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تنظیم داعش، ومع ذلك فان ھزیمة  فھا البعض على انھا بدایة لنھایةإن عملیة تحریر الموصل بات یحرز تقدما سریعا بشكل یص
التنظیم. ومن المھم ادراك ان االنتقال الى مرحلة الحكم الذي  اتبناھیالتعني بالضرورة ھزیمة اآلیدولوجیة التي التنظیم  اقوات ھذ

وباألخص في مجال التعلیم. ما  2014سیطرة داعش على الشعب منذ  ھتحواه مراعاة للتأثیر الذي أحدثیلي داعش یتطلب في ف
لتأثیر، إال أنھ یُمكن استخدامھ بالمثل یُناقشھ ھذا البحث ھو أنھ على الرغم من أن التنظیم أستخدم نظام التعلیم کجزء رئیسي إلحداث ا

خطوات سیاساتیة  ییسلط ھذا البحث الضوء عل في ھزیمة ھذه الفئة: وھذا یعتبر مثاالً للدورالثنائي الذي یلعبھ التعلیم، البناء والھدام.
ً رئیسة ُمصممة لتمھید الطریق أمام عملیة تحریر الموصل وذلك بناءاً على عدد من المبادرات الُمطور  .ة عالمیا

 

 الھدام: نظام التعلیم تحت سیطرة تنظیم داعش الدور

لقد استخدم تنظیم داعش نظام التعلیم لدعم سیطرتھم بطریقة تمت مقارنتھا بالحركة النازیة األلمانیة حیث أنھم قاموا بحذف مواد  
بتدریس المھارات الالزمة لتكوین أعضاء فاعلین ومواضیع كالتأریخ والفن والجغرافیة واألدب والموسیقى من المناھج واستبدالھا 

وسواء كان ذلك بالمشاركة في البیروقراطیة كأمھات أو كجنود متكاملة. على سبیل المثال، تضمنت الكتب  ،ةفي مایسمونھ بالخالف
خاص بالساعات والمنبھات عاماً تمارین تُعلم طریقة قراءة الوقت ال ۱۱االنكلیزیة التي ُوجدت في الموصل والتي تُدرس لعُمر الـ 

فقد تضمنت أمثلة وردت فیھا  أعوام ۸-۷ألعمار التي تتراوح بین التي تُدرس ل العربیةاللغة  أما كتب قواعد ،المربوطة بالدینامیت
الموصل  كلمات كالتفجیر والشھید. ان احتكار داعش على عملیة التعلیم امتدت ایضاً الى التعلیم العالي حیث انھم اعادوا فتح جامعة

األقسام الخاصة بالقانون والعلوم السیاسیة وعلم األثار والتعلیم  لقواباالضافة الى انھم أغ .واطلقوا علیھا اسم الجامعة االسالمیة
وبھذا فقد تم تشریع العنف في حیاة ھؤالء الشباب بطریقة غیر مباشرة من خالل نظام داعش واخرى  .الجسدي والفلسفة والسیاحة

 .من خالل تدریسھم النسخة الداعشیة لمفھوم التقوى غیر مباشرة

التعرض الى مستوى العنف الذي یُمارسھ تنظیم داعش یُمكن أن یؤدي الى حالة اضطراب وتوتر صادمة وھي حالة تجعل من  ان
معتقدات وقیم  الصعب جداً للشخص أن یعمل ویتواصل مع المجتمع، وبشكل خاص فان داعش كان لدیھا تأثیراً مباشراً على تشكیل

وقد تفاخر أحد المقاتلین الدواعش "لقد تم زرع العقیدة الصحیحة في ھؤالء  .كجنود یدھماألطفال وباألخص اولئك الذین تم تجن
األطفال، جمیعھم یُحبون أن یُقاتلوا من أجل تأسیس الدولة األسالمیة ومن أجل هللا". بالرغم من ادعاءات الرجل الدیني السني خالد 

ي اتسیاسملخص 
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ي غ�اب س�اسات مستوف�ة لنبذ 
اب  تح��ر الموصل، تتوجه االنظار ا� دينام�ات مابعد تنظ�م الدولة اإلسالم�ة (داعش)، ل�ن �ن مع   إق��

ي نظام التعل�م،  فان 
ي ذلك �ن

 كامن  ب�� يسمنهج  الخاص بداعش الالتطرف بما �ن
�
 الفرصة لمجموعة متطرفة اخرى  أو قابالً  ا

ً
للتحول ُمت�حة

 بالظهور. 
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الحالة قابلة للعالج حیث ان الطابع األخالقي لدى ھؤالء الفئة غیر  ھذه بأن ھؤالء األطفال والشباب تم غسل عقولھم إال أن الُمال
ثابت ومن الممكن تطویره و تحسینھ. ان السیاسات التي تتمحور وتُعالج ھذه القضیة تحتاج أن تُنفذ من أجل التأكد بأن الجیل القادم 

