دور الجامعات في التنمية االقتصادية والسلم االجتماعي في محافظة أربيل
دراسة وصفية تحليلية
د.هوشيار مظفر علي امين

م.هەردەوان محمود كاكەشيخ

جامعة صالح الدين /قسم اإلعالم

جامعة صالح الدين /قسم اإلعالم

hoshyar.ali@su.edu.krd

hardawan@su.edu.krd

DOI: https://doi.org/10.31972/dhiscrip19.012

الملخص
نظرا ألهمية الجامعات ودورها في العملية اإلنمائية واالصالحية والتطويرية والتحديثية في كل الجوانب
ومنها الجوانب االقتصادية والسلمية المجتمعية قام الباحثان بدراسة هذا الدور وما يحدثههم مههن اثههر له
جامعات أربيل مع ابراز متعلقات ومحددات الدور واالثر .
ان مههن المعلههوم ان دور الجامعههات الحههديا وبجههمنها الجامعههات ذات التعلههيم االلكترونههي التههي ورثههت
جامعات التعليم ن بعد هو دور اقتصاد ي مثلما هو تثقيفي للسههلم بجانههب ادور الجامعههات األ ههر مههن
سياسية وتنموية وتربوية وتعليمية وتطويرية فالجامعات تعالج الطبقة القادمة من المجتمع كي تكون هذه
الطبقة امتدادا لما يتم تعليمم وتفهيمم وتثقيفم وا داده ومههن ثههم فللجامعههات دور فههي العمليههات المرتبطههة
بالمجتمع والسلم المجتمعي االجتما ي.
ان للجامعات في أربيل دور جد مهم في قجيتي
ا .التنمية االقتصادية
ب .السالم المجتمعي
مهما تعددت الوجهات الجامعية لجامعات أربيل بين الجامعات اإلنسانية والجامعههات العلميههة حيهها انههها
تبرز قيم التعليم والتطور والتحديا والمعاصرة مههع الثقافههة ا لمههرثرة فههي الطلبههة ومههن ثههم فههي المجتمههع
بالتعاون مع األساتذة والحكومة ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية في أربيل.
والجامعات هي الحاجنة السليمة إلجراء البحوا العلمية بما يتوفر لديها من كفاءات بشرية و تجهيزات
ومكتبات مت صصة ومناخ لمي متميز ،ولكي تصل الجامعة ب المجتع إل الرقي و التقدم يجب التركيز
ل البحا العلمي إلقاء المرتمرات و الندوات و الورشههات العمههل الجههاد و الهههادغ الههذي ي ههو

فههي

أغوار مشكالت المجتع التي تعههوت تنميتههم .وسههنجتهد مههن ههالل هههذه البحهها ،الكشههغ ههن مههد دور

ومساهمة الجامعات في التنمية االقتصادية والسههلم االجتمهها ي فههي محافظههة أربيههل .وهكههذا جههاءت هههذه
الدراسة في اطار منهجي يحدد أهميتها وأهدافها ومصطلحاتها وصعوباتها ومبحثين:
المبحا األول :دور الجامعات في التنمية االقتصادية في محافظة أربيل.
المبحا الثاني :دور الجامعات في السلم االجتما ي في محافظة أربيل.
وقد ذيلت الدر اسة ب اتمة احتوت النتائج التي توصل لها الباحثان وفق منهجهما وهللا جل جاللم نسال ان
تكون نافعة في مبناها ومعناها انم سميع الد اء
المقدمة
ان من المعلوم ان للجامعات الحديث ة وبجمنها الجامعات التي تتبنه التعلههيم االلكترونههي دور اقتصههادي
مثلما هههو تثقيفههي للسههلم االجتمهها ي ال جانههب ادور الجامعههات األ ههر السياسههية والتنمويههة والتربويههة
والتعليمية والتطويرية ،فالجامعات تهيء االجيال الم تلفة في المجتمع كي تكون هذه االجيال امتدادا لما
يتم تعليمم وتفهيمم وتثقيفم وا داده ومههن ثههم فللجامعههات دور فههي العمليههات المرتبطههة بههالمجتمع والسههلم
االجتما ي .ان للجامعات في أربيل دور جد مهم في قجيتي:
ا .التنمية االقتصادية
ب .السلم االجتما ي
ولقد تعددت الوجهات الجامعية لجامعات محافظههة اربيههل بههين ال جامعههات اإلنسههانية والجامعههات العلميههة
ولكنها تشترك جميعا في نمط تطويري في مجتمع اربيل.
حيا انها تبرز قيم التعليم والتطور والتحديا والمعاصرة مع الثقافههة المههرثرة فههي الطلبههة ومههن ثههم فههي
المجتمع بالتعاون مع األساتذة والمرسسات الحكومية وال اصة ومنظمات المجتمع المدني في أربيل.
والجامعات في اربيل هي الحاجنة السليمة إلجراء البحوا العلمية بما يتوفر لديها مههن كفههاءات بشههرية
وتجهيزات ومكتبات مت صصة ومناخ لمي متميز ،ولكي تصل الجامعة في اربيل بالمجتع إله الرقههي
والتقدم والتنمية والسلم يجب وفق ما حللناه واست لصناه التركيز ل :
 اجراء البحا العلمي. إلقاء المحاجرات.-

