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ظل اليأس المحيط بالمواطن الموصلي, وضبابية الموقف السياسي الدولي واألقليمي, وواقع خدمي مرير  يف   

على عاتقه  لمحافظة نينوى, ونمط إدارة ال يدعو لألمل, وخطط أمنية تقليدية ال تتجمل بالحداثة, وجد مركز نون

إخراج ما يلوج في خاطر المواطن الموصلي من تساؤالت وهموم, وطرحه للنقاش على شكل حلقات نقاشية 

يستضيف خاللها المركز أصحاب الشأن والخبرة في كل موضوع يتم مناقشته ليتم أغناءه باألفكار واآلراء 

 .ن البسيط ويستدل منها السياسي والمفكرالناضجة والنابعة من أصحاب الخبرة واألختصاص, يستنير بها المواط

عقد مركز نون للدراسات األستراتيجية وضمن سلسلة حالقاته النقاشية الحلقة النقاشية الثانية يوم الخميس    

, لمناقشة موضوع الرؤيا السياسية لألحزاب والقوى الفاعلة في نينوى لمرحلة مابعد 2017\8\17المصادف 

باألفكار الواقعية وتسليط الضوء على ماهو غير  م في موقع يسمح لهم بتزويدناة من هفداعش, وتمت إستضا

العراقي, وأعضاء من المكتب من خالل تجاربهم السابقة, فقد حضر ممثلون عن الحزب األسالمي وسلبي نافع 

فة نخبة السياسي لحزب للعراق متحدون وممثل عن حزب الحل, وإلغناء النقاش بالنكهة األكاديمية تمت إستضا

لشؤون اإلعمار, وكانت محاور النقاش خيرة من األكاديميين, إضافة إلى حضور ممثل عن منظمة األمم المتحدة 

 كالتالي:

 .المحور األول: الرؤيا السياسية لشكل اإلدارة في نينوى

من السادة أختلفت اآلراء حول الرؤيا السياسية لشكل اإلدارة في نينوى لمرحلة ما بعد داعش, فكل فئة    

الحضور تفاعل في النقاش حسب زاوية رؤيته ورؤية حزبه, إضافة إلى الرؤيا األكاديمية التي قدمها األكاديميون 

 والناشطين الشباب الحضور.

 

 الحزب األسالمي:

يرى أن المرحلة القادمة سيتم رسم مالمحها من خالل أتحاد القوى الوطنية والذين هم جزء من هذا التحالف,     

من خالل تفعيل دور تحالف القوى على مستوى المحافظات صعوداً إلى مستوى العراق ككل لكي يكون أكثر 

تماسكاً وفاعلية, ويسعون من خالل ذلك أن يكون تحالف القوى محوراً ثالثاً حاظراً وفاعالً وبقوة إلى جانب 

 .المحور الكردي والشيعي في العملية السياسية

يسعى فيه الحزب األسالمي العراقي إلى الزعامة في اإلدارة فإنهم مع بناء إدارة مدنية وفي الوقت الذي ال    

لمحافظة نينوى يرأسها شخصية من أهالي الموصل قادرة على أن تتحمل ملفات رئيسية كاإلعمار وإعادة 
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من القيام  النازحين واألمن وغيرها, ويجب أن تكون هذه اإلدارة قوية وتحضى بدعم أقليمي ودولي يمكنها

 بمهامها, ويستبعد الحزب األسالمي فكرة الحاكم العسكري إلنها تصطدم مع القوانين والدستور.

