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عن املركز

مركُز البيان للدرأسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد. مهمته الرئيسة، 
فضاًل عن قضايا أخرى، تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضايا السياسات العامة واخلارجية 
اليت ختّص العراق بنحٍو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحٍو عام. ويسعى إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضايا معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة 

إن البناء اإلداري والتنظيمي للتعليم غالباً ما يأخذ بنظر احلسبان الكيفية اليت تنظر فيها الدولة إىل 
التنوّع، ويوضح كيفية التعامل مع مجاعات األقلية من قبل اجملتمع األوسع؛ ونتيجة لذلك أصبح التعليم 
طرفاً يف حتقيق أهداف سياسية وأيديولوجية أوسع يف أوقات الصراع اإلثين والتوتر االجتماعي الداخلي، 
إذ إنَّ مكانة التعليم يف أغلب اجملتمعات تسمح له بأن يؤدي دوراً مهّماً يف عملية التنشئة االجتماعية 
القائمة على االنتماء العرقي، وميكن للمدارس أن تؤدي تأثرياً جوهرياً من خالل حمتويات املناهج، وتوفري 
الفرصة إلعادة إنتاج اللغة والثقافة السائدة، وضمان انتقاهلا إىل األجيال القادمة، وميكن هلذه املناهج أن 
تدرس التأريخ والدين وحىت التفسريات اجلغرافية لألوطان من خالل قنوات التأريخ واجلغرافية؛ وعلى هذا 
النحو غالباً ما يتم استخدام املنهج وحمتوياته إلنكار تأريخ مشرتك، واضطهاد حقوق األقليات اللغوية؛ 
وهبذا املعىن فإن التعليم يوفر آلية مثالية ملشاريع الدولة املتعلقة باالنصهار اجملتمعي وعلى العكس من ذلك 
فإن التعليم ميكن أن يوفر آليات دفاعية غري عسكرية حينما تواجه الدولة هتديدات للهوية اإلثنية، ورمبا 
ختتار اجملتمعات أو املكونات تعليم أبنائها من خالل االنغماس يف لغة أقلية أو تفضيل املدرسة اليت تدرس 
الدين املشرتك، وعلى هذا النحو ميكن أن يعمل التعليم على استعداء املكونات اجملتمعية بعضها بعضاً أو 
أن يفضي إىل عدم املساواة؛ ونتيجة لذلك غالباً ما يتكيف التعليم ليعكس األحداث اجملتمعية األوسع يف 
أوقات الصراع، ويف هذا الصدد فإن الورقة اآلتية ترمي إىل فحص الدور املتغريرِّ للتعليم يف املناطق املـُتنازَع 
عليها يف نينوى وكركوك، وغرض هذه الدراسة هو استجالء الوجه املتغرّي للتعليم يف املنطقة خالل 12 سنة 
األخرية وتسليط الضوء على الطريقة اليت تعكس فيها السياسة التعليمية، وتتفاعل مع ضعف التماسك 

الوطين )اهلشاشة( والصراع. 

الدور المتغير للتعليم في المناطق العراقية المتنازع عليها 
)الصهر والفصل والتلقين(

الدكتورة كيلسي شانكس *

* الدكتورة كيلسي شانكس، من كبار باحثي معهد الدراسات العربية واإلسالمية.
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املنهجية 
يقدم هذا البحث أول استكشاف أكادميي عن عالقة التعليم بالصراع يف املنطقة، ومت استخالص 
هذه النتائج من حبث الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، واالعتماد على أكثر من 50 مقابلة شخصية أجريت 
العام 2009  و2014،  املنطقة بي  اإلنسان يف عموم  التعليم وناشطي يف حقوق  مع مسؤولي يف 
ولتكوين صورة دقيقة إلعادة البناء حلقبة ما بعد 2003، يف ظل أجواء الصراع وتنامي التوترات فقد مت 
االعتماد على املقابالت النوعية املفتوحة على مستوى النخبة املمارسة للتعليم وممثلي اجملتمع الذين مت 
اختيارهم كوسيلة أكثر مالءمة جلمع البيانات، وكانت تتم املقابالت على أساس الدعوة ملناقشة قضايا 
تبدو مهمة يف التعليم بالعراق من دون جدول أعمال حمدد سلفاً من جانب الشخص الذي جيري املقابلة، 
وهذه املقابالت يتم دعمها أكثر من قبل حتليل الوثائق الثانوية، مبا يف ذلك الوثائق السياسية املقدمة من 
قبل وزير الرتبية يف بغداد ووزير الرتبية يف أربيل وتقارير خمتلف االنتماءات اإلثنية لوكاالت حقوق اإلنسان؛ 
نظراً ألن اهلوية تقدم تعريفاً للسياسات اإلقليمية والصراع، وهذه الورقة خُتِضُع التعليم لعدسة الرتكيز على 
اهلوية، والبيانات اليت مجَُِعتنْ مت حتليلها بعالقتها بالبيئة السياسية اإلثنية وهي تستكشف الربط بي مطالب 

التعليم إلثنية معينة وهوية اجملتمع والتنافس اإلثين السياسي األوسع على اإلقليم.

وتستكشف هذه الورقة أيضاً تأثريات الصراع وضعف التماسك الوطين )اهلشاشة( على توصيل 
العراق املعاصر  التعليم إىل اجلماعات اإلثنية يف اإلقليم اليت توزعت على ثالثة حقب مهمة يف تأريخ 
الالحقة على  األحداث  حقبة  البناء 2003-2014، وأخرياً  إعادة  البعث، وحقبة  هي:رحقبة حزب 
الذي كرسه  الدمج  يف  البعث  حزب  نظام  لدور  تأطرياً  األول  القسم  فيقدم   ،2014 املوصل  سقوط 
العزلة  إثر  على  أكثر  تفاصيل  يوفر  الذي  البحث  من  األكرب  اجلزء  الثاين  القسم  ويشكل  التعليم،  يف 
على إصالحات التعليم حلقبة ما بعد 2003، أما القسم األخري فسينتقل إىل بيان مقدمة عن عملية 
التلقي باستخدام التعليم اليت تستخدمها اجلماعات املتطرفة كالدولة اإلسالمية يف العراق وسوريا املعروفة 
بـ)داعش( من أجل خدمة أهدافها الطائفية الوحشية؛ لتقدمي إمكانية لفهم شامل للقضايا الرئيسة اليت 

تتناوهلا، وستبدأ هذه الورقة بتقدمي إطار إقليمي.

اإلطار اإلقليمي
لتنوُّع اجلماعات الدينية واإلثنية  لطاملا ُعدرِّت املناطق الشمالية الغنية بالنفط يف العراق انعكاساً 
الدميوغرافية  الصورة  ويشكلون  معاً،  يعيشون  الذين  وااليزيديي(  واآلشوريي  والكرد  والرتكمان  )العرب 
للعراق، ومع ذلك تعرضت املنطقة إىل تأثري إثنو-سياسي متزايد أّدى إىل أن متثل هذه املنطقة منطقة 
مضطربة بالسياسة العراقية طوال القرن العشرين، وكانت بغداد تنوي زيادة السكان العرب يف مشال العراق؛ 
لضمان سيطرة املركز على حقول النفط يف املنطقة، وبعد ذلك شهدت املناطق يف الشمال تنفيذ سياسة 
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متعمدة وحشية من التعريب، وقد سعت اسرتاتيجية حزب البعث إىل إجياد منطقة دميوغرافية كاذبة يهيمن 
عليها العرب يف املنطقة؛ ونتيجة لذلك -وبعد تنحية نظام البعث من السلطة عام 2003- قام األطراف 
الفاعلة الكردية ضمن املنطقة شبه املستقلة إىل معاجلة املوقف الدميوغرايف الكاذب، فقد حتركت القوات 
الكردية لعبور اخلط األخضر الذي يفصل إقليم كردستان عن بقية أجزاء العراق، واّدعت أن اإلقليم تأرخيياً 