جدید للتقدم لألمام ویقع نظام التعلیم في موقع فرید من شأنھ أن یخدم ھذه الوظیفة وذلك نظراً لدوره الرئیسي قادر على خلق حوار 
 .في المجتمع

 

 البناء: تمھید الطریق الى األمام الدور

ً في  ھناك فرصة في التعلیم: االصالح ً سباقا للقیام باالصالح في المجال التعلیمي في الموصل. بالرغم من أن العراق كان سابقا
داعش. یتطلب ھذا األمر دراسة منفصلة ومن تنظیم مجال التعلیم في المنطقة إال أن ھذه السمعة أخذت باالنحدار حتى قبل سیطرة 

لك لتلبیة احتیاجات ھؤالء الذین درسوا وفقاً لنظام داعش واولئك الذین على المدى القصیر وذ ویینالممكن أن تشمل نظاماً من مست
لم یتلقوا التعلیم تحت نظامھم لحین یتم دمج جمیع الطالب تحت نظام موحد. من القضایا العملیة االخرى المطلوب معالجتھا ھي 

ن األطفال المعدومي الھویة والذین ُولدوا في وقت الُمعتمدة فضالً ع لوطنیةانتاج وتوزیع الكتب المدرسیة التي تتفق مع المناھج ا
منعت فیھا داعش دخولھم للمدارس. الى مدى معین سیُساعد االصالح التعلیمي مع التحسینات االخرى الخاصة بالعوامل التي تنبثق 

خالل توفیر الظروف . ویمكن أن یحدث ھذا من رمن عملیة التحریر والتعمیر المتتابع للموصل في نبذ التطرف بشكل غیر مباش
االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة الضروریة لمنع عملیة التجنید في المنظمات االرھابیة وبشكل خاص إذا كان نظام التعلیم موجھاً 

 .بشكل جلي باتجاه التوظیف وكما ھو الحال في برنامج باكستان

نھ األفراد العاملین فیھ حیث ان الكثیر من التدریسین والموظفین یحتاج نظام التعلیم الى استثمار ومن ضم االستثمار في التعلیم: 
المدنیین وكما وردت اعالمیاً تم اعدامھم من قبل داعش لرفضھم قبول التغییرات التي أدخلتھا داعش على المناھج، لذلك البد من 

صل كما ھو الحال في المملكة العربیة السعودیة المعتدلة. كذلك ینبغي أن تُطبق االجراءات الرقابیة في المو راتإعادة احداث التأثی
للتأكد من أن التدریسین الیدعون للمواقف 'المتطرفة'. من الممكن أن یتم إدارة وتنفیذ ھذه العملیة عن طریق أشخاص مؤھلین 

 .األمرومدربین محلیین نظراً لفھمھم لالنشقاقات بین الفئات في البلد مع إمكانیة وجود اإلشراف الدولي إذا لزم 

یتطلب العامل الدیني تضمیناً في سیاسات نبذ التطرف في التعلیم. بالرغم من أن دور االسالم بین جماعات  حول االسالم: نقاش
مثل داعش یعد أمراً متنازعاً علیھ إال ان الدواعش استخدموا االسالم كمبرر ألفعالھم ویجب ان یتم معالجة ھذا الـتأویل الخاص 

ذلك انخراط للشخصیات الدینیة في السیاسات المقترحة وباألخص ضمن مشروع الرقابة المقترح على  ملن أن یشبالدین. من الممك
الرغم من أن اجراءات التدقیق یجب أن تُنفذ من قبل ھیئة مستقلة. على كل حال یجب أن تُصمم ھذه السیاسة وفقاً للسیاق وأن تُراعي 

صیغة من الدین مفروضة من قبل الدولة. لذا ففي بیئة الصفوف الدراسیة  رض من فایضاً األقلیات التي تسكن في الموصل بدالً 
یجب التركیز غلى النقاشات األخالقیة والقیم المشتركة للسماح بالشمولیة فإذا كان االسالم یُدرس كموضوع في الصفوف الدراسیة 

  .لك یمكن ان تُركز فیھا وكما ھو ُمتبع في الجزائرفان القیم االسالمیة كالتسامح مع االدیان االخرى والعدالة وماإلى ذ

ینبغي اعطاء الطالب الفرصة للتغلب على المعتقدات التي تم نقلھا ضمن بیئة داعمة حیث انھ من المھم جداً ان  الصفیة: النشاطات
و المبادرات ورش عمل تُصمم فعالیات ومبادرات بطریقة تالئم العمر من حیث المضمون والشكل. قد تتضمن تلك الفعالیات ا

وبرامج للنقاش (كما ھو مطبق في البنغالدیش) او أنشطة مثل األلعاب والتمارین ولعب األدوار (كما ھو مطبق في الدنمارك) او 
القاء محاضرات في المدارس والجامعات (كما ھو الحال في المملكة العربیة السعودیة) او انشطة كومیدیة في المدارس تحمل في 

