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التمكني املدني يف اجملتمع العراقي رؤوة وصفية يف سوسيولوجية
ترميم مدنية الطالب اجلامعي ملا بعد داعش
جامعة املوصل أمنوذجًا
أ.م.د .حسن جاسم راشد
تأريخ التقديم6262/9/62 :



تأريخ القبول6262/02/62 :

الكممات المفتاحية  :التمکین ؛ المدنیة ؛الطالب الجامعی
المستخمص:
عموما
تعد سیطرة جماعات الفكر المتطرف عمى بعض من أجزاء المجتمع العراقي
ّ
ً
خصوصا بعد حزیران  4102كارثة بحق  ،وكانت لجامعة الموصل حصتيا
وأىل نینوى
ً
من ىذه السیطرة الوحشیة  ,إذ نيبتيا وعطمتيا بشكل كامل من واجبو العممي واإلنساني

المدني وعزلتيا بشكل تام عن محیطو الوطني والمحمي وأحرقت خزین ذاكرتيا العممیة
وحولت بعض اقساميا ومختبراتيا الى منطمقات رعب وقتل .
البد من مشاركة بناءة في طرح بعض من
في محور الرأسمال الجامعي والتعمیم ّ
االفكار واآللیات التي یمكن أن تحد من الفكر والسموك المتطرف في المجتمع بشكل عام
وفي میدان الجامعة ( الموصل ) بشكل خاص  .كیف یمكن بيذه األَىمیة مكافحة الفكر
المتطرف الذي ستبقى آثاره في المجتمع بشكل عام وفي أفكار بعض الفئات التي ىي

في عمر الشباب المتعمم بشكل خاص ؟

َّ
إن لجامعة الموصل العریقة ليا إمكانیاتيا الفكریة والعممیة اليائمة وبالتحدید في مجال

وحول كیفیة مكافحة الفكر والسموك المتطرف باقامة العدید من االنشطة داخل أروقة
الجامعة مثل الجمسات الحواریة والندوات والمؤتمرات والمحاضرات واألعالم غایة في :
تأىیل الطالب من الناحیة النفسیة . قسم عمم االجتماع /كمية اآلداب /جامعة الموصل .
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توجیو الطالب نحو اإلیجابیة في موضوع التالقي مع اآلخرین .توجیو المجتمع الطالبي في االنضواء تحت عنوان الطالب الجامعي .إبعاد الطالب عن التیارات المتطرفة والموجية بشكل سمبي .االشكالية :

تعد سیطرة جماعات الفكر المتطرف ( داعش ) عمى بعض من أجزاء المجتمع العراقي
ّ
خصوصا بعد حزیران  4102كارثة بحق  ،وكانت لجامعة الموصل
عموما وأىل نینوى
ً
ً
حصتيا من ىذه السیطرة ال وحشیة حیث الممارسات ذات الطابع المتخمف وتوجیيات

وأوامر قسریة واجراءات ال تخدم سوى اىدافو المتطرفة ذلك من خالل عزل الجامعة عن

محیطو وبشكل كامل وتفكیك البنیة العممیة واليیكمیة اإلداریة واستغالل الرأسمال

االجتماعي من كفاءات عممیة وطالب وتحویميم الى ادوات لتطبیق افكاره وأجندتو غایة

في تحقیق اىدافو وعمیو فان :

ثمة اشكالیة كبیرة حدثت من حیث :
 -0النتائج المترتبة عمى ذلك ىي العزل االجتماعي .

 -4التفكیك المجتمعي ومن ثم تمقین األَفكار والثقافات اليجینة عمى مجتمع الجامعة
وخاصة الطالبیة منيا .

 -4اشكالیة مكافحة ىذا الفكر من خالل وبالمؤسسة العممیة والتربویة .
الفجوة االجتماعیة من خالل حصر المجتمع المحمي الى مجتمعات ذا طابع مناطقي من
ثم خمق مسافات مكانیة وفكریة بینيا بین كل التكوینات االجتماعیة العراقیة ومجتمع
نینوى غیر المتجانس المنضوین تحت ىویة الطالب الجامعي وعنوانو  ,وبین من كانوا
تحت ظل سیطرتو في المدینة وبین من ىم خارج سیطرتو
األَهمية :

في مجال تقصي الحقائق والبحث عن كیفیة معالجة الفكر المتطرف من االىمیة ما كان

اما عمینا كمؤسسةً عممیة جامعیة وتربویة جامعة لكل التكوینات االجتماعیة العراقیة
ولز ً
وتحت ظل أغمب التخصصات ال عممیة البد أن نكون فاعمین وداعمین لمجتمعنا العراقي
عموما ولمجتمع نینوى بشكل خاص وميتمین بيمومو .
ً
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كذلك من الميم والبد أن یكون ىناك نقاش واسع من الجمیع وبمشاركة الجمیع حول
الكثیر من العوامل التي اثرت وتؤثر اآلن حول انتشار الفكر والخطاب والسموك المتطرف

في م جتمعنا والسیما في الفترة التي سیطرت جماعاتيا عمى بعض المحافظات ومنيا
نینوى وكیفیة الحد من ىذا الخطاب المبتذل الذي أجبر المجتمع لمنزول الى مستویات

متدنیة في الخطاب والسموك الى جانب َّأنو لم یكن ىذا المستوى الخطابي المبتذل
والمشتت لنسیجو یوما ما من ثقافة ابنائو وبناة حضارتو وأجیال تاریخو .

في محور الرأسمال الجامعي والتعمیم من الضروري ان یكون المشاركة بناءة في

طرح بعض من االفكار واآللیات التي من شأنيا ألحد من الفكر والسموك المتطرف في
المجتمع بشكل عام وفي میدان الجامعة ( الموصل ) بشكل خاص .

 -0اذن كیف یمكن بيذه األَىمیة مكافحة الفكر المتطرف الذي سیبقى آثاره في
المجتمع بشكل عام وفي أفكار بعض الفئات التي ىي في عمر الشباب المتعمم بشكل
خاص ؟

 -4وكیف لنا من طریقة لردم اثار الفجوة الزمنیة والمكانیة التي انتجت اليوة الفكریة
بین تكوینات النسیج االجتماعي الطالبي غیر المتجانس والتي تحولت الى كابوس بفعل
التفرقة والتمزیق الذي اصیب بو مجتمعيم األم وأخرى فرقتيم المكان ؟

األىداف  :نحاول في ورقتنا ىذه ان نحقق بما یأتي :

َّ -0
إن لجامعة الموصل العریقة ليا إمكانیاتيا الفكریة والعممیة اليائمة وبالتحدید في
مجال وحول كیفیة مكافحة الفكر والسموك المتطرف بإقامة العدید من االنشطة والفعالیات
داخل وخارج أروقة الجامعة مثل الجمسات الحواریة والندوات والمؤتمرات والمحاضرات

واألعالم .