يعود للكرد. 
     تتألف األقاليم املتنازع عليها أو احلدود الداخلية املتنازع عليها )DIBs( من 15 منطقة متتد 
التنافس  من احلدود السورية إىل احلدود اإليرانية، وقد أفضى  عرب أربع حمافظات مشالية؛ لتشكل قوساً 
لبغداد  املركزية  احلكومة  السلطتي يف  بي  إىل شد وجذب  عليها  املتنازع  الداخلية  احلدود  على  الرمسي 
وعاصمة اإلقليم الكردي أربيل اليت طاملا َتعثَّر النظاُم السياسي بسببها؛ ونتيجة لذلك فإن حقبة ما بعد 
التأرخيية  املناطق  على  إثنياً  املتمّيزة  باملنافسات  تعرف  أصبحت  عليها  املتنازع  الداخلية  واحلدود  البعث 
واملصاحل االسرتاتيجية، وفضاًل عن ذلك فإن املطالبات اإلقليمية تعقدت أكثر بفعل ظهور فاعل إقليمي 
جديد متمثل بتنظيم داعش يف العام 2014، إذ استوىل هذا التنظيم على مساحات واسعة من األراضي 
يف مجيع أحناء منطقة احلدود الداخلية املتنازع عليها، وأخضعتها للهوية الدينية السنية األصولية املوحدة، 
وأّدت األجندة الطائفية والدينية املعروفة لدى داعش دوراً كبرياً يف التوترات اإلثنية املوجودة أصاًل، ومبواجهة 
تقدم داعش وتراجع قوات األمن العراقية، حتركت البيشمركة أكثر ُتاه املناطق املتنازع عليها واستولوا على 
كركوك، وهي اجلائزة اليت طال انتظارها اليت متثل قلب املناطق املتنازع عليها وحمورها الرئيس، وهذا التحوُّل 
يف السيطرة اإلقليمية نُِظر إليه من قبل السكان الكرد كفعل ضروري للحيلولة دون سقوط األرض بأيدي 

داعش، لكّن الكثريين يف بغداد يرون أن هذا التحرك يف سياق االنتهازية لالستيالء على األرض. 

وبعد ذلك -ويف عموم املناطق املتنازع عليها- فقد اجنرت مجاعات األقلية إىل ِصَداٍم حول الرتكيبة 
الدميوغرافية حول كل منطقة متنازع عليها تواجه مطالب إثنية حمددة، وهذه املطالب اإلثنية اليت كانت قائمة 
الثقايف وحقوق  والتمثيل  اللغوي  امتازت حبدة اخلطاب على احلضور  العام 2014  املوصل يف  قبل سقوط 
األقليات على عموم املنطقة، وتزايد اجلدل بشأن التمثيل اإلقليمي على القضايا اإلثنية البارزة، فضاًل عّما 
ضد كل  فضائع  ارتكاب  من   2014 بعد  ما  حقبة  يف  اإلقليمية  املطالب  على  الطائفية  القاعدة  شهدته 
لسيطرته  اخلاضعة  املناطق  يف  الطائفية  السياسة  تنشيط  على  داعش  عمل  إذ  املختلفة،  العراقية  املكونات 
)التحويل أو املوت(، ويف الوقت الذي كتب فيه كثريون على إمكانية تبين احللول األمنية والسياسية واحلوكمة 
يف املناطق املتنازع عليها، لكن هناك القليل من االهتمام انصب على السياسات العامة وتوصيل اخلدمات، 
ويف هذا الشأن كان هناك غياب واضح للتحليل العلمي ليس فقط لنظام التعليم الناشئ حلقبة ما بعد 2003 
بل يف عالقتها مع التنافس األوسع املستند إىل اهلوية؛ لذلك فإن هذه الورقة تعمل على استجالء على الوجه 
املتغرّي للتعليم يف املنطقة، وتسليط الضوء على الطريقة اليت تفاعلت هبا السياسة التعليمية مع الصراع وعدم 

التماسك الوطين )اهلشاشة(.  
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التعليم يف عهد حزب البعث: الصهر 
إىل  امللكية  اجملتمع، من حقوق  أوجه  البعث على كل  تبناها حزب  اليت  التعريب  أثرت سياسة 
عموم  يف  التعريب  يف  برناجمها  من  بغداد  صعدت   1975 العام  وحبلول  والوفيات،  الوالدات  تسجيل 
املنطقة، وطردت حكومُتها الكرَد والرتكماَن واملسيح قسراً من حمافظة كركوك واملناطق احمليطة هبا، وعززت 
احلكومة من هدفها القاضي جبعل األغلبية الدميوغرافية للعرب من طريق إقناع العرب الشيعة الفقراء يف 
اجلنوب من االستيطان يف املنازل الفارغة يف الشمال مع منحة مغرية تصل إىل 10 آالف دينار؛ لتتحول 
سياسة التعريب يف النهاية بشكل سّيئ إىل عملية تطهري عرقي ترعاه الدولة، وأودت محلة األنفال فيما 
العراق، ومنذ بداية  العراقيي غري العرب يف مشال  بعد حبياة 100,000 إىل 200,000 من املدنيي 
عهد حزب البعث يف العام 1968 وحىت سقوط نظام صدام يف العام 2003، فان عدد األفراد الذين 
مت طردهم يقدر بـ200,000-300,000 من حمافظة كركوك وحدها؛ األمر الذي أحدث تغيرياً جذرياً 

يف الرتكيبة الدميوغرافية للمنطقة. 

وفضاًل عن إجالء الناس والعنف الصريح فإن القمع دفع املزيد من االهتمام إىل احلرمان من 
احلقوق التعليمية، وأصبح التعليم وسيلة معتمدة سعى حزب البعث من خالهلا إىل تنفيذ التعريب يف 
املنطقة، وبالتوافق مع الصهر املنهجي املنظم للسكان من غري العرب يف الشمال، فقد كانت الدراسة 
بغري اللغة العربية حمظوراً، وُأجربَ مجيع موظفي اخلدمة املدنية مبا فيهم املعلمون على االلتحاق حبزب 
البعث وخضعوا إىل االختبار واإلشراف األيديولوجي، ومع تنفيذ الكتب املنهجية اليت تقرها الدولة 
واملمارسات التعليمة كذلك فقد أصبح التعليم ُيسيطر عليه مركزياً يف بغداد، وأصبحت تتحكم يف 
نظام تدريس مجيع املواد الدراسية باستخدام التأريخ واجلغرافية والرتبية املدنية لفرض أيديولوجية البعث، 
ومنع اإلشارة إىل الثقافات املتنوعة اليت يتكون منها العراق، وعلى هذا النحو فقد مت حذف الروايات 
التأرخيية اإلثنية من املناهج الدراسية، وتأسيساً على ذلك فقد مت استخدام دراسة اجلغرافية؛ من أجل 
إضفاء الشرعية على سياسة التعريب )تغيري االسم اإلقليمي(. استخدم حزب البعث املدارس للتواصل 
مع السكان ونشر الصورة عن األمة العربية وتلقي الوالء للدولة، ومت حرمان مجيع املؤسسات الفردية 

يف أحناء العراق من اختاذ أي قرارات على أساس الالمركزية. 