قد المرتمرات والندوات وورش العمل.

العمل الجاد والهادغ الذي ي و

في أغوار مشكالت المجتع التي تعوت تنميتم .نهدغ من ههالل هههذا

البحا ،ال الكشغ ن مد دور ومساهمة الجامعههات فههي التنميههة االقتصههادية والسههلم االجتمهها ي فههي
محافظة أر بيل .جاءت هذه الدراسة في اطار منهجي يحدد أهميتها وأهدافها ومصههطلحاتها وصههعوباتها
في مبحثين:

المبحث األول :دور الجامعات في التنمية االقتصادية في محافظة أربيل.
المبحث الثاني :دور الجامعات في السلم االجتماعي في محافظة أربيل.
االطار المنهجي
ا .أهمية البحث
تكمن أهمية هذا البحا في كونم يههدر

دور الجامعههات فههي إقلههيم كوردسههتان العههرات محافظههة أربيههل

انموذجا) في تحديد القة الجامعات بكل من
 التنمية االقتصادية. السلم االجتما ي.مههن ههالل وصههغ وتحليههل هههذا الههدور و القتههم بالطلبههة واألسههاتذة والنظههام االقتصههادي واالجتمهها ي
للجامعات وتكمن اهمية البحا كذلك في ان لجامعات إقليم كوردستان أدوارا لم يسلط الجوء ليها لالن
وتاثيراتها في المجتمع موما ومجتمعات الطلبة صوصا.
ب.اهداف البحث
يهدغ هذا البحا ال :
 دراسة دور الجامعات في محافظة أربيل في ملية التنمية االقتصادية. درا سة دور الجامعات في محافظة أربيل في ملية السلم االجتما ي تحليل دور الجامعات في محافظة أربيل في تعزيز القيم االقتصادية واالجتما ية ابراز دور الجامعات في محافظة أربيل في تشكيل الو يين االقتصادي والسلمي المجتمعههي له حههدسواء في ذلك كلم.
ج .مصطلحات البحث
 الجامعة  :تعرغ الجامعة بأنها :مرسسة لل تعليم العههالي تتكههون مههن ههدة كليههات ،تههنظم دراسههات فههيم تلغ المجاالت  ،وت ول حق منح درجات جامعية في هذه الدراسة “ ،وكما يعرفها البعض اآل ر بأنها
” مرسسة للتعليم العالي حيا ينتظر أن يتم فيها شكل من البحا وهي تمنح درجاتها مثل الدرجة األوله
والدرجات العليا ،بعض ال مرسسات التي في مكانتها الجامعية ،وتعههرغ بالكليههات أو المعاهههد” ،وتعههرغ
كذلك بأنها “مرسسة للتعليم العالي  ،تجم ههادة كليههات تقههدم دراسههات فههي مجههاالت العلههوم واإلنسههانيات
وكليات ومعاهد مهنية وأ ر للدراسات العليا وتمنح شهادة جامعية في م تلغ المجاالت وهههي كههذلك:
مرسسة تعليمية يلتحق بها الطالب بعد إكمال دراستهم بالمدرسة الثانوية ،وأ له مرسسههة معروفههة فههي
التعليم العالي .وتطلق أسماء أ ر

ل الجامعة وبعض المرسسات التابعههة لههها مثههل :الكليههة ،المعهههد،

األكاديمية ،مجمع الكليات التقنية ،المدرسة العليا .وهذه األسماء تسبب ا تال ً
طا فههي الفهههم ،ألنههها تحمههل
معاني م تلفة من بلد آل ر .فعل الرغم من أن كل مة كلية تست دم لتدل ل معهد للتعليم العالي ،نجد أن