 -4محاولة إیصال الرسالة اإلنسانیة الى كل المعنیین إن الجامعة كمنبر لمتعمیم
والتربیة مازالت قادرة ان تعمل وبحیادیة عمى تنشئة األجیال الصالحة والسمیمة فكریًّا

وعمى اصحاب القرار ان یدعموا ویسندوا كل االنشطة التي تقوم بيا تجاه ىذه المشكمة
واآلفة الخطیرة عمى المجتمع .
 -3ومحاولة إلقاء الضوء عمى ماىیة اإلشكاالت الحاصمة في المؤسسة الجامعیة بعد
سیطرة القوى المتطرفة عمى نینوى والمساىمة في إمكانیة وضع بعض الحمول بآلیات
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مناسبة وضرورة خمق التعاون مع أصحاب القرار في الحكومة المحمیة والمركزیة ومن
یيتم ویفتش عن الحمول المناسبة لمحاربة ىذا الفكر المتطرف .

 -2الوصول الى آلیات إعادة ادماج الطالب الجامعي ضمن المنظومة الثقافیة
بعضا من
الجامعیة والمجتمعیة الوطنیة العراقیة والمحمیة والمحمیة لنینوى بعد ما أصابيا
ً
االختالل بمقترح آلیات مناسبة والواقع الثقافي العراقي .
منيجیة البحث :

وصفیة وتحمیمیة لمظاىرة انثربولوجیا سیاسیا من خالل المعایشة المیدانیة واستنتاجیو

لجانبا من الحمول .
زمكان البحث :

ونحن في زمن النزوح ادارة جامعة وكمیات واقسام عممیة انسانیة مثل عمم االجتماع

والنفس واالقتصاد والسیاسة  ,,,الخ راودتنا الكثیر من االراء العممیة واالفكار التطبیقیة
لمعالجة العدید من الظواىر االجتماعیة وردود االفعال حول نتائج سیطرة الجماعات ذات
الفكر المتط رف عمى مدننا ومؤسساتيا ومجتمعاتيا وكتبت بحوث كثیرة وطرحت اراء
عدیدة من خالل الندوات والمؤتمرات والورش العممیة لتدارك االمر الخطیر الذي حل بنا

 ,,لقد جاء فكرة البحث ىذه وترجمتو الى برنامج تبنتو رئاسة الجامعة ودعمتو العدید من
المنظمات غیر الحكومیة لتكون خارطة طریق اولیة لمكافحة الفكر المتطرف في
المجتمع العراقي عموما ومحافظة نینوى بشكل خاص من خالل مؤسسة الجامعة والتربیة

في ىذه المحافظة .

مفاىیم اساسیة ذات العالقة :
ان سیاقات بحثنا تدور حول التطرف والخشیة من انجراف بعض من الفئات االجتماعیة

الى ىذا الفكر المتعصب والمتطرف وخاصة تمك الفئة الشبابیة التي تعیش داخل

المؤسسة الجامعیة  ,فان عنوان وموضوع الدراسة ىذه یدفعنا الى توضیح بعض من
المفاىیم ذات العالقة وكما یمي :
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الجامعة  :ىي مؤسسة عممیة مستقمة ذات ىیكل تنظیمي معین وانظمة اكادیمیة معینة
تتمثل وظائفيا االساسیة في التعمیم العالي والبحث العممي وخدمة المجتمع()0وفي بحثنا
یمكن تعریف الجامعة عمى انيا  :المؤسسة العممیة الفكریة والثقافیة الجامعة لكل مكونات

المجتمع العراقي بشكل عام ومجتمع نینوى بشكل خاص ذات التكوین االجتماعي غیر

المتجانس ثقافیا تحت مسمى عممیة
وتربویة كطالب جامعي .

 .0التطرف  :یقصد بو مخافة الشرع سواء كان باسم الدین او القومیة او العممانیة او

الماركسیة(.)4

 .فالتطرف اجرائیا  :ىو كل ما تفرضو الجماعات المتشددة افكا ار ثقافیا وسموكیات قاسیة

الوحشیة عمى مجتمع معین اصبحت من عوامو حدیثا وخاصة تمك الفئات الشبابیة والفتیة
غایة لتحقیق اىدافو العقائدیة .
.4

المجتمع كما یرى اوكست كونت  :مجموعة من افراد ومجامیع تربطيم عالقات

متبادلة  ,وىي حصیمة تجربة وان المجتمع یتكون من االفراد االحیاء  ,,,,وان المجتمع

مكون من حصیمة تجربة ومن مجموعة معارف ومن محتوى ىذه المجموعات من

المعارف ال فكریة والروحیة الموضوعیة لتجمیع وتربط ىذه الفكرة االجیال الواحد

باآلخر( .)3وعمیو یعرف المجتمع اجرائیا  :مجموعة االفراد الذین یعیشون في بقعة

جغرافیة محددة یجمعيم معتقدات قیمیة متنوعة ضمن اطار دیني متعدد وافكار في اطار

وضعي عرفیا متفق عمیيا بالشكل الذي یحقق ليم التعایش والسمم المجتمعي .

( )0عمي ىود باعباد  ,االمین العام المساعد التحاد الجامعات العربیة ,دور الجامعات والمؤسسات
التربویة والثقافیة في تعزیز مبدأ الوسطیة بین الشباب العربي  ,المؤتمر العام حول تعزیز مبدأ الوسطیة

بین الشباب العربي  ,القاىرة  ,ص. 7

( )4عمي ىود باعباد  ,,,,مصدر السابق ص. 7

( )3جاستون برتول  ,تاریخ عمم االجتماع  ,ترجمة غنیم عبدول  ,الدار القومیة لمطباعة والنشر ,مكان
وسنة الطبع ( بال ) ص.74
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 .3التمكین  :لغة ىو التقویة والتعزیز وىو منح القوة والمعمومات والمعرفة وحمایتيم في

الحاالت الطارئة وغیر المتوقعة(.)0اما التمكین اصطالحا وىو من المصطمحات المتداولة
حدیثا وحسب تصور مورال ومردیث  :العممیة التي یتم فیيا تمكین الشخص لیتولى القیام

بمسؤولیات اكبر من خالل التدریب والثقة والدعم العاطفي(.)4

وعمیو یعرف التمكین عمى انو تعزیز االفكار البناءة في شخصیة الفرد بالشكل الذي
یعزز ویقوي افكاره ذات الطابع االعتدالي التي تنتج سموكیات مدنیة وسممیة مجتمعیة.

