممومات الجغرافٌة والدٌمغرافٌة المشتركة . اذ بمٌت نٌنوى فً حالة ضٌاع منذ ما بعد 

لموى السٌاسٌة وأصبحت ساحة لالستثمار االستراتٌجً من لبل العدٌد من ا 7117عام 

والمسلحة الخارجٌة . بٌنما بمً االللٌم على توافماته السٌاسٌة مع مختلف الموى السٌاسٌة 

التً اثبتت االٌام انها تحالفات غٌر استراتٌجٌة وغٌر متٌنة مع االحزاب االسالمٌة الشٌعٌة 

نوى وإللٌم تحدٌاً. لهذا ٌبدو الولت مناسب للغاٌة إلعادة تمٌٌم العاللات بٌن محافظة نٌ

كردستان بما ٌتفك وحجم التحدٌات الشاخصة والمستمبلٌة . حٌث تعٌش محافظة نٌنوى نفس 

االخطار التً ٌعٌشها االللٌم من ناحٌة التهدٌدات التً تطلمها بعض الفصائل المسلحة 

وسٌطرة بعض هذه الفصائل على مناطك مهمة تهدد امن المحافظة واإلللٌم معاً . ال بل ان 

ر الخارجٌة كخطر حزب العمال الكردستانً بدأ ٌهدد الجانبٌن بشكل غٌر مسبوق ، االخطا

لهذا تبدو هذه االخطار جدٌرة بتحفٌز العمل السٌاسً المشترن فٌما بٌن الجانبٌن وتمدٌم 

 .شكل من العاللات الجدٌدة بما ٌتفك وحجم التحدٌات

 



لتصادٌة كبٌرة بسبب ما تمبض علٌه التنوع الجغرافً المتوفر : حٌث ٌمكن تطوٌر عاللات ا .- 7

محافظة نٌنوى من تنوعات جغرافٌة زراعٌة ومواردٌة لتطوٌر حالة االستثمار فٌها ، اذ ان نٌنوى 

ٌمكن ان تصبح بدٌالً استراتٌجٌاً مهماً على مستوى الزراعة والصناعة الللٌم كردستان مما ٌجعل 

دوالرات سنوٌاً على االنفاق الغذائً الخارجً. كردستان لادراً على االستغناء عن انفاق مالٌٌن ال

باإلضافة الى ان اللٌم كردستان تمثل بٌئة استثمارٌة جٌدة ورائدة فً مجاالت السٌاحة والسكن 

والترفٌه ، مما سٌخلك نوع من حركة رأس المال التبادلً بٌن الجانبٌن وٌساعد على انعاش الحركة 

 . موجودة بٌن الجانبٌنااللتصادٌة بسبب التنوعات المناخٌة ال

 

ملٌون نسمة ، ٌضاف له عدد سكان نٌنوى  5الى  4ان عدد سكان اللٌم كردستان ٌتراوح ما بٌن  - 3

ملٌون نسمة وهذا ٌعنً بالحسابات السٌاسٌة ان االللٌم ومحافظة نٌنوى ٌحوي على اكثر  4بحدود 

ممعد من  51كانٌة توحٌد ما ٌمارب ممعد على الل تمدٌر فً البرلمان العرالً . وان اخذنا ام 75من 

ممعد لنٌنوى واإلللٌم فً البرلمان فأننا نتحدث عن كتلة برلمانٌة كبٌرة جداً ٌمكن لها ان  75اصل 

تحسم لرارات مهمة وإستراتٌجٌة كإلرار الموازنة وتنظٌم حالة استثمار النفط وتحوٌل المحافظة الى 

ه الكتلة جملة من المرارات داخل الحكومة ومجلس اللٌم اداري عن بغداد لهذا ٌمكن ان تحسم هذ

 . النواب فً حال دخولها فً تحالف سٌاسً واستراتٌجً مشترن

 

ان التنوع الحدودي الذي توفره الشراكة المزدوجة ما بٌن الجانبٌن تمكن من تحمٌك تنوع  - 4

الح الدٌن التصادي وتجاري كبٌر ، حٌث ٌوجد لدى محافظة نٌنوى حدود مباشرة مع محافظة ص

واالنبار وتواصل مباشر مع بغداد برٌاً باإلضافة للحدود مع سورٌا . بٌنما ٌوجد إلللٌم كردستان 

حدود جغرافٌة مهمة مع محافظة كركون ودٌالى وتركٌا ٌمكن ان ٌولد نوع من الشراكة المشتركة 

 . فٌما بٌن الجانبٌن

 

د ٌمود بشكل مباشر او غٌر مباشر لحلحلة ان تمدٌم مدٌنة الموصل كنموذج للعاللات المتٌنة ل - 5

المشكالت المهمة فً مناطك ثانٌة كسنجار ومخمور وسهل نٌنوى السٌما فٌما ٌخص ترتٌب وضع 

الدستورٌة والتً تتعلك بالمناطك المتنازع علٌها . لهذا فأن اي حل سٌاسً جٌد فٌما بٌن  141المادة 

 من المشاكل فً مناطك وتخوم الموصل االخرى الموصل واربٌل سٌمود بشكل كبٌر الى حل العدٌد

. 

 



تبدو االنعطافة الكبٌرة التً لد ٌمر بها العراق خالل المستمبل المرٌب والمتوسط خطرة وتحتم  - 6

على الكورد فً اللٌم كردستان وعلى محافظة نٌنوى ان ٌضعا الخالفات بعٌداً والبدء بشكل فعلً 

استراتٌجٌاً لتجاوز االخطار المحدلة كعودة بعض فلول تنظٌم لتحصٌن المشتركات الداخلٌة سٌاسٌاً و

داعش االرهابً او نمو بعض الفصائل المسلحة الخارجة عن المانون والتً تهدد االمن االلتصادي 

 . والسٌاسً والمجتمعً للجانبٌن

 

كٌل ان مثل هكذا مبادرات تحتاج لجهد مشترن بٌن الجانبٌن على مستوٌٌن ٌكون االول عبر تش - 7

لجان متابعة استراتٌجٌة تموم بدراسة الفرص الشاخصة وتحلٌل البٌئة المشتركة بٌنما ٌكون المسار 

الثانً عبر لجان بحثٌة مشتركة بٌن الجانبٌن تموم بإعداد الدراسات المهمة وإشران الجامعات 

 . والمؤسسات فً تمدٌم الرؤى المشتركة لتطوٌر العاللات بٌن الجانبٌن