دو ً
ال تتبع التقاليد البريطانية أو األسبانية ،تست دم كلمة كلية لإلشارة إل مدرسة ثانوية اصههة.،وبالمثل
فإن األكاديمية ربما تدل ل معهد ال للتعليم أو مدرسة)

)1

 التنمية االقتصادية :تعرغ التنمية بصورها االقتصادية وغير االقتصادية بانها :مليههة وا يههة موجهههةلصياغة بناء حجاري اجتما ي متكامل يركد فيم المجتمع هويتم وذاتيتم وإبدا م” ،والتنمية بهذا المفهوم
تقوم أساسا ً ل مبدأ المشاركة الجما ية الفا لة واإليجابية بدءا ً بالت طيط وات اذ القرار ومرورا ً بالتنفيذ
وتحمل المسئوليات وانتهاءا ً باالنتفاع من مههردودات وثمههرات مشههاريع التنميههة وبرامجههها ،وبهههذا تكههون
التنمية ت طيطا ً وتوظيفا ً أمثل لجهود الكههل مههن أجههل صههالح الكههل مههع التركيههز له صههالح القطا ههات
والفئات االجتما ية التي تحتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءاتها وتحسين أوجا ها.
وتعرغ التنمية االقتصادية بانها ” ملية يتم فيها زيادة الد ل الحقيقي زيادة تراكمية ومستمرة بر فتههرة
ممتدة من الزمن ربع قرن) بحيا تكون هذة الزيادة أكبر من معههدل نمههو السههكان مههع تههوفير ال ههدمات
االنتاجية و االجتما ية و حماية الموارد المتجددة من التلوا و ا لحفاظ لي الموارد غيههر المتجههددة مههن
النجوب

)2

 السلم االجتما ي :يعرغ السلم االجتما ي بانم " :حالة السلم والوئام دا ل المجتمع نفسم ،وفي العالقههةبين شرائحم وقواه".
إن من أهم المقايي

األساسية لتقي يم أي مجتمع ،تش ي

حالة العالقات الدا لية فيههم ،فسههالمتها المههة

ل صحة المجتمع وإمكانية نهوجم ،بينما اهترارها داللة سوء وت لغ.
إن تحقق السلم االجتما ي امل أساسي لتوفير األمن واالستقرار في المجتمع .وإذا ما فقدت حالة السلم
االجتما ي أو جعفت ،فإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور األمن وز ز ة االستقرار.
في رحاب السلم االجتما ي يمكن تحقيههق التنميههة والتقههدم نحههو المصههالح المشههتركة ،وتتعاجههد الجهههود
والقدرات في دمة المجتمع والوطن.

)3

وهكذا فالسلم االجتما ي "انطالقا من معن السلم بصفة امة ،والذي إما يُعرغ ب ياب المظاهر السلبية
مثل العنغ ،أو بحجور المظاهر اإليجابية مثل الهدوء ،واالستقرار ،والصحة ،والنمههاء ،الههم ،يمكههن أن
نقترب من مفهوم السلم االجتما ي .يتكون كل مجتمع من مجمو ة من البشر ،م تلفون بالجرورة ههن
بعجهم بعض ،سواء في انتمائهم الديني ،أو المذهبي ،أو موقعهم االجتما ي ،أو الوظيفي ،ولكن يجمعهم
جميعا ما يمكن أن نطلق ليم “ قد اجتما ي” ،أي التزام غير مكتوب بينهم ،يتناول حقوت وواجبات كل
 ) 1انظر:مفهوم الجامعة ,ل الرابط:
http://rouabhia.ahlamontada.net/t7-topic
 ) 2انظر :دور الجامعات في تقدم البحا العلمي وأثره لي المجتمع ,ل الرابط:
https://democraticac.de/?p=1905
 ) 3انظر :السلم االجتما ي مقوماتم ,حسن الصفار ,ط ,1دار الساقي ,بيروت2002,م,

 7وما بعدها

طرغ في المجتمع .ال روج لي هذا العقد يمثل انتهاكا لحقوت طرغ ،وإ الال بالتزامات طههرغ ر ههر
مما يستوجب التد ل الحاسم لتصحيح الموقغ .من هذا المنطق فإن العقد االجتما ي هو:
 .1تعبيههر ههن حالههة تههوازن بههين األطههراغ المجتمعيههة الم تلفههة فههي المصههالح ،والقههوة ،واإلمكانههات،
واإلرادات.
 .2يحافظ لي هذا التوازن “قوة” ،ليست هههي بالجههرورة “قههوة العجههالت” أي العنههغ ،ولكههن هههي فههي
األسا

قوة القانون ،والشر ية.