وبالطريقة نفسها فإن املدارس محلت أمساًء عربية مشتقة من أبطال عرب؛ من أجل تسهيل تغيري 
أمزجتهم، وتؤشر العديد من املراسيم الرئاسية والتوجيهات من أجهزة الدولة األمنية واالستخباراتية إىل 
أن املكونات الكردية والرتكمانية كانوا مستهدفي بنحٍو متعمد يف هذا الصدد، وهناك أمثلة معينة على 
املدارس الرتكمانية مت تغيري أمسائها من قبيل: )اسم مدرسة يلدزار حتول إىل الفجر اجلديد، ويادي قرة 
داش إىل البعث ومن مث إىل القادسية، ودوغرلوك إىل عمر بن عبد العزيز(، باإلضافة إىل ذلك ويف حماولة 
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لتحرمي التعليم باللغة الرتكمانية مت نقل املعلمي الرتكمان إىل جنوب العراق، والكثري من التدابري التشريعية مت 
تقدميها من أجل منعهم من البحث عن عمل يف املناطق اليت يقطنها الرتكمان والسيما يف مدينة كركوك، 
وقد صدر مرسوم عقد من تشريعات العمل مينع الرتكمان اخلرجيي بنحٍو عام والسيما هؤالء املتخرجي 
من اجلامعات الرتكية من احلصول على عمل يف املناطق ذات التنوع اإلثين بالشمال، وهذا أّدى إىل عدم 

استخدام الرتكية واحلدرِّ من اخلرجيي الرتكمان من استخدام تعليم غري تعليم البعث. 
ومما مت ذكره آنفاً ميكن تعريف النظام املدرسي يف ظل حكم حزب البعث بأنه قائم على أساس 
الصهر بقدر ما أظهر أن »مؤسساته تعمل على وفق القيم السائدة حيث يتم تاهل مصاحل األقليات 

واحتياجاهتم«.
سعى التعليم يف العراق بنحٍو متعّمد إىل طمس اهلوية الثقافية من خالل حرماهنا من التمثيل، 
وظهرت ديناميات تعليمية مشاهبة يف بلدان أخرى َشِهَدت صراعات إثنية ومنافسات، ويف إطار 
الصراع بي الدولة الرتكية واألقلية الكردية يف شرق تركيا ُمِنَع الكرد من استخدام لغتهم يف املدارس 
وخبالفه يتعرضون إىل العقاب البدين، واملعلمون أنفسهم منعوا من استخدام اللغة الكردية داخل 
صفوفهم، كما هو احلال بسياسة التعليم يف كوسوفو إبّان الصراع بي األلبان والصرب، إذ تبنت 
احلكومة الصربية سياسة الصهر العدوانية، َوَحرَّمت سياسات التعليم باللغة األلبانية وأدخلت مناهج 
دراسية موحدة، ومؤسسات التعليم اليت تعتمد اللغة األلبانية ال حتصل على التمويل احلكومي ومت 
إغالق دور النشر األلبانية الرئيسة، وقد أوضح بوش وسالتاريل أنه ال شكَّ يف أن سياسة الصهر 
اليت مت تبنيها يف كوسوفو كان املساهم الرئيس يف ظهور العنف الذي وصل إىل مستويات مروعة يف 

العام 1999. 

مع ذلك وعلى العكس من العراق، فكثرياً ما ُأشرَي إىل التعليم يف العراق يف الثمانينيات من 
القرن املاضي بأنه واحد من أفضل النظم يف العامل العريب فقد كان معدل االلتحاق باملدرسة كان 
100% وسعى إىل املساواة بي اجلنسي، وعلى الرغم من هذه اإلجنازات الرائعة إال أن اجملتمع الدويل 
يبدو أنه تاهل حقيقة األسس الكامنة وراء هذا النظام كانت تعتمد الصهر، وصورت مؤشرات 
معايري التعليم إجنازات مهمة يف التسجيل؛ ونتيجة لذلك أُعطَي اهتماٌم قليٌل هلدف التعليم يف العراق 
أو عالقته بالبيئة السياسية األوسع، وخالل عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي مت 
بذل كل اجلهود من أجل تبين نظام تعليمي يعمل على صهر اجلماعات غري العربية يف املنطقة ومنع 

تطورهم الثقايف. 
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إعادة البناء حلقبة ما بعد 2003: العزل 
لذا  عليها والسيما يف كركوك،  املتنازع  األقاليم  العراقية حول موضوع  السياسة  تعّثرت  ما  كثرياً 
ال يزال احلل اإلداري النهائي صعب املنال، وأفضى انعدام األمن املتزايد، وتزايد املنافسة اإلقليمية إىل 
مجاعات أقلية إثنية مهيمنة ختندقت وبشكل متزايد هبوياهتا اإلثنية مع وجود أمناط سكنية متجانسة إثنياً؛ 
وتسبب النزاع اإلثين خبوف اجلماعة من التهميش جراء سقوط السلطة اإلدارية بيد اجلماعة األخرى، ويف 
الوقت الذي يوجد فيه عدد كبري من  اجلماعات املسلحة تعمل كأداة فاعلة بالصراع، فقد ازدادت تلك 
املخاوف من خالل االستهداف على أساس العنف الطائفي، وال تُفِصُح املنافسة عن دور السياسات 
اإلثنية فحسب بل صّعدت من اخلطاب بشأن الوجود اللغوي والتمثيل الثقايف وحقوق األقليات؛ ونتيجة 
لذلك فإن إعادة بناء التعليم يف العراق يف حقبة ما بعد 2003 تأطرت بتأثري سياسات اهلوية املنتشرة يف 
كل مكان، وكذلك أن تركة القمع املاضي واخلوف من املستقبل اجملهول قد أثّر وبنحٍو جوهري على بناء 
التعليم، وكنتيجة للبيئة األمنية والسياسية األوسع فإن املكونات اضطلعت بدوريِن خمتلفي يف التعليم مها: 

إعادة اإلنتاج الثقايف، وإثبات الوجود اإلقليمي. 

هذا  وعلى  العراق  يف  والديين  اإلثين  التنوع  طبيعة  اجلديد  العراقي  الدستور  أدرك  وقد 
النحو احتوى على ضمانات لتلك احلقوق وهو ما نصت عليه املادة )4( من الدستور العراقي 
»حق العراقيي بتعليم أبنائهم باللغة األم كالرتكمانية، والسريانية، واألرمنية«، وأجربت حكومة 
إقليم كردستان ووزارة الرتبية العراقية على توفري التعليم بلغات متعددة يف املدارس، ولقي احلق 
أفضت  وقد  عليها،  املتنازع  الداخلية  املناطق  يف  واسعاً  ترحيباً  األم  باللغة  بالتعليم  الدستوري 
الدعوة إىل التعليم باملدارس على أساس اللغة اليت مت تبنيها من قبل مجيع اجلماعات، إىل ظهور 
بىن مدرسية منفصلة ختدم املكونات املتجانسة اإلثنية األكرب، فاملدارس تصنف إىل كردية وعربية 
وتركمانية وآشورية وكلها أصبحت متّثل عالمة لغوية إرشادية، وأصبحت لغة التعليم مسًة مميزًة 

للُهويّة يف املنطقة. 