ويعتقد الحزب األسالمي إن التقارب والتفاهم بين القوى السياسية السنية له تأثير على تكوين إدارة قوية    

لمجتمع الموصلي وأن هذا العمل تقوم به لنينوى, وأن العمل الجماعي يمكن أن يحقق رضى اغلبية مكونات ا

  .أطراف سياسية فاعلة تكون تحت مضلة واحدة في خوض االنتخابات في إشارة إلى تحالف القوى الوطنية

, األول متوازيينتتركز رؤيا الحزب األسالمي للمرحلة القادمة بإن يجري التغيير من خالل السير بمسارين و   

ة المجتمع الدولي, والمسار الثاني هو إيجاد آلية لخلق بموعدها وهو مسار ينسجم ورغهو مسار األنتخابات في 

بيئة أجتماعية يتفق عليها الجميع من خالل رسم شكل إدارة المحافظة, أما أن تكون حكومة محلية مع صالحيات 

حقيق تصالح مجتمعي , وأن يتم ذلك من خالل ضمانات دولية وأقليمية, والسعي إلى تواسعة أو على شكل أقليم

 داخل الموصل بين المركز واألطراف وبقية القوميات والطوائف.

ويرى مركز نون من خالل قراءته لرؤيا الحزب األسالمي إلدارة المحافظة مابعد داعش إن هناك تساؤالت 

 الوقوف عندها, وهي:يجب 

يجب أن يكون من خالل االنتخابات فما الذي يمكن أن نقدمه لشعبنا  في شكل إدارة نينوى إذا كان التغيير -1

 لحين موعد األنتخابات؟

 هل هناك ضامن حقيقي لحصول التغيير من خالل نتائج األنتخابات القادمة؟ -2

إذا لم يحصل التغيير المنشود, فما هو الحل البديل ألهالي نينوى؟ وهل يتحمل وضع نينوى األنتظار  -3

 بعد االنتخابات؟للبحث عن حلول 

في الموصل لخلق نظام إداري  اآلن على وضع رؤيا مشتركة لألحزاب الفاعلة إليس من االفضل العمل -4

والعمل عليها لكي تكون عنصراً مهماً للنجاح في التغيير من خالل االنتخابات  جديد, ووضع لمساتها

  القادمة؟

 حزب للعراق متحدون:

المشاكل التي طبيعة وحجم ؤيته لشكل اإلدارة القادمة لنينوى إلى يستند حزب للعراق متحدون في ر    

ف خلقتها الحكومات السابقة وعمل على تعميقها وجود داعش, والتي إدت إلى تشتيت النسيج المجتمعي للطوائ

 واألعراق واألديان لسكان نينوى. 
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مة إدارية جديدة تلملم شتات يرى للعراق متحدون أن شكل اإلدارة للمرحلة المقبلة يتطلب وضع منضوو   

نينوى وتكون قادرة على أن تتعامل مع جميع المشاكل وتستطيع أن تبني جسور الترابط والتعايش بين مناطق 

 .محافظة نينوى ومكوناتها, من خالل خلق توافق سياسي وأجتماعي يحقق رضى أغلب المناطق ومكوناتها

للدعم األنساني والعمراني الموجه لمحافظة نينوى وبذلك وتستطيع هذه المنظومة من خلق مصب واحد    

ً وتوحيد أقنية الدعم المختلفة  تستطيع هذه المنظومة اإلدارية الخالص من التشتت المجتمعي القائم حاليا

 نينوى وأهلها.وصبها في وعاء المنظومة اإلدارية الجديدة وصوالً إلى تقديم ما هو أفضل ل

ون إلى الحاجة إلى حوار بين جميع القوى السياسية الفاعلة في نينوى للوصول حزب للعراق متحدوأكد     

إلى آلية بناء المنظومة اإلدارية الجديدة بعيداً عن االعتبار الشخصي, أي أن المنظومة اإلدارية الُمقترحة 

 التعتمد على شخصيات بعينها, وأن يكون العمل مؤسساتي بغض النظر عن من سيقود.

ويرى حزب للعراق متحدون أن هذه المنظومة اإلدارية يجب أن تُدعم من قبل القوى المحلية واألقليمية    

والدولية وأن يتحول جميع أشكال الدعم من دعم ألشخاص معينين إلى دعم للمنظومة اإلدارية ليمتد تأثيره 

ل كبير مما ينعكس ليجابياً المشاكل بشكاإليجابي إلى أغلب مناطق ومكونات نينوى, وبذلك يمكن تقليص 

 على األمن واإلعمار لنينوى.