 .3يسا د لي تسوية النزا ات أو ال الفات با تباره المرجعية التي تعود إليها األطراغ الم تلفههة لحههل
مشكالتهم .يسا د ذلك لي حدوا ما نطلق ليم “التوقع” .كل طرغ يتوقع من الطههرغ اآل ههر سههلوكا
معينا ،بناء لي ما يقع لي اتقم من التزامات وواجبات ،فإذا لم يأت بهذا السلوك ،يعتبر ذلك روجهها
لي العقد االجتما ي السائد .فمثال إذا كانت هناك التزامات تقع لي اتق صاحب العمل تجاه العاملين،
فإنم في المقابل هناك حقوت لصاحب العمل تجاه العاملين .اإل الل بأي منهما يههردي إلههي ال ههروج ههن
العقد االجتما ي ،مما يستوجب التصحيح".

)1

 .1جامعات محافظة اربيل :تتكون الجامعات في أربيل من الجامعات
ا .الجامعات الحكومية
اهم الجامعات الحكومية في أربيل هي:
 جامعة صالح الدين "تأسست ام  1968في السليمانية ،في ام  1981نقلت إل أربيل وسميت باسمجامعة صالح الدين ،وهي أقدم وأكبر جامعة شاملة في اقليم

كردستان".

 جامعة هولير الطبية :تأسست في أربيل ام  .2005تعد كلية الطب وكلية طب األسنان وكليةالصيدلة وكلية التمريض النواة الرئيسية ألنشاء الجامعة ،كما انها كانت تتبع جامعة صالح الدين ثم
انفصلت نها.
 -جامعة أربيل التقنية

)2

 جامعة كوردستانب .الجامعات االهلية:
 الجامعة اللبنانية الفرنسية لال مال واإلدارة -جامعة جيهان

 ) 1مفهوم السلم االجتما ي ,جلر دوملي وهكار افندي ,ل الرابط:
http://tfpb.org/?p=81
 ) 2انظر ويكبيديا :ل الرابط:
https://ar.wikipedia.org/wiki/

 جامعة إشق جامعة بيان جامعة نولج جامعة إنترناشنال-أربيل جامعة كاثوليكد.منهجية البحث
است دم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدغ اله التحليههل العلمههي االكههاديمي لمهها تههتم دراسههتم
وتقههديم التعر يفههات والتحلههيالت والتصههورات ههن الموجههوع محههل الدراسههة بطريقههة التحليههل المعههزز
بالمصادر والمراجع في قجههية دور الجامعههات فههي التنميههة االقتصههادية وتعزيههز السههلم االجتمهها ي فههي
محافظة أربيل.
ه.البحوث السابقة
لم يجد الباحثان في المصادر والمراجع التي ا تمدا ليها أي دراسة اكاديمية تناولت دور الجامعات في
التمية االقتصادية و تعزيز السلم االجتما ي في محافظة أربيل ولي

ل شههبكة المعلومههات الدوليههة أي

بحا مشابم لهذا البحا.
و .إشكالية البحث
تعد الجامعات في العصر الحديا ركنا مرثرا في السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة كلما ان تقنيات
جامعات العصر الرقمي تتجم نحو ذلك ومن ثم كان السرال المهم في البحا لبيان اشكاليتم هو:
ماهو دور الجامعات فههي محافظههة أربيههل فههي التنميه ة االقتصههادية وتعزيههز السههلم االجتمهها ي فههي اقلههيم
كوردستان من الل ملها االكاديمي المنهجي التعليمي والتثقيفي؟
المبحث األول
دور الجامعات في التنمية االقتصادية في محافظة أربيل
للجامعات دور جد كبير في التنمية االقتصادية حيا ال ي ف انم قد:
"أصبح معلوما ً أن وجود الجامعة يقترن بوجود ثالثة أمور مهمة وهي الفكر ،والعلم ،والحجارة ،وهذه
المفاهيم مترابطة وتكمل بعجها البعض اآل ر ،وأن للجامعة رسالة وأهداغ محددة هي التدري ،
والبحا العلمي و دمة المجتمع ،وهذه الوظائغ العامة ال ت تلغ با تالغ الزمان والمكان ،فالجامعة
هي مرسسة اجتما ية وثقافية وتربوية وبذلك ادة ما توصغ الجامعات بأنها مراكز إشعاع حجاري