إن املكونات اليت ترغب بتفادي الصهر على األغلب ُحورِّلت إىل األنظمة األخرى يف 
التعليم من أجل احلفاظ على هويتها اجملتمعية، ويف حقبة ما بعد 2003 ازدهرت األنظمة 
االنفصالية اليت تتصف بوجود مؤسسات منفصلة، كل واحدة منها تعمل على خدمة قطاع 
خمتلف مع جمموعة سكانية متجانسة نسبياً، أّما اجملتمعات املنقسمة األخرى اليت تتطلب بىن 
منفصلة فهي ُوِجَدت يف عدة ظروف منها: التعددية التعليمية السلمية لكندا وبلجيكا على 
الفصل  لنظام  اإلجبارية  والطبيعة  البوسنة  االنفصايل يف  املتواطئ  التعليم  املثال، وطابع  سبيل 
العنصري يف أفريقيا؛ لذا فإن خمرجات نظم التعليم املنفصلة يف البيئات املتنوعة اليت تفتقر إىل 
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ما يتأثّر سلباً، ونتيجة  التماسك )اهلشة( تفصح عن أنَّ التفاعل اإلثين داخل اجلماعة غالباً 
من الصراعات اإلثنية األوسع، فقد افرتض غاالغر  التعليم ميكن أن يصبح طرفاً  لذلك فإن 
Gallagher عام 2004 أن التأثري السليب لبىن املدارس املنفصلة يف مشال آيرلندا هو نتيجة 
املتعارضة ضمن املدارس، إذ  الثقافية  البيئات  لتعزيز االنقسامات اجملتمعية من خالل إدخال 
واللغة  واجلغرافية  للتأريخ  باحتوائها على موضوعات سياسية  املختلفة  الدراسية  املناهج  تعمل 
على تكريس االختالفات بي املكونات، وميكن اإلفصاح عن مثل هذا التأثري السليب من خالل 
فحص املناهج الدراسية املستخدمة يف مدارس الفصل يف سريالنكا يف السبعينيات والثمانييات 
من القرن املاضي. كما ووصفت املناهج السنهالية -لغة جلماعة سرييالنكية- التاميلي -مجاعة 
عرقية يف سرييالنكا- بأهنم أعداء تأرخييون للسنهاليي وتبجحت هبؤالء الذين أوقعوا اهلزمية يف 
التاميلي يف احلروب القدمية، وأكد غاالغر Gallagher إن املدارس االنفصالية -بغض النظر 
عما يتم تدريسه-  تعمل على تكريس اختالفات اجلماعات والعداوات وتأكيدها، ويشجع 

التجاهل والشكوك املتبادلة.

ومع ذلك فإن اجلماعات اإلثنية تبحث بنحٍو منفصل إلعادة بناء املدارس وتطويرها 
وإنشاء بىن حتتية تعليمية جملتمعاهتا عرب املناطق املتنازع عليها يف العراق، وهذا حيصل حتت توجيه 
اإلدارات التعليمية احمللية ودعمها، وباستثناء القليل من املدارس اخلاصة، فكل املدارس تصنف 
على أهنا مدارس الدولة، بصرف النظر عن وسيلة التعليم، وأهنم وهلم احلق يف متويل الدولة وتوفري 
املوارد، واستمرار حالة التعليم بوصفه ضحية للصراع أّدى إىل اخنفاض مستوى املعلم التعليمي، 
وعدم كفاية البىن التحتية اليت توثر على توفري التعليم ككل بغض النظر عن االنتماء اإلثين . 

لغات  جبميع  املتعلقة  املقابالت  أثناء  املتحاورون  أثارها  اليت  القضايا  من  العديد  إن 
املكونات أفضت إىل نتيجة مفادها أن نظام التعليم يف العراق يعاين يف اجململ، إذ كثرت اإلشارة 
إىل االفتقار إىل األبنية املدرسية واالكتضاض، واالفتقار إىل املوارد واملناهج الدراسية املتخلفة، 
وعدم كفاءة املعلمي، وأكد مجيع املتحاورين أن احلاجة لتقاسم األبنية املدرسية على شكل 
وجبات أنتج -يف بعض احلاالت- نظام  الوجبات الثالث يف اليوم الواحد، ومع ذلك أّدى 
التنافس اإلقليمي األوسع إىل إجياد بيئة تستطيع فيها اجلماعات اإلثنية أن تقارن مستوى الدعم 
املوارد  بينها على  فيما  منافسة  إىل  أفضى  الذي  األمر  األخرى؛  املكونات  املقدم ملكوهنا مع 
والبحث عن ماحني خارجيي من نفس انتمائهم اإلثين، وإدراك الثغرات يف القدرات من أجل 

شن اهلجمات على مكوناهتم.  
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العربية كانت عرضة  البحث هي أن املكونات اإلثنية غري  إليها هذا  اليت توصل  املهمة  النتيجة 
للمناهج  ترمجة  وجود  عدم  مع  التعليمية؛  حلقوقها  املتعمد  التجاهل  سياق  التعليمية يف  نظمها  إلمهال 
لغة  غري  من  للمعلمي  تدريب  توفري  وعدم  نفسها،  اللغة  من  املتخصص  الكادر  والنقص يف  الدراسية 
األغلبية، وتقول وزارة الرتبية يف بغداد إن ذلك بسبب قلة التمويل إاّل أن ذلك يُنَظُر إليه من قبل اجملتمع 
قبيل »أهنم )يف  السائدة، والتصرحيات من  اللغة  املدارس من غري  أنه هجوم متعمد على  الرتبوي على 
بغداد( جيدون من الصعوبة التعليم باللغة الكردية«، وأن »الوزارة ال تدعمنا )التعليم الرتكماين( ...... حنن 
لوحدنا(، عبارات طاملا تكررت خالل املقابالت، وغالباً ما تُفسَّر هذه اهلجمات يف سياق إنكار التمثيل 
اإلقليمي للجماعة يف املنطقة وتسلط الضوء على الطريقة اليت تؤثر فيها عدم التماسك )اهلشاشة(  اإلثين 

والنزاعات اإلقليمية األوسع على التعليم.

التمثيل اإلقليمي: 

ميكن اإلمعان أكثر يف اخليارات التعليمية لكل اجلماعات اإلثنية من خالل املنظور السياسي، إذنْ ميكن أن 
يُفّسَر الدفع باتاه تبين املدارس اللغة األم من زاوية اهلشاشة أو عدم التماسك اإلداري واسع النطاق؛ بسبب شرط 
التمثيل الدميوغرايف، ففي كركوك -على سبيل املثال- يدعي كلٌّ من الكرد والعرب والرتكمان اهليمنة الدميوغرافية، 
ويدعون برمزية أوطاهنم، ويسعون إىل السيطرة االسرتاتيجية، وان التمثيل اللغوي يف املدارس ميكن أن يـُننَْظَر إليه 
متثيل كبري يف  دون  ومن  للمدينة،  التأرخيية  وامللكية  الدميوغرافية  باألغلبية  االدعاءات  ملصداقية  يضاف  كعامل 
املنطقة فإن كل مجاعة ختشى أن ذلك سيفقدها السيطرة على اإلقليم، ففي كركوك خصوصاً يكمن اخلالف يف 
لعبة األرقام يف التمثيل على األرض؛ بسبب التحسب املنتشر يف كل مكان لإلحصاء السكاين على وفق املادة 
140 من الدستور؛ لذا فإن اخلوض يف املعارك على اهليمنة اللغوية يأيت إلثبات ذلك، وميكن تفسري محاية وصول 
اللغة األم يف التعليم لفرض ادعاءاهتم يف اهليمنة اإلدارية، ومن مث ضمان تأمي مستقبلهم يف احملافظة، ويف هذا 
الصدد أكد مسؤولو الرتبية العرب أن مدارس الرتكمان املفتوحة يف كركوك تضم طاقماً كرديّاً بغض النظر عن 
االحتياجات اللغوية للتالميذ، وقد ساهم الدعم الواسع للمستثمرين الكرد على أساس االنتماء اإلثين واملنظمات 

الدينية يف بقاء التعليم الرتكماين يف املدينة.
  