المدني  :اسم خاص مقترن بالمواطن ومجتمع المواطنین منسوب الى المدینة  ,والمدني
نمط من السموك یكتسبو من بیئتو االجتماعیة واالیكولوجیة ومن خالل التنشئة والتربیة
المدنیة المعتمدة عمى الثقافة والروح المدنیة وقیم المواطنة السمیمة المعتمدة
عمى االعتراف بمبادئ وحریة الفكر والعقیدة والتعبیر عن الراي

()3

.

اما التمكین المدني استنتاجا فيو اعادة وتنشئة وتربیة الفرد عمى الثقافة المدنیة من خالل

المؤسسات الرسمیة والغیر رسمیة بالشكل الذي نعیده الى اطار المواطنة وقیمو والسموك
المدني .

ان رأس المال الجامعي في احد جوانبو الميمة ىدفا وغایة ىو الطالب الجامعي ( ذكو ار

واناثا ) واو الطمبة وىذه الفئة االجتماعیة والعممیة والتربویة تنحصر في الفئة العمریة من
 01الى  42سنة وىذه الفئة العمریة مرتبطة ارتباطا وثیقا بعمر الشباب وعمیو فان :
الشباب تمكینیا في بحثنا ىذا :

ىي الفترة التي تبدأ عندما یحاول المجتمع تأىیل شخص لكي یحتل مكانة اجتماعیة
یؤدي دو ار بار از في بنائو وتنتيي حینما یتمكن الفرد من احتالل مكانتو واداء دوره في

( )0عبدالعزیز مازن  ,التمكین الذاتي خطوة نحوة التمكین المؤسساتي  ,االردن  ,عمان 4112م  ,ص0
()4

p.110

_ K.L.Murrall,and Mardith – Epowring EmployeNewyork_Mc graw_Hill

( )3انظر :دون أي  ,ایبرلي  ,بناء مجتمع من المواطنین  ,المجتمع المدني في القرن الحادي والعشرین
 ,ترجمة ىشام عبد اهلل  ,االىمیة لمنشر والتوزیع  ,عمان  4113 ,م .
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السیاق االجتماعي وفقا لمعاییر التفاعل االجتماعي

()0

اما الطالب الجامعي یمكن تعریفو

اكادیمیا ىو :

المتمقي او المرسل الیو الذي یسعى كل من االستاذ وواضع المناىج الى مخاطبتو
والتاثیر فیو باتجاه معین وفي زمن محدد وبكیفیة وخطة مرسومة بغیة تحقیق اىداف

مقصودة(.)4

بمعنى ان الطالب  :ىو الذي یتمقى دروس ومحاضرات والتدریب عمى كیفیة الحصول

عمى المعمومات من مؤسسة التعمیم العالي عمى شيادة جامعیة(.)3

ان ربط الشباب وبوجودى م في الجامعة كطمبة جامعیین وحسب سیاقات ومتطمبات بحثنا
ىذا یقودنا الى القول بانيم اجرائیا  :الذین تنحصر اعمارىم بین  42 _ 01سنة تمیزىم
الحیویة والنشاط والقابمیة عمى النمو العقمي والجسمي واالجتماعي  ,وليم القدرة عمى

التعمم والمرونة العالیة في التواصل ویمكن اعتبارىم طاقة بشریة او راس مال بشري
یعتمد عمیيم في تنمیة المجتمع

كونيم طمبة جامعیین یتمقون تكوینا یؤىميم لممارسة ادوارىم االجتماعیة حاض ار ومستقبال

()2

.

اوال  :أىمیة المؤسسة الجامعیة لدى مجتمع في نینوى :
تعد المؤسسة التعمیمیة بالنسبة لمجتمع نینوى عموما والمجتمع الموصمي بشكل
ّ
خاص إحدى أَىم المؤسسات الرسمیة واالجتماعیة وركیزتو المدنیة وتقدمو وتطوره  ,وىي

( )0ماىر ابو المعاطي واخرون  ,الممارسة العامة في الخدمة االجتماعیة في المجال العمیمي ورعایة
الشباب  ,ط , 4مركز توزیع الكتاب الجامعي  ,جامعة حموان  4110 ,م  ,ص. 73

( )4حارث عبود واخرون  ,االتصال التربوي  ,ط , 0دار النشر والتوزیع  ,عمان 4112 ,م .

( )3مصادر المعمومات ودورىا في تكوین الطب الجامعي وتنمیة میولو القرائیة دراسة میدانیة في بجامعة
منتوري  ,قسنطینة  ,اطروحة دكتوراه غیر منشورة مقدمة من قبل الطالب مزیش مصطفى الى مجمس كمیة
العموم االنسانیة  ,جامعة منتوري  ,قسنطینة لمسنة الدراسیة الجامعیة  4112 _ 4111م ص.42

( )2مشكالت الشباب االجتماعیة في ضوء المتغیرات االجتماعیة الراىنة دراسة میدانیة  ,اطروحة دكتوراه

غیر منشورة مقدمة من قبل الطالب یزید عباس الى مجمس كمیة العموم االنسانیة  ,جامعة محمد خضیر
لمسنة الجامعیة  4102 _ 4102م ص. 02
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نتاج المجتمع الحضاري الفكري والتربوي األخالقي المتمدن ویمكن عرض جانبا من ىذه
االىمیة وكما یمي :
 -0لمجامعة مكانتيا المرموقة في المجتمع العراقي وليا خصوصیة متمیزة في عقول
ونفوس مجتمع نینوى ومركزه الموصل مدینة التفكیر والعمماء .
 -4المكانة االعتباریة ومكمن فكر ابناء المحافظة ومركز انطالقتيم نحو الحیاة
ودیمومة الحیاة واستدامة تنمیتيا .