و لمي لإلنسانية جمعاء ،الوة ل أن الجامعة ال يمكن لها أن تعيش في برج اجي بمعزل ن
المجتمع وثقافتم"

)1

وهنالك القة جد مرتبطة بين الجامعات موما وبجمنها الجامعات في إقليم كوردستان وانماط التنمية
االقتصادية من الل:
ا .التعليم المباشر.
ب.التعليم االلكتروني الحديا نسبيا في اإلقليم) المنتشر ربيا و الميا.

)2

فدور الجامعات في النظرة العامة هو دور يصفم الباحثان هنا بانم دور:
.1

تثقيفي.

.2

تعليمي.

.3

تنموي.

.4

انمائي.

.5

اقتصادي.

.6

ربحي

وهذا ا لدور وفق اركانم يرتبط بنظرية استقاللية الجامعة ويرتبط مبدأ "االستقاللية" بمسألة تمثيل
األساتذة في الهيئات التقريرية للجامعة ،كمجال
وكما ير

تسيير الجامعات والكليات

)3

دارسو الجامعات ودورها فان  :الجامعات يمكنها أن تسهم في تكوين وتشكيل المعرفة وذلك

لما تمتلكم من أجهزة متطورة ومناهج ومقررات لمية معاصرة ،وكفاءات قيادية إدارية وأكاديمية
متنورة يفترض أنها تمثل الصفوة ،فالجامعات اليوم ال تقا
والمدرسين والمباني الف مة وإنما تقا

باألرقام القياسية المتمثلة بأ داد الطلبة

بأ داد األبحاا العلمية واألطاريح التي تساهم في تنمية

المجتمع ،فهي تعتبر مراكز بحثية و لمية وإنتاجية تساهم في إ داد األجيال المتعاقبة وتأهيلها وتدريبها
وفق منهجية لمية سليمة ،وهي بذلك تصبح صاحبة رسالة لمية وإنسانية وحجارية وثقافية.
فجال ن تلك ال دمات والوظائغ للجامعات فإن لها وظيفة جديدة تتمثل ببناء مجتمع المعرفة من
الل توليد المعرفة والمعلومة والتعامل معها بسهولة وبثها بر تقنيات المعلوماتية المعاصرة ،وبذلك
ير الباحثان أن الجامعات هي المكان الحقيقي والمناسب في تنمية مجتمع المعرفة وبنائها

)1

فيها ,احمد

 ) 1واقع دور الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة من وجهة نظر ينة من أ جاء هيئة التدري
1
وض وزياد بركات ,بحا صدر ن جامعة القد وجامعة النجاح,ط ,1بال دار نشر،2009 ,
 ) 2التعليم اإللكتروني بر شبكة اإلنترنت  ،الهادي محمد ,القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية  ، 2005 ،ط96 ، 1
 ) 3الحريات األكاديمية في البالد الم اربية ،د .امحمد مالكي ،بحا منشور في  :مرلغ جما ي بعنوان "الحريات
األكاديمية في الجامعات العربية" تحت إشراغ الدكتور نظام ساغ ،الكتاب الثالا ،مطبعة الشعب ،اربد ،األردن،
.20

ومن المالحظ الدراسات المكثفة لدور الجامعات في التنمية االقتصادية حيا وكما ير بعض الباحثين:
" ان المتمعن في واقع القو االقتصادية العالمية يتبين لم بجالء كبير مد أهمية تأهيل الموارد البشرية
في تقوية قطا اتها االنتاجية وتطوير وسائل االنتاج وأدواتم ،وهكذا يقدر أن تكون الجامعة أداة معتبرة
وحاسمة في تكوين وت ريج األطر ال بيرة الماهرة الالزمة لد م القدرات التنموي للبالد .نقولها بأسغ،
إن العالقة بين الجامعة والمرسسات الوطنية الفا لة في النسيج االقتصادي مازالت بعيدة ن المستو
المطلوب بشكل م يغ ،فهما يشبهان طان متوازيان ال يلتقيان .ومن هذا المنطلق تأتي جرورة لق
روابط مالئمة بين ثالثة شركاء رئيسيين لتحقيق تنمية الدولة با تبارها الم طط والمشرع ،والجامعة
بوصفها مركزا للبحا ومصدرا لل برات والمشورة ،وقطا ات االنتاج با تبارها الممول
المستفيد ،وذلك وفق استراتيجية محكمة .البد من مد جسور التواصل والتعاون والتشارك بين جامعاتنا
با تبارها مرسسة لمية بحثية والمرسسات االقتصادية الفا لة بد م من الدولة ،واالندماج في القات
أ ذ و طاء متبادل.
و الل ما رغ تاري يا بهه"الحرب الباردة" ،لما رأت الواليات المتحدة أن صمها العنيد االتحاد
السوفياتي قد أفلح في غزو الفجاء ،دقت ناقو