القومية يف  التعليم لألغراض  الدينية بأن األمر األكثر سوءاً هو استخدام  وقد أفادت األقليات 
املنطقة، ويف نينوى ترى األقليات اإلثنية أن فتح املدارس باللغة الرتكية هو فعل مشي من قبل حكومة إقليم 
كردستان، ويفرتضون أن برامج التعليم حلكومة إقليم كردستان تسعى إىل القضاء على الثقافات واللغات 
األخرى؛ من أجل حتقيق أوهام اهليمنة اإلثنية على األرض، وتساوقاً مع ذلك فقد أعلنت حكومة إقليم 
كردستان عن خطط لفتح 14 مدرسة جديدة باللغة الكردية يف املنطقة اليت يقطنها األيزيديون والشبك 
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يف سنجار يف العام 2013، ومت تبين هذه املبادرة يف إطار الفرضية القائمة على ختفيف االكتضاض يف 
التابعة للمكونات األخرى رفضت هذه االدعاءات  املنطقة، إال أن األقليات  الكردية يف  اللغة  مدارس 
وأكدت أهنا جمربة على إرسال أطفاهلا إىل مدارس باللغة الكردية على الرغم من إهنم يتحدثون العربية يف 
منازهلم، وقدمت أدلة قوية تدعم القمع بل وحىت السجن لآلباء من املكونات األيزيدية والشبكية الذين 
يطالبون بالتعليم العريب ألطفاهلم أو حي املطالبة باللغة التقليدية يف املواد االختيارية، ويف هذا الشأن فإن 
التعليم يف احملافظة الشمالية نينوى ميّثل تطهرياً عرقّياً، وعلى هذا النحو فمن املمكن أن القبول اإلقليمي 
باختاذ حكومة إقليم كردستان إجراءات طارئة حلماية التعليم باللغة الكردية يف املناطق املتنازع عليها يوّفر 

ذريعة ألجندة قومية يف املنطقة متعددة األعراق يف مشال نينوى.

إعادة اإلنتاج الثقايف: 

املقابالت مع املشاركي عرب الطيف اإلثين املؤطر خليارات التعليم، يف سياق إعادة اإلنتاج الثقايف 
إزاء إنكار املاضي واخلوف من القمع يف املستقبل؛ ومن هنا فإن ضمان التجانس يف بيئات التعليم اليت 
ميكن من خالهلا املرور على اإلرث الثقايف ألطفاهلم أصبح أولوية، فاملناهج املدرسية توفر فرصة كبرية جداً 
إلعادة اإلنتاج الثقايف وضمان االنتقال إىل األجيال املقبلة، ويف املواد الدراسية كالتأريخ والفن واملوسيقى 
اجلغرافية  التفسريات  إىل  معينة  إثنيات  أشعار  من  شيء  بأي  االحتفاء  ميكن  واللغة  واجلغرافية  والدين 
االفتخار  أن يستخدم يف تفسري  القدمية، وكل موضوع ميكن  املعارك  انتصارات يف  لألوطان، وكذلك 

باهلوية اإلثنية وغرس الشعور باالنتماء إىل اجلماعة .

وقد أشار كوفمان Kaufman يف العام 1996 إىل أن تأريخ اهليمنة اإلثنية وإيذاء املكونات يف 
املاضي ميكن أن يشّكل قاعدة لتصوُّر التهديد يف الوقت احلاضر؛ ومن هنا فإنه ميكن القول إن القمع 
يف عهد البعث ميكن النظر إليه على أنه أنتج اخلوف من املستقبل، والعيش يف املاضي داخل الساحة 
التعليمية يف املناطق املتنازع عليها يف حقبة ما بعد 2003، واملطالب والتربيرات للتعليم باللغة األم هي 
نتائج تشكلت من اخلوف من استمرار القمع يف بيئة تتسم بضعف التماسك، أو اهلشاشة وعدم العدالة 
اليت عانت منها يف السابق، وتركت اخلربة السابقة بفشل الوعود البنيوية وتزايد عدم التماسك أو اهلشاشة 
األمنية والسياسية كالاًّ من مجاعيت الرتكمان واآلشوريي خائفي من أجل احلفاظ أو يف بعض األحيان 
التسليم حبقوقهم ضمن قطاع التعليم؛ وهبذا الصدد خشي مسؤولو الرتبية الكرد من استخدام الطبعات 
املرتمجة للمناهج الدراسية لوزارة احلكومة املركزية، وأن االمتحانات ستتجاهل املواطني الكرد والعناصر 
الثقافية للمناهج الدراسية للوزارة الكردية؛ لذا فإن املطالب للتعليم باللغة األم ميكن أن تُفسََّر حينما 
نرى القوى الدافعة خلف السعي لشكل من األشكال اليت دعاها هاتشينسون Hutchinson “القومية 
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الثقافية”، وميكن أن يـَُعدَّ الدفاع عن اجلماعة اإلثنية يف مواجهة التهديد كدافع حمّرك الختيار محاية اهلوية 
على حساب التعليم، فيما أكد ويفر Waever أنه ميكن محاية اهلوية من خالل استخدام الوسائل 
الثقافية لفرض التماسك اجملتمعي ومتييزه، وضمان أن اجملتمع يعيد إنتاج نفسه بنحٍو صحيح، وهو األمر 
الذي بدا واضحاً جداً يف املناطق املتنازع عليها يف حقبة ما بعد 2003، ويف حماولة لتحاشي الصهر فقد 
سعت األقليات القومية حلقوق معينة وسلطات اليت حتتاجها حلفظ ثقافتها من طريق تعريف مؤسسات 

التعليم فيها من زاوية لغتها اخلاصة.

بنظر  املتعددة جيب أن تؤخذ  التعقيدات  املتنازع عليها معقد، وأن  املناطق  التعليم يف  فإن  لذا 
احلسبان، وقد أّدت الطبيعة املعقدة للتنوّع الثقايف العراقي والتأريخ السياسي له إىل شبكة متنوعة لكل 
من التمثيل السياسي واللغوي ضمن كل مكون، وبالنظر لرتكة النزاع اإلقليمي واآلثار املدمرة للتعريب، 
فليس كل أعضاء اجلماعات العرقية يف العراق هلم قاعدة لغوية فاعلة لتعريف اهلوية؛ لذا فإن بنية املدارس 

الناشئة معقدة بوجود تعددية من البىن املؤسساتية يف ظل تصنيفات لغوية فضفاضة.

إن تأثري السياسات اإلثنو-سياسية ومحاية اهلوية أفضيا إىل أربعة مناذج لتلبية املتطلبات اللغوية 
املختلطة لكل مكون، تبدأ من إحياء التعليم باللغة األم )ينظر امللحق رقم 1(؛ لذا فإن الدعوات للعزل 
املدرسي يف املناطق الداخلية املتنازع عليها ال ميكن النظر إليه حصراً من خالل عدسة املمارسات التعليمة 
األفضل وتوفري بيئات مثلى للتعليم اللغوي، فكل جمتمع ينظر إىل أن يقوم بصنع القرارات التعليمة اليت 

تقودها البيئة السياسية األوسع والسعي إىل التمثيل الثقايف وتتعارض مع ممارسات التعليم اجليدة.

تركماين أْم تركي؟ 

اإلقليمية  الفواعل  وتأثري  املنطقة  يف  التعقيدات  على  حّياً  مثااًل  الرتكمانية  اللغة  مدارس  تقدم 
باللغة األم )الرتكمانية( اليت  اللغة الرتكمانية بالتدريس  العام 2004 بدأت مدارس  الداخلية، ففي 
العام 2005  تستخدم احلرف العريب للكلمة املكتوبة، ومع ذلك قرر زعماء املكون الرتكماين يف 
أن املدارس الرتكمانية ستستبدل ذلك بالرتكية وبأحرف اهلجاء الرومانية أما يف التعليم على مستوى 
املتوسطة أو لدروس لغة إضافية، وهذا القرار ميكن تربيره -على ما يبدو- من زاوية أن أصوات العلة 
اللغة الرتكية  العربية غري كافية، وكذلك من أجل االستفادة أكثر من  وحروفها املتاحة يف احلروف 
من حيث االعرتاف األكادميي والدويل، وكما أشار أحد املسؤولي الرتكمان يف الرتبية قائال: بالنظر 
إىل عدم وجود أي كتب أو جمالت متاحة يف اللغة العثمانية من سقوطها، فاألفراد املتعلمون باللغة 
الرتكمانية ال جيدون أي نوع من املنشورات لقراءهتا سواٌء أكانت يف جمال اختصاصه/اختصاصها أم 
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يف جمال آخر، ومثل هذه املنشورات ال تتوافر إال باحلروف الالتينية يف مكتبات أنقرة واسطنبول، 
وتلك الكتب )الرتكمانية( تناقش فقط اإلسالم والدين واألدب القدمي وبعض الوثائق القدمية لباحثي 

معيني، وأغلبها متت ترمجتها باستخدام احلروف الالتينية لفائدة اجلمهور.
 