وفي قراءة لرؤيا حزب للعراق متحدون يرى مركز نون أن هناك تساؤالت يُمكن طرحها للوصول إلى    

 صورة أوضح عن تلك الرؤيا وهي:

هل توجد إرادة حقيقية لجميع األطراف السياسية الفاعلة في نينوى لتبني فكرة خلق منظومة إدارية ذات   -1

 طابع جديد, تستطيع احتواء وحلحلة معظم مشاكل نينوى؟

ماهو شكل المنظومة اإلدارية الُمقترحة التي تستطيع أن تحضى برضى أغلب المكونات وتستطيع أن   -2

 نينوى؟تعيد الترابط المجتمعي ل

 بغداد؟ وماهي درجة ارتباطها بحكومة ؟ماهو دور بغداد في بناء هذه المنظومة  -3

أليس من الصعوبة الحصول على رضى أغلب األطراف في نينوى مع بقاء التبعية اإلدارية واألمنية   -4

 لبغداد سيما وأن التعدد المذهبي والمناطقي في قسم منه خاضع إلرادة قوى خارج حدود نينوى؟

تم األتفاق على شكل المنظومة اإلدارية فهل ستتمكن القوى السياسية الفاعلة في نينوى من الضغط  إذا  -5

 على بغداد والقوى االقليمية والدولية للحصول على تأييدها ودعمها؟

 كيف يمكن تحجيم دور القوى التي ال ترغب ببناء منظومة إدارية ذات طابع جديد في الموصل؟  -6

 اإلدارية الجديدة في أسوء حاالتها هي أفضل من الوضع اإلداري الراهن؟هل ستكون المنظومة   -7
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 حزب الحل:

يرى حزب الحل بأن ماجرى في نينوى هو ليس وليد الصدفة وإنما هو مخطط ومدروس لما لهذه     

 .المحافظة من أهمية كبيرة على الصعيدين األقليمي والدولي

واالقليمية تجاه ملف نينوى مابعد داعش وأن أهتمام حكومة بغداد ال وأن هناك ضبابية في الرؤيا الدولية    

 ينسجم وحجم معاناة نينوى وأهلها.

هذه الضبابية وقلة اهتمام حكومة بغداد جعل من نينوى مدينة رخوة وساحة لصراع النفوذ يكاد يُفقدها    

 كانت تمثله.ارجاعها إلى ماكانت عليه وما العمل على يجب الديني والقومي, وعمقها 

ويعتقد حزب الحل أن علينا أن نصون نينوى وأن ال نسمح لها أن تكون محل لصراع النفوذ وأولى    

الخطوات في ذلك هو المطالبة بإدارة المركزية إدارية, وإيصال صوت نينوى إلى القوى الدولية واالقليمية 

لى سياسيي السنة معالجة ملفات النزوح الفاعلة في المشهد العراقي لدعم هذا الشكل من اإلدارة. وأن ع

 واألعمار من خالل التنسيق مع الدول المانحة واالقليمية والدولية.

 ومن خالل قراءتنا لرؤيا حزب الحل يطرح مركز نون التساؤالت التالية:

 في نينوى؟الخارجي ماذا علينا أن نفعل للحد من امتداد النفوذ  -1

افظة نينوى له تأثير فاعل في تقوية نينوى وإرجاعها إلى عمقها هل شكل اإلدارة الذي نبحث عنه لمح  -2

 الديني والقومي؟

 ما هو شكل اإلدارة القادر على تقوية نينوى وجعلها قلعة حصينة ضد أمتداد النفوذ؟  -3

 م إداري؟المركزية بسيطة؟ المركزية مع صالحيات واسعة؟ إقلي .ماهي معايير الالمركزية اإلدارية  -4

 الكاديمي:الرأي 

بعد فشل تجربة  قائم على الالمركزية اإلدارية, يذهب هذا الرأي إلى بناء نظام إداري مدني في الموصل    

 االسالم السياسي في العراق, وأن االحزاب االسالمية عليها أن تراجع تجربتها الفكرية والسياسية.