ال طر وأصدر "تروست األدم ة" من سياسيين و براء

تقر يرا أن "أمريكا أمة في طر!" ،وحددوا مكمن هذا ال طر في تراجع مستو التعليم ن االستجابة
للتطورات الوطنية والدولية ،وجسامة التحديات التي تواجم الواليات المتحدة .وبم بدأت قصة اإلصالح
وما بعدها! فكان أن ارتبطت الجامعة بالمحيط العام اقتصاديا ،اجتما يا ،ثقافيا )..ارتباطا غير مسبوت،
وأصبحت من أبرز مصادر القرار في وجع السياسة االقتصادية.
و موما ،فإننا نالحظ اليوم أن الدول األكثر تقدما هي تلك استطا ت توثيق الصلة بين الجامعة وما
يرتبط بها من جهة ،والفا لين في الدورة االقتصادية من جهة ثانية .إن الجامعة بتعليمها التقني التطبيقي
تكون قد منحت التنمية االقتصادية كفاءات ماهرة ومرهلة تشكل أحد أهم مرتكزاتها ،والتي تسهم بالتأكيد
في تحقيق متطلبات ملية االنتاج والنمو االقتصادي ،وتكون قادرة ل
جديدة للدفع بالحركية االقتصادية إل

األمام .فالبد ،إذن ،من بناء

تقديم قيمة مجافة وفر

القة نموذجية بين المرسستين

الجامعية واالقتصادية من الل قد اتفاقيات الشراكة والتعاون ،والتحيين المستمر للتدري
والبحا بما ينسجم مع ما تتطلبم تنمية االقتصاد الوطني ،وبما يحقق نهجتم.

والتكوين
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 ) 1واقع دور الجامعات العربية في تنمية مجتمع المعرفة من وجهة نظر ينة من أ جاء هيئة التدري
سبق ذكره9 ,
 ) 2ينظر :الجامعة والتنمية االقتصادية واالجتما ية ,ادري الشنوفي,
ل الرابط:
http://cmerc.ma/index.php/2016-09-07-11-46-36/articles/219.html

فيها ,مصدر

وتبرز أهمية دور الجامعات في التنمية االقتصادية واالجتما ية بالوطن العربي في دم اقتصار دور
الجامعات ل

القيام بالعملية التعليمية فحسب ،وإنما يمتد دورها إل

البحا العلمي الذي تنتج نم

ابتكارات وا ترا ات ،تلك االبتكارات واال ترا ات يتم النظر إليها ل أنها نتاج المعرفة ن طريق
نقلها وتسويقها بين الصنا ا ت والتكنولوجيا الم تلفة ،ومن ثم سوغ ينشأ تعاون بين الجامعة وقطا ات
الصنا ات الم تلفة ،ويصبح هناك دور ومساهمة فعالة للجامعة في التنمية االقتصادية  ، )1وهذا اذا ما
حللناه منهجيا مرتبط بدور الجامعات موما ودور جامعات محافظة اربيل صوصا بالتنمية االقتصادية
حيا ان قوام

مل الجامعات الحكومية واألهلية في محافظة أربيل مرتبط بتعزيز ثقافة التنمية

االقتصادية وت ريج دفعات من طلبة الجامعات يتحولون كل من موقعم ال

وامل مسا دة في التنمية

االقتصادية في إقليم كوردستان موما ومحافظة أربيل صوصا.
وكثيرا ما طالبت وزارة التعليم في اإلقليم بتطوير الجامعات في كوردستان