تعد المؤسسة الجامعیة في نینوى إحدى أىم المؤسسات االجتماعیة كونيا ولیدة
-3
ّ
مجتمعو وامتداد التاریخي والحضاري ليا ,

 -2ىي بالوقت نفسو االمتداد الطبیعي لممجتمع من حیث التكوین واألداء عمى طول
تاریخو االجتماعي والتنوع الفكري الحدیث .
ثانیا  :المؤسسة الجامعیة صورة مجتمع نینوى المصغرة :

تعد الجامعة اجتماعیا ىي االمتداد الطبیعي لممجتمع من حیث العالقة والواجبات وما
ّ
السمبي ینعكس ذلك طبیعیًّا عمى المؤسسة الجامعي
اإلیجابي و
یصیب المجتمع وبشكمیو
ّ
ّ
وباختصار :

َّ .0إنيا جامعة لكل التكوینات االجتماعیة وبكل مسمیاتيا وبالشكل الذي

یتركون ىذه االنتماءات خارج المؤسسة لینخرطوا تحت المسمیات اإلداریة ویندمجوا في

تعمیماتيا ویمتزموا بضوابطيا المينیة دون االكتراث الى ىذه االنتماءات الال تجانسیو .

َّ
إن الطالب كعنوان وىویة في المؤسسة الجامعیة ىو جمع الال متجانسین

بالشكل الذي تحقق الوطنیة وىویتيا الجامعة وتتجمى فیو المعادلة الحقوقیة لمكل دون
تمییز في حق التعمم وفي الوقت نفسو تحقیق ضمني لمبادئ حقوق اإلنسان بالتعمم
والتوظیف والمواطنة  .....الخ .

تعد األساس أالرتكازي لممجتمع من الناحیة التربویة والعممیة  ,من خالليا
ّ .4
تمر األَجیال ویتأطرون ویحممون فمسفتو العممیة والتربویة الى میادین الحیاة الرسمیة
واالجتماعیة .
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 . 3تحقق التكاممیة العممیة التربویة واالجتماعیة ما بین المجتمع والدولة بكل
مؤسساتيا إذ تش ّكل كتمویا التغذیة والتغذیة العكسیة من إنتاج المؤسسات األُخرى وادارتيا
برفدىم باإلمكانات البشریة المتعممة وفي الوقت نفسو إدارة المؤسسة لنفسيا .

إن الرأسمال االجتماعي والتربوي ليذه المؤسسة ىم من ذوي الفئات العمریة
ّ .2
الناشئة وفي طور النشأة والتكوین ویتأثرون بسرعة بمحیطيم التربوي والعممي واالجتماعي
المحمي .
ثالثا  :واقع نینوى الیوم ( إشارة مختصرة وسریعة ) :

ان المؤسسة الجامعیة ىي امتداد طبیعي لممجتمع وما یصیب االول یصیب

الثاني وعمیو البد من لمحة سریعة ومختصرة عن واقع نینوى الیوم بعد احداثو مذ 4113

م ولحین تحریرىا من جماعات الفكر المتطرف:

یقول میكافیمي في كتابو االمیر ...مقدس السیاسیین

(( كل من یسیطر عمى مدینة حرة ال یقوم بتيدیميا  ،یتعرض ىو لمدمار منيا ؛ َّ
ألنيا

ستجد دائماً الحافز عمى العصیان باسم الحریة وأعرافيا القدیمة التي ال یسدل الزمن
عمیيا سجف النسیان  ،وال تمحق بيا المنافع الجدیدة  ،,,,,اإلىمال  ,,,,,,,,،والتغاضي ،
وميما عمل الحاكم الجدید َّ
فإنو ال یستطیع أن ینسي أىميا اسم مدینتيم أو أعرافيا  ،إال
إذا مزقيم شر ممزق وفرقيم في كل صقیع ))

()0

.

عمى غرار المیكیافمیة أعاله تعرض المجتمع العراقي وبضمنو مجتمع نینوى الى :

 تيدیم ممنيج ومبرمج في أغمب مجاالت حیاتو ان لم یكن كميا ,إذ الحروب المتتالیةوالحصار الشامل من ثم طامة االحتالل وما تبعو من تفكیك لمؤسساتو الرسمیة واعادة
بنائيا عمى غرار مؤسسات المحتل المؤطرة بألوان وشعارات الحریة والدیمقراطیة الشكمیة

لیدخل المجتمع بدوامة الطائفیة والقومیة والعرقیة والدینیة .

 تفكیك التكوینات االجتماعیة العراقیة مع ترسیخ األَجندة الخارجیة التشتیتیة لمنسیجاقیا من خالل صناعة الذات القومیة
تكوینیا والمتجانس
العراقي غیر المتجانس
وطنیا عر ً
ً
ً
( )0میكافیمي  .االمیر  ,تراث الفكر السیاسي قبل االمیر وبعده  ,تحقیق فاروق سعد  ,منشورات دار
اآلفاق الجدیدة  ,بیروت  ، 4114ص. 77
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الضیقة  /اآلنیة  /الطائفیة الجدیدة من ثم األنا واآلخر فیيا عمى المستوى الضیق بین
التشكیالت االجتماعیة المتنوعة  ,وىذه السیاسات امتدت الى المؤسسة الجامعیة والتربویة

لتأخذ نصیبيا من التفكیك والتفتیت ,جاء ذلك بعد ان كانت العراقیة ىي ( األنا ) األَىم
وليم جمیعاً عمى المستوى الوطني  ،واألنا عمى المستوى المحمي

()0

.

ان احتالل أي بمد یترتب عمیو تداعیات كبیرة كارثیة بالتالي یشكل االنطالق الى تدمیر

وانيیار مجتمعاتيا

من حیث تفكیك وىدم قیميا االجتماعیة بكل مسمیاتيا ومنيا ثقافتيا المبنیة عمى مد

عصوره التاریخیة من
خالل تقدیمو بدائل عنيا في التحول الى الة جدیدة وبالشكل الذي تجعل ىذه المجتمعات

مفككة وركیكة في

بنیتيا االجتماعیة والمؤسساتیة بالتالي تتعطل فیيا ىذه البنى االجتماعیة  ,وىذه بحد ذاتو
االحتالل االعمق
لممجتمع والسیطرة عمیو من الداخل واحدى اىم كوارثو تمزیق ىویة ىذا البمد وانيیار
ثقافتو المنطمقة من
منظومتو القیمیة

()4

وما كان من ضمن ىذه التداعیات والتحدیات التي اعقبت احتالل

العراق التحدي

الثقافي العممي والتربوي الجامعي لتاخذ ىذه المؤسسة حصتيا من التغیرات غیر المنظمة

والتي حاولت

االحتالل نشر الفوضى فیيا من خالل الصدمة التي تعرضت الیيا حیث النيب والسمب

لموجوداتيا عمى
العمن وجعميا في مستوى مبتذل عممیا وانسانیا واستباحة باحاتيا واروقتيا العممیة

والمكتبیة من ثم

( )0معایشة الباحث ورصده لمظاىرة میدانیا .
( )4معایشة الباحث ورصده لمظاىرة میدانیا .
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تقدیم يا بشكل ىش امام طمبتيا من خالل فتح العدید من القنوات الفكریة اليدامة وزرع
مفيوم اليویة

المحمیة بدیال عن ىویتيا وطنیتيا كطالب جامع لميویات المحمیة  .بالتالي فان عمق

اليویة ومنطمقو

العراقي جاءت لتقف سدا منیعا محاوال الوقوف امام ىذا السیل الجارف من التفكیف من

خالل نيجا
میكانزمیا لمدفاع عن وجودىا الوطني والمحمي ومحاولة استرجاع الذي كان قبل االحتالل

....