فيما يتعلق بتلك احلجج فإن السؤال الذي يطرح نفسه يكمن فيما إذا كان املوضوع هو 
السعي الستخدام اللغة األم؟ كثرياً ما أشارت املقابالت إىل نقص معدالت معرفة القراءة والكتابة 
املعروف على نطاق  الرومانية، ومن  الرتكية؛ بسبب استخدام احلروف  اللغة  الرتكماين يف  للمكّون 
العيب  النظر من هذا  لذا -وبغض  للطالب؛  والتعليم  الداخلي  التعليم  بيئة  يعوق  ذلك  أن  واسع 
الرتبوي- فإن أعداداً متزايدًة من املدارس الرتكية تفتح يف أحناء املنطقة، وهبذا املعىن يُنَظُر للمكون 
الرتكماين على أنه يريد متييز نفسه عن اللغة السائدة للمكونات األخرى احمليطة به، حىت لو كان 
ذلك يعين اختاذ موقف بنيوي من اللهجة التقليدية جملتمعهم؛ األمر الذي يعوق خمرجات التعليم، ومع 
ذلك مل يقرَّ أي احد من ثالثة عشر من الرتبويي الرتكمان بأن استخدام اللغة الرتكية كان خياراً ضاراً 
ثقافياً، وبداًل من ذلك فهو يعد كوسيلة لتقوية اهلوية الرتكمانية حلفظ وجود هويتهم يف املنطقة، فهم 
يقولون: )إن من الضروري مبكان أالَّ متوت الرتكمانية يف املنطقة، فنحن ننمو من أجل احلفاظ على 
وجودنا، ومن أجل أاّل ننصهر، فهذا هو األفضل ألطفالنا، فالتعليم ميكن أن يساعدنا لنقوم بذلك، 
وحنن حنتاج إىل املدارس اليت تُعلرُِّم وتعِكُس ثقافتنا، وهبذه الطريقة سيكون ألطفالنا الثقة واالعتزاز 

بالنفس، وهو أمر جيد للتعّلم(. 

متناثٌر،  العراق  أغلبية يف مشال  تشكرُِّل  ال  اليت  للمكونات  التعليم  مصادر  إىل  الوصول  إن 
واملكون الرتكماين يعاين من اإلمهال نفسه يف املناهج الدراسية كما هو احلال لكل اجلماعات اإلثنية 
اليت ال تشكل أغلبية، وباالنتقال إىل الرتكية فإن اجملتمع الرتكماين ميكن النظر إليه على أنه جمتمع 
قادر على تشكيل حتالفات قادرة على تزويد مصادر التعليم اليت تعكس ثقافة الرتكمان وتأرخيهم، 
وتعزز من القنوات اليت من خالهلا يتم تعليم تأريخ اجليل القادم وثقافتهم، وهذا بالتأكيد هو اهلدف 
الذي عرضه كثري من املتحاورين الذي أشاروا إىل أن طباعة الكتب املنهجية واملصادر يف أنقرة توفر 
للمكّون الرتكماين الوصول إىل املناهج الدراسية املالئمة إثنياً، والربط التأرخيي مع تركيا مرتبط مع 
وسائل اإلعالم احلديثة اليت ينظر إليها على أهنا تشكل الطريق اجلديد للجيل الشاب هويته الرتكمانية 

اخلاصة. 



مركز البيان للدراسات والتخطيط

14

اآلشوريون التحديد الذايت:

 إن اجملتمع اآلشوري يف كركوك يدرك تآكل الطالقة يف اللهجة التقليدية له، وكذلك يدرك -على 
منوال اجملتمع الرتكماين- أن اخليارات احملدودة لتالميذه الذين خترجوا من املدارس اللغة اآلشورية من دون 
الوصول إىل التعليم العايل باللغة اآلشورية، لذلك فإهنم هجروا التعليم يف املدارس باللغة األم واختاروا التعليم 

باللغة العربية مع إضافة اللغة التقليدية ودروس القرآن، فضاًل عن التأكيد على: 
التعليم صعباً ألننا ال جنيد التحدث باللغة بطالقة أكثر فحينها لن يذهب أطفالنا إىل  إذا كان 
اجلامعة، ولن حيصلوا على فرص للعمل، فكيف يكون ذلك جيداً لنا كجماعة؟ كيف يكون ذلك جيداً 
للمواطني اآلشوريي؟ إن اآلشوريي هم أذكى من ذلك، حنن نفهم أن ذلك حلماية جمتمعنا حنن نريد ما 

هو األفضل ملستقبل أطفالنا. 

       إن ما مذكور آنفاً يُظهر أن املوقف فريد لآلشوريي يف كركوك؛ ألن املكونات اآلشورية يف 
نينوى ويف كركوك ما زالوا يناضلون من أجل وصول أكرب إىل املدارس اليت توفر التعليم باللغة اآلشورية، 
واجلدير بالذكر أيضاً هو أن املكون اآلشوري يف نينوى خيتلف عن ذلك املوجود يف كركوك بنحٍو كبري 
من حيث الكثافة السكانية، فاملناطق الثالث )تلكيف واحلمدانية والشيخان( الاليت غالباً ما يشار إليها 
بسهل نينوى، تضم املسيح واآلشوريي بكثرة، واملقابالت يف حمافظة نينوى أكدت على أن الدراسة باللغة 
اآلشورية حق ال ميكن إنكاره للشعب اآلشوري: )حنن نريد من مدارسنا أن حتمينا من فقدان هويتنا، كما 
فعلنا يف ظل النظام السابق، وأن مقرتح ساعتي يف األسبوع غري كاف، ملاذا علينا أن ندرس لغتنا فقط يف 

صفوفنا؟ ال.. ذلك ال يكفي(.
 

إن التأثريات على املدى الطويل للتعليم اآلشوري يف مدارس الدمج ميكن أن خيلق فوارق أفقية اليت 
من شأهنا أن تكون ضارة على اجملتمع ككل، وهذه احلالة تظهر أن إحياء اللغة هو أولوية من أولويات 
يعيدون  أو  املوضوع  يغريون  فهم  السؤال  املستقبلية، وحي  والفائدة  الرتبية  يرد ذكر  الرتبويي، ومل  هؤالء 

التأكيد على أمهية بقاء استخدام املواطني اآلشوريي )الفّعال لآلشورية(. 