والتي تمتلك رؤيا مشتركة,  الفاعلة في نينوى يأمل هذا الرأي في أن تتفق التكتالت واألحزاب السياسية    

ً من خالل , لنينوى في صناعة نظام إداري مدني , استثمار الخطاب الوطني الذي تتمتع به حكومة بغداد حاليا

 مع تنامي التيار المدني الذي بدا واضحاً في أغلب مناطق العراق.
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واالعراق المكونة للنسيج الموصلي, وأن الخطاب ويعقد ايضاً أن الوطنية هي العامل المشترك للطوائف    

, وأن التحاور يجب أن يكون مع القيادات الوطني ممكن أن يساهم في حلحلة الكثير من المشاكل في نينوى

 العليا وأصحاب القرار للمكونات التي يتألف منها نسيج نينوى المجتمعي حتى وإن كانو خارج حدودها.

 دولية(. –المحور الثاني: نينوى وسط السياسة الداخلية والخارجية )أقليمية 

إن الحديث في المحور الثاني هو بال يشك يستند إلى المحور األول, ألن شكل اإلدارة القادمة والرؤيا    

تجاه ارجية السياسية المشتركة لألحزاب الفاعلة لنينوى له التأثير المباشر في رسم السياسة الداخلية والخ

 المحافظة. وكانت آراء وأفكار متنوعة حول هذا المحور وكما يلي:

 الحزب األسالمي العراقي.

مرحلة مابعد داعش وجود تجاذبات على صعيد السياسة الداخلية لكانت رؤية الحزب األسالمي     

األحزاب أو  كردي وشيعي داخل نينوى, أخذت اوجه متعددة كإنشاء مكاتب لبعضوصراعات ذات تأثير 

تبني بعض السياسين لبعض فصائل الحشود, مما يؤدي إلى التأثير المباشر على األنتخابات المقبلة وظهور 

ه مصالوية ذات أمتداد غير مصالوي, إضافة إلى المكاسب السياسية التي حصل عليها الكرد والشيعة وجو

 تنازل عنها الطرفان.من خالل مقاعد مجلس المحافظة والبرلمان عن نينوى والتي لن ي

أما التأثير السياسي األقليمي فقد أنقسم إلى محور أردني سعودي يدعم رؤيا تحالف القوى الوطنية في     

وعلى  أو من خالل صور أخرى. المتواجدة في المحافظةنينوى, ومحور إيراني متمثل ببعض الحشود 

ً يرى الحزب األسالمي أن بإمكان تر من خالل التدخل في كيا تغيير قواعد اللعبة الصعيد األقليمي أيضا

   نينوى بسبب ما أصابها في الملف السوري.

 .أما على صعيد السياسة الدولية فهناك أهتمام دولي في نينوى أكثر من غيرها من المحافظات المحررة   

ويرى الحزب األسالمي إنهم ومن خالل تحالف القوى العراقية في نينوى العمل على فرض اإلرادة على    

تحالف القوى في بغداد, ويجب على القوى الفاعلة أستيعاب القوى العشائرية والتحرك على ضباط الجيش 

 الجديدة.في بناء المنظومة اإلدارية العراقي السابق لتحقيق رمزية كبيرة ممكن أن تساعد 
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 حزب للعراق متحدون.

يتواجد فيها الحزب األسالمي ومتحدون وحزب الحل وبقايا يرى متحدون أن الخارطة السياسية للموصل    

 قوى متنوعة كانت مقاطعة للعملية السياسية واآلن بدأت باألندماج في بعض األحزاب والقوى الصغيرة.

, ويتواجد أيضاً ضمن الخارطة السياسية للموصل القوى الكردية, والقوى الشيعية بصور ومسميات متعددة

 أضافة إلى أحزاب المكونات من شبك ومسيحيين وتركمان وآخرين مستقلين.