رابعا  :نيج جامعة الموصل المیكانزمي ( حمایة الذات الجامعیة العممیة والمينیة ) بعد

 4113م :

َّ
إن المؤسسة التعمیمیة نالت حصتيا من الدمار ایضا وبضمنيا الجامعات
في

عموما وجامعة الموصل بشكل خاص حیث النيب والسمب لمحتویاتيا
العراقیة
ً
 4113م وىجرة الكوادر العممیة منيا والال استقرار لمجتمعو األكادیمي وذبذبة تشكیالتو
الطالبیة الجامعیة من حیث التكوین واالنضواء تحت عنوان الطالب الجامعي من كل

التكوینات االجتماعی ة المتنوعة والحاضنة لكل ابناء المناطق العراقیة من شمالو وجنوبو
ومن شرقو وغربو ومن البادیة والریف والحضر,

َّ
أن الجامعة في ىذه الفترة العصیبة استطاعت ان تعید نفسيا من جدید واختارت طریقيا

بان تكون بعیدة عن كل التقمبات والتذبذبات التي كانت تحصل خارج الجامعة وعممت
باتجاه :

 -0تحقیق اليدف االسمى وبعیدة المدى اال وىو التعمیم .
 -4أبعدت كل التیارات السیاسیة ومنعت شخوصيا من محاولة خرقيا والدخول الیيا

لمآربيا الحزبیة .

 -3حیدت رأسماليا االجتماعي ( الطالب ) من االنخراط بسیاسات االحزاب العاممة
في الساحة وبالشكل الذي حقق نسب ة ال باس بيا من الطمأنینة بین طمبتو الذین ىم من
مختمف التكوینات االجتماعیة والثقافیة .
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َّ
إن جامعة الموصل ومن خالل سمتيا االكادیمیة ومينیة منتسبیيا وادارتيا العممیة

جمعا فكریا وثقافیًّا قویًّا بین منتسبیو نحو االبتعاد عن كل
الحیادیة تمكنت ان یبني
ً
التیا ارت السیاسیة وأفعاليا ذات المدى القصیر وفي
 -2أىدافيا الخاصة  ،ورصنت مداخميا بقیود جامعیة وبالشكل الذي اتاح ألروقتيا
وقاعاتو الدراسیة ومختبراتيا العممیة ان تستمر بشكمیو العممي والميني الجامعي.
 -2بالتالي فان المينیة العممیة واالجتماعیة المدنیة باتت ىي السمة الغالبة لدى
المنتسبین والطالب واليویة الجامعیة والوطنیة العراقیة ىي االطار االعم في ظرف
سادت فیو فرض التقوقع ومحاولة حصر االنتماءات في اطار اليویات الضیقة التي
سببتيا السیاسات المتبعة انذاك في المجتمع العراقي عموما وفي مجتمع نینوى بشكل

خاص .

خامسا :ثقافة وسموكیات شاذة عن نینوى الجامعیة بعد حزیران  4102م  ( :اذ بان
سیطرة جماعات الفكر المتطرف )

َّ
مرت بو العراق وبضمنيا محافظة نینوى بشكل خاص تمك
إن األَحداث المؤلمة التي ّ
الفترة التي تمت أَحداث حزیران  4102م عندما سیطرت الجماعات المتطرفة والمتشددة
عمى نینوى ومركزىا الموصل ال یمكن وصفيا الى درجة االستحالة حیث االفكار

والثقافات التشددیة والسموكیات اال رىابیة من تشرید وسبي وقتل في الوصف بسبب مدى
وقوة التفكیك والتخریب الذي طالت المحافظة وبناىا المادیة  ,المؤسساتیة  ,االجتماعیة ,

تعقیدا أَكثر ىي مد الجماعات اليمجیة المتخمفة اكثر فاكثر
والثقافیة وما زادت المشكمة
ً
لمساحات شاسعة من االراضي ولمدن عدیدة من المجتمع العراقي لتستقوي اكثر
ولتستكمل التفكیك بشكل أكثر شراسة .
سوسیولوجیا یمكننا وفي مقاربة عممیة لوصف ىذا التنظیم المتطرف بنیویا داخمیا فأن

اقرب نظریة في عمم االجتماع ىي نظریة البناء االجتماعي لروبرت میرتون

()0

اقرب ما

( )0انظر  :رسمیة عبدالرحمن حنون و لیمى رشید البیطار  ,رؤیة عینة من طمبة الجامعات الفمسطینیة
لظاىرة االرىاب(دراسة نفسیة استطالعیة ) ورقة بحثیة مقدمة الى مؤتمر جامعة الحسین بن طالل الدولي

( االرىاب في العصر الرقمي ) معان  ,البتراء  ,عمان  ,االردن ص . 01
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یكون الى تفسیر بنیة التنظیم المتطرف بالتالي تفسر اغمب جوانب الضغوطات التي
مارستيا اصحاب الفكر المتطرف عمى المجتمع العراقي وبنیتو االجتماعیة والمؤسساتیة

منطمقین من بنیة ىذا التنظیم ىي نظریة البناء االجتماعي .

ان ایمان ىؤالء بمعتقدىم وفكرىم المتطرف الى درجة االنتحار ىدفيا محاولة الكشف

عن أثر ا لضغوط التي یمارسيا البناء االجتماعي عمى األشخاص في المجتمع  ،ودرجة
تكیف الفرد لممتطمبات االجتماعیة الثقافیة بحیث یؤدي االمتثال إلى السموك المنحرف .
وتعتمد ىذه النظریة عمى األسس الثالث اآلتیة:

(ا) الطموحات أو األىداف التي یتمقاىا األفراد ویؤمنون بيا من خالل الثقافة التي

یعیشون فیيا .فثقافة التنظیم اعتمد القیم االجتماعیة اساسا منطمقین من الدین كغطاء

لفمسفتيم وایدیولوجیتيم .