إن الرتكة اللغوية لسياسة التعريب اليت انتهجها حزب البعث ميكن أن ينظر إليها بوصفها عاماًل 
مؤثراً تأثرياً مباشراً على اإلدارة احلالية للنظام، ويف كال اإلقليمي فإن التعليم الذي يقدمه الرتبويون اآلشوريون 
املناهج  َفِشَلت  وقد  التعريب،  أعقاب  يف  للهوية«  املفقود  الفخر  »لتعزيز  ضرورياً  عنصراً  بوصفه  يكمن 
الدراسية املركزية يف إدراك وجودهم، وأمهلت ثقافتهم ودينهم، ويف املدارس املتجانسة إثنياً يتم السعي بأن 
املكون األشوري يستطيع استخدام نظام التعليم؛ من أجل تعزيز فهم األجيال املستقبلية لرتاثهم الثقايف. 
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االحتضان الكردي: 

يستفيد التعليم الكردي يف املناطق املتنازع عليها من الدعم اإلقليمي لوزارة الرتبية حلكومة إقليم 
كردستان، ووقع التعليم الكردي يف املناطق املتنازع عليها رمسياً حتت والية الوزارة املركزية يف بغداد، ومع ذلك هو 
يدار بالكامل من قبل وزارة الرتبية يف حكومة إقليم كردستان، وهذا الفعل يربره الرتبيون الكرد من زاوية التجاهل 
املطلق للتعليم الكردي من قبل الوزارة املركزية، وبالنظر حلضورها القوي يف املنطقة واملناطق احملكومة ذاتياً فإن اللغة 
الكردية بقيت اللغة األم الفاعلة ألغلبية العائالت الكردية؛ لذلك فإن تربير الوصول للتعليم باللغة األم ميكن أن 
ينظر إليه من زاوية االستيعاب يف الصفوف، وكذلك عدم إحياء لغة غري  التقليدية؛ لذا وعلى الرغم من ضرورة 

البقاء اإلثين الذي يقدمه املسؤولون الكرد فإن اشرتاك وزارتي يف نظام التعليم الكردي أثبت إشكالية كبرية. 

ومن خالل اختاذ خطوات مهمة من أجل حتسي معايري التعليم يف إقليم كردستان يف العراق، فإن الوزارة 
املناهج  إقليم كردستان حدثت  املركزي، فحكومة  النظام  عن  بعيداً  بالتعليم  نأت  إقليم كردستان  يف حكومة 
املدرسة اليت تعكس مكانة الكرد يف تأريخ العراق، وباملثل أيضاً فقد أعادوا تنظيم السنة الدراسية الكردية إذ مت 
تقسيمها على فصلي ينتهي كل واحد منهما بامتحانات هنائية، وباملقارنة مع وزارة الرتبية يف بغداد فهي ما زالت 
تتبىن النظام القدمي وتري االمتحانات النهائية يف هناية السنة وتعتمد مناهج دراسية وجداول منفصلة، ومن مث 
ميكن أن ينظر إىل مسامهات كال الوزارتي يف الصراع من حيث إدارات املدارس، فعلى سبيل املثال -وعلى الرغم 
من أن املناهج الدراسية هي حلكومة إقليم كردستان- يطالب التالميذ يف املدارس الكردية بأن تكون االمتحانات 
حتت إشراف وزارة الرتبية العراقية، وباستخدام املناهج الدراسية اليت تقرها حكومة إقليم كردستان ومعارضة ترمجة 

إصدارات املناهج الدراسية حلكومة إقليم كردستان، فإن التالميذ الكرد ُوِضُعوا يف موقف غري مؤاٍت.
 

   وفضاًل عن ذلك فإن األطراف الفاعلة يف الرتبية )الرتكمان والكرد والعرب( يكيل كل منهم االهتامات 
إىل املكون اآلخر لفشله بتوفري اللغة السائدة األخرى يف مدارسهم، ويف حماولة لدعم إعادة اإلنتاج الثقايف فشل 
الرتبويون بتزويد تالميذهم بصفوف اللغة الكافية باللغة اإلقليمية السائدة، فعلى سبيل املثال فإن نوعية التعليم 
باللغة العربية يف املدارس الكردية يف املناطق الداخلية املتنازع عليها مت انتقاده بنحٍو كبري من قبل املعلمي، فقد 
أكد أحد املعلمي الكرد يف حمافظة كركوك قائال: »املعلمون العرب يف مدرسيت هم كرد من إقليم كردستان، 
وليسوا من كركوك، هم اليتكلمون العربية جّيداً؛ لذا فإن األطفال ال يتعلمون، فهم )أي التالميذ( يعيشون هنا 
لكنهم ال يستطيعون التحدُّث بالعربية؛ فهذه مشكلة كبرية«، ويؤكد أن املوقف الثابت حلكومة إقليم كردستان 
هو دمج كركوك إىل املنطقة الكردية األمر الذي أّدى إىل افرتاض أن اللغة العربية لن تكون لغة اإلدارة؛ لذا فال 

داعَي هلا. 
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هذا القرار ذو الدوافع السياسية مل يأخذ بعي االعتبار حاجة مواطنيه املوجودين ليكونوا قادرين 
على التواصل مع حميطهم العريب بغض النظر عما ستؤول إليه اإلدارة، وأن حكومة إقليم كردستان أظهرت 
دعمها لكل من الواليات املتحدة وإسرائيل، وتبعاً لذلك فقد أخذت اللغة اإلجنليزية األسبقية يف املناهج 
الدراسية للمدارس يف حكومة إقليم كردستان؛ ونتيجة لذلك فإن اجليل اجلديد من الكرد العراقيي ضمن 

منطقة إقليم كردستان ال ميلكون طالقة آبائهم نفسها باللغة العربية.

 إن إعادة بناء التعليم يف حقبة ما بعد 2003  متت صياغته على أساس تأثري االنتماء اإلثين 
وسياسات اهلوية، فاحلفاظ على اهلوية له األولوية على التعليم مع تاهل املدارس ملعايري املمارسات اجليدة 
السياسية  البيئة  إىل  النظر  متجانسة، وميكن  أجل حتقيق مؤسسات  من  األم؛  اللغة  تفضيل  من حيث 
األمنية األوسع من حيث دورها يف تشكيل ظروف التعليم بنحٍو أساٍس مع أن قرارات السياسة التعليمية 
يتم صنعها من أجل تعزيز متييز اهلوية وحتصينها، بالنظر إىل عدم التماسك أو اهلشاشة اإلثنية األوسع. 

سياسة التعليم لدى داعش: التلقني 

القاعدة، وهو قوة صغرية نسبياً، كانت  بدأ داعش أو الدولة اإلسالمية حياته يف العراق باسم 
العنف  تستخدم  القوة  هذه  بدأت  عام 2008  وحبلول  ذلك  مع  والربيطانية،  األمريكية  القوات  تقاتل 
بداية احلرب األهلية يف سوريا،  العراق، ويف  يتضاءل هلذه اجلماعة يف  الشعيب  الدعم  الشديد، وأصبح 
أُعِطَيت لداعش ساحة جديدة لتوسيع عملياهتا، وبالتحول إىل العراق استفادت اجلماعة من الفوضى يف 
املنطقة لتحقيق مكاسب إقليمية وزيادة عدد أعضائها، ففي كانون األول /يناير عام 2014، أصبحت 
هذه اجلماعة أقوى من ذي قبل وعادت اىل العراق حتت يافطة دعم السنة يف الفلوجة التابعة للمحافظة 
الغربية األنبار؛ ونتيجة لذلك ومنذ كانون األول /يناير من العام نفسه وقعت معظم مناطق األنبار حتت 
سيطرة داعش، وكانت اسرتاتيجيتها يف كال البلدين )العراق وسوريا( واحدة لبناء التحالف: )التعاون مع 
اجلماعات املوجودة املناهضة للحكومة ومساعدهم يف كفاحهم للسيطرة، ومن مث اإلبقاء على الشراكة 

من أجل دعم أجندهتا(. 
يف العراق حيث طاملا اهتم املكون السين احلكومات ملا بعد 2003 بالسياسات الطائفية واالعتقال 
التعسفي والسياسة املتحيزة، وجدت مجاعة داعش مرتعاً خصباً لدعم عودهتا، ويف وقت الحق يف حزيران 
/يونيو عام 2014 توسعت اجلماعة لتضم اآلالف من اجملندين اجلدد وحتالفت مع القبائل، ووجهت 
داعش ضربة كبرية لبغداد بالسيطرة على ثاين أكرب مدينة يف العراق وهي املوصل، وبعدها تقدمت للسيطرة 
على املناطق يف العراق، ليواصل تنفيذ أجندته وإنشاء اخلالفة اليت تتمتع حبكم ذايت وهي متتد عرب سوريا 
والعراق، وما بعدها حتت شعار موحد للهوية الدينية، وقد سيطرت داعش واجلماعات املسلحة األخرى 
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اليت تعارض احلكومة -بضمنهم البعثيون ومليشيات القبائل وأعضاء اجليش السابق- على مساحة واسعة 
من املناطق الداخلية املتنازع عليها يف العراق، ومع االنسحاب املفاجئ لقوات األمن العراقية فإن القوات 
الكردية تقدمت عرب اخلط األخضر من أجل محاية كركوك من اجلماعات املسلحة، وقد نُِظَر إىل ذلك 
من قبل املواطني الكرد كإجراء ضروري للحيلولة دون وقوع األرض بأيدي داعش، لكن بالنسبة لآلخرين 

كان هذا فعاًل انتهازياً لالستيالء على مناطق أكثر وضمها إىل اإلقليم.