في ظل هذه الخارطة السياسية للموصل, وبإعتبار الموصل منطقة رخوة تجعلها وجهة لتنفيذ المشاريع    

إلى أراضي اسية, فهناك المشروع الشيعي الذي يرى بإن الصراع عراقي ويجب أن تمتد سلطة بغداد السي

 .نينوى, وهناك المشروع اإليراني والمتمثل ببعض فصائل الحشود

ويرى متحدون إن بإمكان القوى السياسية الفاعلة في الموصل أن توحد مشروعها وتلملم أوراقها وأن    

الذي يفضي إلى الحل في  المحلي المشاريع على أرضها فرصة مناسبة لفرض مشروعهاجعل من صراع ت

أنفسهم قد حققو نوع من المكتسبات  انينوى, معتقدين في ذلك أن أطراف الصراع الداخلي واألقليمي سيجدو

مشروع من خالل تطبيق المشروع السياسي المحلي الذي تقدمة القوى السياسية لنينوى والذي يجب أن يكون 

 ذات دولة مدنية قوية قادرة على محاربة الفساد. عربي سني وفق مبدأ الالمركزية وصوال للفدرالية

الموصل لديها فرصة إلعطاء األمن في المنطقة ألن استقرار الموصل هو أستقرار للعراق وللمنطقة,    

لبغداد  دوه ويمكن أن يعطيويتحقق ذلك من خالل مشروع أقليم نينوى الذي يمكن أن يعطي لألكراد مايري

 ما يريدوه.

فقد قطع تحالف القوى الوطنية مرحلة كبيرة من استكمال الشكل الخارجي ووضع آليات وعلى غرار ذلك    

المشهد والتي قاطعت العملية السياسية وأصبح من السهل اتخاذ القرار وأستطاع استيعاب القوى التي تربك 

, وأمتالك القدرة على التفاوض للحد من ينوى وعلى المستوى الوطنيكثيراً إتخاذ القرار على مستوى ن

 .المشاريع السياسية الضارة لنينوى

 حزب الحل.

ات األقليمية, وباإلمكان االعتماد على الالعب األمريكي في التنوع المجتمعي لنينوى هو سبب التجاذب    

السياسي واإلداري لنينوى يعتمد على الرؤيا السياسية رسم مالمح نينوى مابعد داعش, في إشاره إلى أن الحل 

 األمريكية في المنطقة بشكل مباشر أو من خالل توجيه إدواتها اإلقليمية والمحلية.
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ويرى حزب الحل أن الرؤيا األمريكية هي بعدم السماح بالتمدد اإليراني في نينوى, وإن الدور التركي     

حث عن أوراق للضغط على حزب العمال الكردستاني في العراق يبحث عن مصالحه والتي تكمن في الب

 وسوريا.

 المحور الثالث: الموقف من األنتخابات وتفعيل دور المواطن في المشاركة األنتخابية

التدمير والقتل والنزوح وقلة الخدمات كلها مشاكل رافقت عملية تحرير نينوى, وهي تشكل عائقاً مهما    

الموصلي على صناديق األقتراع, إضافة إلى ضبابية الموقف السياسي واإلداري وعدم أمام أقبال المواطن 

 وضوح مالمح ما بعد داعش على مدينة نينوى, في ظل هذه المعطيات كان رأي السادة الحضور مايلي:

 الحزب األسالمي.

خطة إعالمية  يرى الحزب األسالمي أن الخطوة األولى لتهيئة الشارع الموصلي لألنتخبات هي وضع   

مدروسة لتهيئة الرأي العام الموصلي, إلن االنتخابات تؤدي إلى تحقيق ما يصبون إليه, وإن حث الناس على 

 المشاركة في األنتخابات هي الطريق األمثل للتغيير وليس هناك طريق آخر.

 حزب للعراق متحدون.