(ب) المعاییر االجتماعیة التي تحكم مسیرة األفراد في تحقیق طموحاتيم  .ان الوسائل
والیات التشدد وعیار التمسك بيا حد االنتحار وما ورائيا من وعود غیر دنیویة كانت
اقوى التشدد والتطرف .
(ج) الوسائل المؤسسیة التي یيیؤىا المجتمع ألفراده من خالل جمیع مؤسساتو لتحقیق

أىدافيم وطموحاتيم ( ) 02 (.)0بمعنى :

ان ایمان ىذه الفئة المتشددة بفكره وعقیدتو المقفمة بنیویا ىدفو ارىاب المجتمع فكریا

والذي یيدف إلى محو الفكر والثقافة القائمة وعكس فكر جدید ( اإلرىاب الثقافي
والمغوي) وتمارسو لمواجية الذین اصبحوا تحت سیطرتو وما اسموه الرعیة او العوام ،

وشحنيم ضد غیرىم الذین خارج سیطرتو  .كما تيدف إلى كبت واخماد األصوات

المعارضة داخمیا وخارجیا  ،ثم فرض حدود ال ینبغي تجاوزىا عند التعبیر عن الرأي في
مختمف القضایا  ،ثم فرض نمط معین من الثقافة عمى عقول ووعي الرعیة ثم الوصول

إلى درجة عالیة من الرقابة عمى الفكر وتوجیيو الوجية التي تتماشى مع أىداف التنظیم
وتوجياتو من خالل برامج تربویة دینیة عقائدیة متطرفة التخصص  ،بالشكل الذي صبغ

( .0 )0رسمیة عبدالرحمن حنون و لیمى رشید البیطار  ,,,مصدر سابق ص. 00
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برامجو الفكریة والتعمیمیة الصبغة الفكریة الدینیة لمتنظیم  ،والتنشئة التطرفیة عمى وجو

یتماشى مع أىداف التنظیم(.)0

تمكم الحال نفسو الذي أصاب المؤسسة التعمیمیة صمیم العقل والثقافة المجتمعیة
والداركین اكثر لوجية ونوعیة ثقافتيم واىدافيم  ,كذلك كون ىذه الفئة المثقفة االكثر وعیا
من الفئات االجتماعیة االخرى بالتالي فان مؤسسة الجامعة بكل تكوناتيا التكوینیة
والوظیفیة وكوادرىا وراس ماليا البشري والدیموغرافي القادم من الطمبة فكان التوجو الى

الجامعة قویا بالشكل الذي حاولت تحویل ىذه المؤسسة من مقاميا المتقدم في عقمیة و

ضمیر مجتمعو ووجيتو االولیة الى مستویات متدنیة مكانیا وفكریا وثقافیا  ,وفیما یمي
لمحة سریعة ومختصرة لجانب من ىذه الظواىر الوحشیة والسموكیات والشاذة والتي

اصابت الجامعة خالل سیطرة الجماعات المتطرفة وعمیيا :
یمكن حصرىا عمى جانبین وكما یمي :
االول بنیوي مادي من خالل : .0تحویل الجامعة ببنیتيا الضخمة الى مرتع لجماعاتيا .

 .4ازالة قدسیتيا المكانیة وجعميا مستباحا لمجمیع الى درجة ابتذاليا بادخال الحیوانات
الى مساحاتيا المكانیة العممیة وصروحيا وعناوین كمیاتيا واقساميا العممیة .

 .3تدمیر المستطاع منيا ونيب الممتمكات العامة الموجودة غایة في ازالتيا نيائیا من
االعین لمحوىا بالتالي من فكر

وذاكرة ابناء المدینة والمحافظة  .حیث تقدر التدمیر في بنیتيا العامة اكثر من 71

بالمائة .

الثاني بنیوي فكري ثقافيوىذا الجانب ىو االكثر قصدا واالخطر في الحیاة الجامعیة من حیث االستمالة والشذوذ

الثقافي حیث :

( )0التقاریر السنویة التي تصدرىا وكالة حق االخباریة النتياكات حقوق االنسان في العراق لالعوام من

 4112 _ 4112م  :متاح في الرابط http://iswy.co/ev1rr : :
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إن دعاة ومنفذي الفكر المتطرف ركزوا عمى المؤسسة التعمیمیة وىم عمى درایة َّ
َّ .0
بأن
مستقبال عمى المجتمع
نتاجيا من األَفراد المتأثرین بفكرىم المتطرف سیعكس بظاللو
ً
السیَّما ِإذا اعتموا المناصب الميمة في المجتمع بشكمیو الرسمي غیر الرسمي إذ التأثیر
عمى اآلخرین بشكل ال یمكن السیطرة عمى ىذه األَفكار وستنتشر بشكل أَشبو ما یكون
بانتشار السرطان في البدن السمیم .

َّ .4
إن ما حدث من انحرافات سموكیة واجرامیة وظواىر سمبیة في نینوى َّإنما ىي نتاج
واقع سببو غیاب المؤسسة الرسمیة وغیاب التوجیو والرقابة االجتماعیة النفراط عقد

سیطرتيا وتوجیييا سواء كانت الرسمیة منيا وغیر الرسمیة عمى حد سواء  ,والسیَّما لدى
فئة األَعمار الشبابیة من الذین یشمميم التربیة والتعمیم الذین ركز عمیيم الجماعات
المتطرفة  ,ىؤالء بحاجة ماسة الى التنویر الفكري والتربوي والثقافي االجتماعي .

.3ان احدى اىم االدوات الفكریة التي انتيجيا تطرفیا ليذا التنظیم المتطرف اتجاه
الطالب الجامعي ىي محاولة مسح ذاكرتو الحضاریة من خالل ضرب الرموز التاریخیة

في المحافظة وخاصة التي تتقاطع مع ایدیولوجیتيا الدینیة المزعومة بتدمیر الرموز

الدینیة من م ازرات وجوامع تاریخیة بدأت من مرقد النبي یونس عمیو السالم وانتيت
بالجامع النوري ومنارتيا الحدباء .

َّ 2
.إن إحدى أَىم أَسباب ىذه السموكیات والتفكیر السمبي الشاذ غیاب الجامعة عن الفئات

الطالبیة الذین بقوا في مدینة الموصل في ظل انتشار الفكر المتطرف ذلك لعدم وجود

صمام األَمان واإلنذار المبكر عن
ضابط ومراقب ومتابع ليذه الفئة المتعممة ؛ لذا غاب َّ
ىذه الظواىر السمبیة .