الفور أي تفسري خيتلف عن تفسريها  لداعش َحّرمت وعلى  املدفوعة طائفياً  إن األهداف 
لإلبادة  العراقية ختضع  األقليات  نينوى كانت  حمافظة  أحناء  ويف  السين،  لإلسالم  املتطرف  احملافظ 
األقليات  قتل وتشريد وإقصاء مجاعات  اىل  أّدت  السياسة  املوت«، وهذه  أو  اجلماعية »التحويل 
الدينية اليت استوطنت املنطقة تأرخيياً؛ األمر الذي أحدث تغيريات دميوغرافية ال رجعة فيها، واملناطق 
اليت بقيت حتت سيطرة داعش خضعت إىل اسرتاتيجيات احلوكمة اجلديدة له، ويف هذا الشأن فان 
للسيطرة على  التعليم كوسيلة  قيمة  أدرك  ما  قبله- سرعان  البعث  داعش -كما هو حال حزب 
الشعب؛ لذا أضحى التعليم املساحة الرئيسة للتدخل، واستخدام التعليم لتعديل السلوك، ولتعزيز 

قاعدة التجنيد أكثر، وتلقي جيل جديد من املواطني املوالي حللم اخلالفة.

مت  وتعليماهتا  اجلديدة  الرتبية  ضوابط  فإن  حمافظة كركوك  من  اجلنوبية  واألجزاء  املوصل  يف 
ونشر  املعرفة«،  »جملس  لداعش  التابعة  حديثا  املشكلة  الرتبية  وزارة  قبل  من  رمسياً  عنها  اإلعالن 
التنظيم رسالته من خالل اليافطات )البوسرتات( يف اجلوامع واألسواق، ومت توجيه املعلمي بالعودة 
إىل املدارس للسنة الدراسية اجلديدة والقيام بالتعليم على وفق الضوابط والتعليمات اجلديدة املفروضة، 
وقد أفادت املقابالت بأن اليافطات )البوسرتات(، قدمت جمموعة من إصالحات التعليم اليت هتدف 
إىل فرض تغيريات جذرية يف نظام التعليم، وفرضت قيوداً صارمًة على مالبس الطالب، الرتداء الزي 
اإلسالمي مبا يتفق واالمتثال السلفي للشريعة، وباتت قرارات إدارات املدارس كافة تؤخذ على وفق 
الشريعة مبا فيها قطع الدراسة أثناء الصالة وتطبيق الفصل بي الذكور واإلناث، وأكدت التقارير 
يف البداية أن املواد اليت يف املناهج الدراسية ختضع للتعديل أو احلذف، والسيما املواد اليت تتعلق 
مع  تتفق  ال  أي صورة  للخلق، وحتذف  الدينية  النظرية  مع  تتعارض  اليت  التطور  مثل  مبوضوعات 
وجهات نظر داعش احملافظة جداً، وأي شيء يتعلق بتأريخ العراق وثقافته، أو األدب مبا فيه الشعر 
الوطين فهو أيضاً يتم حذفه علناً، ومت حظر أي فن أو موسيقى، ومت تكفري كل األغاين غري الدينية 

ومن مث فهي حمرمة يف املدارس أيضاً.
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واستمر املعلمون بالتدريس مبناهج وزارة الرتبية العراقية نفسها، واتبعوا اخلطة الدراسية عينها فيما 
التعليم  مبناهج  استبدل  الدين  تعليم  أن  إالَّ  والعريب،  واإلجنليزي  والرياضيات  والكيمياء  بالفيزياء  يتعلق 
السين الصارم -املستورد من السعودية كما يقال- واآلن حيظر تدريس أي موضوع ال يتعلق باإلسالم 
السُّيّن كاملتعلق بالروايات التأرخيية أو األعراف الدينية لألقليات الدينية أو التشيُّع، وقد وزّع داعش أيضاً 
اإلسالمي حتت  والتأريخ  والشريعة  بالعقيدة  املتعلقة  املوضوعات  إضافية عن خمتلف  كراسات وكتيبات 
الدينية  الرؤية  وفق  على  الدينية  معارفهم  وتوسيع  القراءة  على  الطلبة  لتحفيز  إضافية  »مصادر  عنوان: 
للجماعة«، وقد أكدت املقابالت أن التعليم الرمسي حذَّر من أن أي أحد خيالف التعليمات اجلديدة 
سيخضع للعقاب، وقد تعّرض مديرو املدارس لضغط شديد؛ من أجل تشجيع التالميذ على العودة إىل 
املدارس، وقد أفاد السكان بأن اخلوف من العواقب أّدى إىل عودة املدارس إىل اجلداول املعتادة يف غضون 

ستة أشهر من االحتالل. 

يف تشرين الثاين/أكتوبر من العام 2015 قدم داعش املناهج اجلديدة من خالل توزيع الكتب 
املدرسية اجلديدة إىل املدارس يف املوصل من خالل دجمها بالبىن التعليمية يف املنطقة، وقد أظهر داعش 
أهدافه طويلة األمد، ومن خالل التأثري باجليل الشاب والرتويج وتشجيع االلتزام بإيديولوجيته فإن داعش 
مناسبة، ويف وقت كتابة هذه  حيمي تطلعاته املستقبلية حلكم اإلقليم، وتوفري اخلدمات اليت يراها دينياً 
الدراسة ما زالت األقاليم ختضع للتغيري بانتظار حدوث معركة شرسة من أجل طرد داعش من العراق، 
لكن وبغض النظر عن مدة بقاء داعش يف السلطة فإن املمارسات القسرية له وتالعبه بنظام التعليم قد 

خلف تركة ثقيلة يف املناطق املتنازع عليها.

اخلالصة : 
قدمت هذه الورقة حتلياًل للدور املتغري لنظام التعليم يف املناطق املتنازع عليها يف العراق، وأظهرت 
الوجه املتغرّي للتعليم يف املنطقة على مدى 12 سنة املاضية، وسلطت الضوء على الطريقة اليت تعكس 
فيها سياسة التعليم وتتفاعل مع عدم التماسك الوطين والصراع واستجالء آثارمها على توصيل التعليم يف 
اجلماعات اإلثنية يف املنطقة، هذا التحليل يظهر أنه حينما يرتبط الصراع مع عدم التماسك باهلوية حينها 
يصبح توفري التعليم وسيلة قيمة لتحقيق األهداف السياسية واأليديولوجية، ويف املناطق املتنازع عليها يف 
العراق فإن التعليم يستخدم لصهر السكان يف ظل اهلوية العربية، وفصل املكونات اجملتمعية مع تعزيز اهلوية 
للجيل القادم وإثبات الوجود اجلماعي، وأخرياً ويف بعض املناطق يستخدم التعليم كأداة للتلقي؛ من أجل 
ُم مثااًل حّياً على الدور القوّي  فرض اهلوية الدينية املتطرفة القائمة على العنف؛ وباحملصلة فإن العراق يقدرِّ

للتعليم يف املناطق يف الصراع على أساس التقسيم اإلثين. 
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