همان, األول هو زرع األمل والقدرة تتركز رؤية حزب للعراق متحدون في هذا المحور إلى عامالن م    

على التغيير في ظل عدم وجود قوى معارضة داخلية تسعى إلسقاط العملية السياسية, من خالل ضرورة 

حدوث تبديل في واقع الموصل يخلق األمل عند المواطن بقدرته على التغيير عن طريق األنتخابات ويجب 

لمسيطرة على أمن المدينة وكذلك يجب أن يشعر المواطن يشعر المواطن بالخوف والخشية من القوى اأال 

بإن هناك قوة كبيرة ستدعم التغيير الذي يبحث عنه. والعامل الثاني هو في توسيع الجهود المبذولة إلعطاء 

 القوى المقاطعة للعملية السياسية دوراً إيجابياً في االنتخابات المقبلة.

 حزب الحل.

تخلص من عقبة عزوف البعض عن الذهاب إلى االنتخابات, وهو يجب ضاف حزب الحل عامل آخر للأ   

 أن يكون هناك دور فاعل وأساسي لألمم المتحدة في حث الناس ومراقبة شفافية االنتخابات.

 الرأي األكاديمي.
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ذهب الرأي األكاديمي إلى فكرة آخرى, وهي الدفع بشخوص جديدة للترويج عن أي تيار سياسي لديه    

اسي واضح, ويجب البدأ من اآلن في إظهار شخصيات جديدة تحضى بمقبولية لدى الشارع برنامج سي

 الموصلي.

 شباب.رأي الناشطين ال

يرى أن هناك ضعف في األعالم الموجه نحو الجمهور, على العكس من األحزاب الشيعية, وهذا يتطلب    

البحث عن قضية يلتف حولها الناس لقيادتهم إلى االنتخابات, وليس من الصحيح أن نجعل النزوح والخدمات 

ع تحسين واقع األعالم هي القضية بل يجب البحث عن الهوية الوطنية وهي القضية األفضل لقيادة الناس م

 الموجه لجمهوره وتفعيل دور القضية الوطنية.

وينوه مركز نون للبحوث والدراسات االستراتيجية, بإن التساؤالت والنقاشات كانت في المحور األول    

 .ه بشكل مباشر عليهاأكثر من غيره ألنه يعتبر األساس للمحاور األخرى وينسحب تأثير

ويأمل مركز نون في أن يتم توسيع دائرة النقاش ليشمل ممثلين عن األحزاب والطوائف واألديان وغيرهم,    

لسماع آرائهم التي بكل تأكيد ال تخلو من أفكار جيدة تساهم مع غيرها في وضع رؤيا إدارية جديدة ناجحة 

 إلدارة المحافظة. 

ك مشتركات جوهرية يمكن أن تكون عامل إيجابي في إن المتتبع ألفكار وآراء الحضور يجد أن هنا    

ي رؤيا أو مشروع مشترك تساهم في بلورته القوى السياسية والمجتمعية الفاعلية في نينوى, ومن ة أصياغ

 هذه المشتركات:

 ثار بالرأي.شاوري وتبادل األفكار وعدم األستئالعمل التالرغبة في   -1

تشابه المشاريع السياسية إلى حد كبير, يمكن في المستقبل القريب تبني مشروع سياسي واحد لكل   -2

 نينوى, يضع حداً للمشاكل ألنه نابع من رؤيا مشتركة.

الرغبة المشتركة في الحصول على خصوصية للمنظومة اإلدارية لمرحلة مابعد داعش في نينوى   -3

 عتماد على المنظومة الحالية.وأساسها الالمركزية اإلدارية وعدم اال

قادرة على مواجهة التحديات, الشعور الوطني لدى الجميع يمكن أن يكون الدافع لبناء منظومة إدارية   -4

ويمكن بلورة قضية على أساس وطني يلتف حولها جمهور نينوى, قد تساعد على منع العزوف عن 

 .االنتخابات المقبلة

 