 .2فك ارتباط التنوع االجتماعي المتماسك عن بعضو البعض وبالبغض والكراىیة
سمبا
بأَسالیب وحشیة متمثمة بالقتل والتيجیر والسمب والنيب َّ ,
مما انعكس الصورة نفسو ً

طالبا من النسیج التربوي والتعمیمي
عمى المؤسسة التعمیمي  ،إذ ّ
فك ارتباط الفرد بوصف ً
المكون من الالتجانسیة الى التجانسیة واختصارىا لفئة اجتماعیة واحدة والتي تخدم أجندة
الفكر المتطرف.

.2تغییر ایدیولوجیة التعمیم من الوطني ِإلى الدیني المتطرف .
.7تغییر مناىج ووسائل التعمیم وما یناسب أَىدافو .
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.1خمق فجوة مابین األَجیال الفتیة والشبابیة الذین تحت سیطرتو مع من ىم خارج
سیطرتو من المجتمع نفسو .

.2تمقین ىذه الفئات العمریة الناشئة عمى ثقافة التطرف والعنف والقتل .

َّ 01
البد أَن تعكس ظالليا عمى المؤسسة
.إن السموكیات الشاذة التي انتشرت في المجتمع ّ
العممیة والتربویة والسیَّما الجامعة في المجتمعات المحمیة ؛ لذا َّ
فإن المؤسسة ىذه
اصبحت امام أَمام تحدیات خارجة عن سیطرتيا المينیة واإلداریة .

َّ 00
البد أن تركت آثارىا السمبیة في
.إن سنوات خمت تحت ظل التطرف الفكري ىذا ّ
خصوصا .
عموما والذوات من األَعمار الناشئة الشبابیة
نفوس األَف ارد
ً
ً
.04بروز ظواىر اجتماعیة سمبیة كثیرة ومتنوعة الیمكن حصرىا ستظير لمعیان في

المجتمع مستقبال غیر معيودة عمیيا من قبل نتیجة الفراغ الذي حمت بمجتمع نینوى

السیما في المؤسسة التعمیمیة  ( .انوه ىنا الى ان الدور حصر بید اسر وعوائل ىؤالء
و ّ
الشباب فقط ) .
سادسا  :نتائج البحث :
ان الممارسات الشاذة التي انتجت نوعا من الواقع المرفوض جممة وتفصیال من مجتمع

نینوى  ,اال ان التنظیم اجبر المجتمع ونفذ جانبا من مخططو عمى الجامعة :
 -0إذ نيبتيا وعطمتيا بشكل كامل من واجبو العممي واإلنساني المدني .
 -4عزلتيا بشكل تام عن محیطو الوطني والمحمي.

 -3أحرقت خزین ذاكرتيا العممیة وحولت بعض اقساميا ومختبراتيا الى منطمقات رعب
وقتل .

 -2حاولت تحویل رأسمال الجامعة االجتماعي من الكفاءات العممیة الى أداة لتطبیق
أفكاره المتقاطعة مع أفكار ىذه الكفاءات .

 -2حاول خمق فجوة بین من ىم تحت سیطرتو داخل المدینة من الكفاءات العممیة
والطالب وبین من ىم خارجو .
 -2شتت الجمع الطالبي إلى فئات عممیة ذات طابع جنسي بفصل الذكور عن االناث
.
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 -7إلغاء كمیات وأقسام  ،وابقاء أُخرى بحسب متطمبات وتوجيات ایدیولوجیتو .
 -1محاولة تمقین المسیطر عمی و لثقافتو بالقوة والتركیز عمیيم بشكل كبیر ومحاولة
اندفاعا في وعمى المجتمع
استدراجيم نحو فكره بطرائق شتى كونيم األكثر تأث ار وتأثی ار و ً
ذلك بحكم فئتيم العمریة الفاعمة والناشطة في الحیاة .

 -2ألغت السمة الجامعیة لمطالب الجامعي كيویةً جامعةً لكل الفئات واختصرتيا لفئة
اجتماعیة واحدة تقریبا .

سابعا  :المقترحات كحمول  :ان الوضع الذي كان سائدا قبل سیطرة الجماعات المتطرفة
عمى نینوى وان كانت عمى موعد مع الخطر الكبیر المحدق والتذبذب السیاسي كانت

الجامعة في وضع یمكن القول عنو كأقل تقدیر بأنو فیيا نسبة ال بأس بيا من السیطرة

والتكیف واالندماج العممي واالجتماعي المدني وكانت تسیر نحو االكثر سیطرة وسیرة

عممیة ومينیة جیدة  ,وكما ذكرنا انفا اعاله  ,والیوم وبعد كل الذي جرى وما اصابت
الجامعة كیف لنا ان نعید االمور الى نصابيا ؟؟

في ظل التغیرات التي حصمت في نینوى بشكل عام وفي مؤسساتو وبضمنيا الجامعة

بشكل خاص یدفعنا إلى التأكید َّ
مجتمعا ومؤسسات بحاجة الى وسائل والیات من
بأننا
ً
شأنيا تسيیل ميمة االصالح االجتماعي والنفسي وبضمنو االصالح التربوي والثقافي في
ظل انتشار ایدیولوجیات وثقافات بعیدة عن واقع وافكار المجتمع العراقي التي سببت في

زحزحة األُطر الضبطیة عن االفراد ومن سموكیاتو التربویة واالجتماعیة .
ومن االلیات والوسائل التي یمكن اعتمادىا داخل الجامعة :
الوسائل واآللیات واألنشطة المقترحة :

اوال  :تشكیل لجنة عمیا ذات ومن ذوي االختصاص بالتمكین وخاصة بمكافحة الفكر

التطرفي مرتبطة مباشرة بال سید رئیس الجامعة لوضع الخطة الرئیسیة والفرعیة لتنفیذ

المشروع

ثانیا  :مفاتحة و ازرة التعمیم والبحث العممي العراقیة بإسناد ودعم بأقساميا التخصصیة
ليذا النشاط ومتابعتو یناط الى ىذه المجنة ما یأتي -:
 وضع برامج من شأنو تأىیل الطالب من الناحیة النفسیة .-توجیو الطالب نحو اإلیجابیة في موضوع التالقي مع اآلخرین .
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توجیو المجتمع الطالبي في االنضواء تحت عنوان الطالب الجامعي .-إبعاد الطالب عن التیارات المتطرفة والموجية بشكل سمبي .