ومبادارات على االنترنت مثل تلك التي تُعرض في المواقع  عالیاترسالة تعادي التطرف (كما ھو الحال في األردن) او ف مضمونھا
  .االلكترونیة التي تطرح فیھا حوارات معاكسة والتي تتضمن عدة انواع من الحمالت العالمیة التي تھدف الى مواجھة ونبذ التطرف

على قدر كبیر من التفاعل بشكل یسمح للطالب التعامل مع الموضوع بشكل كامل وتحلیل المعلومات  المھم أن تكون ھذه البرامج ومن
المنقولة لھم. ویجب ایضاً تحدید العناصر المناسبة للمشاركة في ھذه البرامج مع امكانیة مشاركة عناصر المجتمع المدني لتعزیز 

رویھا مسلحین یایرلندا الشمالیة والمسمى من السجن الى السالم قصص فعالیة ھذه المبادرات. بینما یتضمن البرنامج الخاص ب
سابقین وضحایا والتي تأسست من قبل التحالف من أجل اندونیسیا سلمیة إال أنھ قد الیكون من المستحسن وضع ھكذا مجامیع في 

أن تكون ھذه المبادرات ذا فائدة  عاطفي ومع ذلك فمن الممكن طرابالموصل في ھذه المرحلة وذلك لتجنب خلق توتر اضافي واض
 .على المدى الطویل
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ً لفئة شباب معینة كالطالب ذوي  وبرامج توجیھیة: مشاریع توفیر برامج دعم مباشرة موجھة من فرد الى اخر مطلوبة ایضا
المعتقدات الراسخة وھي میزة من المرجح أن تنتشر لدى فئة عمریة محددة تكون فیھا الفعالیات والمبادرات الصفیة على مستوى 

ب طرح ومجادلة افكارھم في جو آمن وینبغي على األشخاص الذین یُسمح فیھا للطال جیھیةغیر كافي. لذلك یمكن تطبیق برامج تو
یتولون ھذه البرامج أن یكونوا مدربین تدریباً كامالً ومحاورین ذوي مصداقیة ومحل احترام من قبل الطالب. باالضافة الى ذلك 

في الباكستان والخاص بالمقاتلین ساباؤن االبتكاري  كزألفراد معینین كما ھو مطبق في مر ةاالستشارة والدعم النفسي ضروریف
ً في دول اخرى كالمملكة العربیة السعودیة التي تطبقھا مع السجناء. ھناك ایضاً حاجة لتدریب الكادر  السابقین الیافعین وایضا

روس واستخالص الد البرامجالموجود في المدارس والجامعات للتأكد من قدرتھم على توجیھ الطالب الذین ھم في حاجة الى ھذه 
 .التٶالخاصة بحاالت من تلك التي تُدرس في المملكة المتحدة والتي أدت الى خلق مناخ مثیر للتسا

 

 : التقدم بحذرالخاتمة

ومن الضروري  ،سیاسات تضمین نبذ التطرف في المناھج الدراسیة ینبغي أن تُعامل بحذر حیث ان التعلیم میدان مھم للفكر الحر ان
لذا فان  ،أن الیتم اعاقة ھذا األمر. ان مسمى نبذ التطرف في حد ذاتھ مثیر للجدل وباألخص ألن التطرف مصطلح متنازع علیھ

لدیھا أثار وتأویالت ھامة لتصورھا وتقبلھا. ینبغي كذلك تطویر برامج للشباب في الموصل  السیاساتالطریقة التي تُقدم فیھا ھذه 
لخبراء لتقدیر التأثیرات المتعددة للعمر والجنس على تجارب الطالب. إن صیغ المراقبة والتقییم ینبغي أن تُنفذ من أجل مع مشاورة ا

برامج مماثلة محدودة. باألضافة الى ذلك یجب أن تكون ھذه المبادرات  تقییماتتقییم تأثیر البرنامج بشكل مستمر خصوصاً بأن 
 ً ً التأكید على مسألة أنھ  . حیث أن المعتقدات لوحدھا التسبب نشاط ارھابيجزءاً من استراتیجیة أوسع نطاقا ومن الواجب ایضا

مطلوبة في العراق كلھ. على الرغم من ھذه التحفظات  فبالرغم من أن ھذه المقالة ُكتبت لدینامیات الموصل إال أن برامج نبذ التطر
تجنباً لعودة ظھور مجموعة ذلك والموصل نظراً للظروف الفریدة فیھا فان سیاسات نبذ التطرف في التعلیم ھي مطلوبة بشدة في 

  وھذه بدورھا تعد تھدیداً أمنیاً من الممكن أن یكون لھ تداعیات خطیرة.  ،مماثلة بین الجیل القادم
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