 إعادة صورة الجامعة وأىمیتيا وىیبتيا وفاعمیتيا الى ما كانت عمیو من قبل .ردم الفجوة الزمنیة والفكریة التي حصمت اثناء فترة النزوح بین مكونات الجامعة عموماخصوصا من جية  ,والجامعة والمجتمع من جية أُخرى .
والطالب
ً
 -توجیو جزء من محاضرات حقوق االنسان والدیمقراطیة نحو قبول اآلخر ومكافحة ونبذ

فكر التطرف .

تنظیم محاضرات توعیة لبث ثقافة الحوار ونبذ الفكر التطرفي داخل أروقة الجامعة . -تفعیل االنشطة الطالبیة الجماىیریة بشكل یجمع كل طالب الجامعة وبشكل دوري

ومبرمج وموجو .

عمل مجامیع (فوكس كروب ) بین الصفوف الجامعیة .طباعة بروشورات بإشراف قسم االعالم واعالم الجامعة الرسمي یوضح أىمیة الفكرالمعتدل .
تنفیذ حمقات إذاعیة بإشراف اعالم الجامعة .-تسجیل برامج تمفزیون .

-تفعیل رسائل اس ام اس من خالل مرشدي الصفوف وممثمي المراحل .

توجیو مرشدي الشعب من خالل محاضرات مركزیة بنقل اىداف المشروع الى اقرانيم . تشخیص االفكار الحاالت والظواىر الشاذة بین الطالب والتي تتعمق بأفكار التطرفومعالجتيا بطرق نفس اجتماعیة .

 االستفادة من موقع الجامعة الرسمي في نقل رسائل نبذ التطرف والدعوة الى السالم . تفعیل التعاون مع كمیات التربیة الریاضیة في تنظیم مسابقات ودوریات تصب فيموضوع تفریغ طاقات الشباب وتوجیو امكانیاتيم .

تفعیل دور كمیة الفنون ف ي تنظیم انشطتيا الفنیة بشكل مكثف وموجو نحو تحقیقاألىداف اعاله .
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 تفعیل دور االخصائي االجتماعي ( قسم عمم االجتماع ) والنفسي ( قسم عمم النفس )في تحقیق االىداف المرجوة اعاله .

 تفعیل التعاون مع منظمات المجتمع المدني المجازة رسمیا في ممارسة انشطة تخدمالبرنامج العام ضمن الضوابط واألصول المتبعة من قبل رئاسة الجامعة .

 متابعة االقسام الداخمیة لمطالب بشكل دقیق وبما یتعمق بأفكار التطرف من كل نواحیو.ثالثا  :إلزام و ازرة التربیة العراقیة بتبني الموضوع عمى المستوى الوطني .الن الذین
سیقبمون في الجامعة تباعا یحتاجون الى برامج وبما یتالءم مع اعمارىم وبیئاتيم التربویة

واالجتماعیة .

واجبات الجامعة لحمایة طمبتيا :

تحمل الجامعة ( الموصل ) عبئ الحفاظ عمى طمبتيا من األفكار المتطرفة . تأىیل اكبر عدد ممكن من الطمبة ( الموصل) الذین عاشوا فترة من الزمن بین وتحتسیطرة الجماعات المسمحة .

 -رفع المستوى التعمیمي لمطالب الجامعي ( الموصل ) من خالل ایمانو بأولویة التعمم

والنجاح .

 -توجیو األنظار اإلقمیمیة والدولیة والمحمیة لتقدیم خدماتيا ألبناء المجتمع في الجامعة

بشكل خاص ومجتمع نینوى بشكل عام.

ثامنا  :قیاس األثر ( المتابعة والتقییم  /االطمئنان ) :

انطالقًا من أَىمیة المؤسسة التعمیمیة في المجتمع من حیث تأثرىا وتأثیرىا عمى
تعد نقطة انطالق ميمة إلى اصالح المجتمع  ,ان
المجتمع فان اصالح ىذه المؤسسة ّ

البرامج التي تحققيا الجامعة في االصالح سوف یعكس بظالليا عمى المجتمع وعمى

عدید المؤسسات االجتماعیة االخرى عمى المدى القریب مثل االسرة وعمى المدى البعید
طبقا لمخرجات الجامعة من افراد متعممین وذي توجيات مدنیة بحتة .

َّ
إن إعطاء االىمیة الى الجامعي في تحقیق االصالح الفكري والتربوي سوف یكسب

المجتمع الرصانة في التفكیر المعتدل انطالقًا من أَىمیة الجامعة ألَّنيا تمثل المركز
االشعاعي التربوي والفكري التنویري .
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َّ
إن البرامج التنویریة في الجامعة وما یمقن الطالب وما یكسبو من أَفكار إصالحیة
مما
َّ ... سینتقل بشكل طبیعي الى خارج الجامعة بضمنيا األُسرة والبیت والمحمة والسوق
. یساىم بشكل فعال في التنویر ومكافحة التطرف

َّ
إن الخطط والبرامج الموضوعة والمحققة ستشكل خط عمل واضح وأمین نحو االصالح

ومكافحة التطرف ذلك إلیمان المجتمع بأىمیة المؤسسة التربویة وضمانتيا الوحیدة
ألجیال المجتمع القادمة والمستقبمیة وعمیو من االىمیة ما كان التمسك بوجود اليیكمیة

البحثیة االجتماعیة في المؤسسة التربویة من خالل خطوات عممیة بحتة وبالشكل الذي
تحقق الضمانة واالستمرار في توجیو الفكر الثقافي لمطالب وقیادتو نحو االمان ووضعو

في سكتو العممیة والثقافیة العراقیة الحقیقیة وبالشكل الذي یبعده عن االفكار المتطرفة

دراسة حالة/  المقابالت الفردیة/  االستبانات: والدخیمة من خالل خطوات منيجیة منيا
. االستمارة استطالعیة

The Civilian empowerment in Iraqi Society
A Descriptive Vision in the sociology of Restoring the Civilization
University student after ISIS:
University of Mosul as a case study
Asst.Prof.Dr.Jassim Hassan Rashid
 Key words : empowerment , Civilian ؛student
Abstract
The control of extremist ideology groups of some parts of Iraqi
society in general and People in Nineveh Governorate in particular
after June 2014, is a real disaster. The University of Mosul has its
share of this brutal control. They have completely looted and
disrupted it from doing its civil and human duties, completely
isolated it from its national and local surroundings, burned its
scientific memory treasure, and turned some of its departments and
laboratories into a terrifying and killing place.
At the center of university capital and education, there must be
constructive participation in putting forward some ideas and
mechanisms that can limit curb such extremist ideology and
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behavior in the society in general and at the university (Mosul) in
particular.
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