امة واربيل

اصة

للنهوض بالتنمية االقتصادية فقد طالبت وزارة التعليم العالي والبحا العلمي في حكومة إقليم كردستان،
الجامعات والهيئات العلمية التابعة لها بتطبيق المعايير العالمية لتجد مكانا ً لها ل ال ارطة األكاديمية
العالمية ،وفي حين بينت أنها بدأت ب ارطة طريق جديدة لجمان الجودة ،أكدت أن ل الجميع إدراك
أن العالم "لم يعد يتسع للكسال وال املين "فقد باشرت الوزارة بتطبيق ارطة طريق جديدة لجمان
الجودة وتصنيغ الجامعات والهيئات الكردستانية في إطار سعيها إليجاد موطئ قدم لها ل ال ارطة
األكاديمية العالمية"

)2

ففي السنوات العشر الماجية تأسست في االقليم جامعات زا و وكرميان وحلبجة وجامعات ا ر  ،اربع
جامعات جديدة ،لكنها تقبل دد طلبة اقل مما كلن في السابق ويعود سبب ذلك ال ان هذه الجامعات في
مرحلة النشوء وكادرها التدريسي قليل ،كما ان قسما ً من االساتذة الذين يحملون شهادة الماجستير
حصلوا ل زماالت دراسية الكمال دراسة الدكتوراه وامست مواقعهم الية ،مثالً جامعة كرميان،
كانت تستقبل اكثر من الغ طالب ،لكنها اآلن تستقبل  )500طالب فقط اي استيعابها ان فض
.%50

)3

ساهمت جامعات محافظة اربيل بمجمو ها في:
ا .التنمية التعليمية.
 ) 1دور الجامعات العربية في التنمية االقتصادية واالجتما ية في جوء تجارب دولية رائدة) .شريغ محمد لي
احمد ,ل الرابط:
https://www.arado.org/ManagementNews/archives/8270
 ) 2انظر الرابط:
http://spu.edu.iq/index.php/en/research/244-2015-05-03-13-48c -47
 ) 3انظر الرابط:
http://www.ishtartv.com/viewarticle,39334.html

ب .التنمية الثقافية.
ج .التنمية االقتصادية من الل جم اليد العاملة المثقفة الكفرة.
د .تعزيز قيم التنمية االقتصادية.
ومن نماذج ذلك التي رصدها الباحثان ل سبيل المثال ال الحصر ما قامت بم جامعة صالح الدين من
تعزيز التثقيغ التنموي في مجمل اقسامها وكلياتها الجل روج طلبة يساهمون في التنمية االقتصادية
في اإلقليم وما قامت بم جامعة جيهان في اربيل جامعة اهلية) بتنظيم ثاني مرتمر لمي دولي بمشاركة
باحثين من اقليم كوردستان والعرات ومن ارج االقليم .وقد تناول المرتمر دة محاور م تلفة تشمل
االقتصاد وادارة البنوك وقدم اللم  83بحثا ً من قبل الباحثين .باالجافة له  37بحثا ً في حقول الل ة
االنكليزية والترجمة والتصميم واال الم والتربية الرياجية واآلداب والفنون.
ومن المالحظ ان جامعات محافظة اربيل حظيت باهتمام رئي

)1

اقليم كوردستان مسعود البارزاني

والحزب الديمقراطي الكوردستاني وحكومة اإلقليم و برلمانم مما جعلها روافد لت ريج طلبة يساهمون في
التنمية االقتصادية وجعلها تنال القبول من اإلقليم حكومة وحزبا وبرلمانا فكان دورها كبيرا في نظم
التنمية االقتصادية في اإلقليم وتوجم جامعات محافظة أربيل وفق استقصاء الباحثين العديد من التحديات
والمصا ب أثناء قيامها بأداء وظائفها وهي معوقات تحد من فا ليتها في التنمية االقتصادية في أربيل،
وأهمها ل ما يراه الباحثان:
 تحدي االزمات التي سببتها حكومة المركز لإلقليم اصة بعد استفتاء .2017 صرا ات حزبية جيقة وصرا ات اكاديمية في استقطاب الطالب. دم وجوح مفهوم التنمية االقتصادية في الجامعات اصة الجامعات االهلية. حداثة مفهوم التنمية االجتما ية في اإلقليم. حداثة مفهوم الدور االستقاللي للجامعات في اربيل. -دم وجوح مفهوم تنمية المجتمع والبيئة لد أ جاء هيئات التدري

والبحوا الجعيفة الناتجة ن

ذلك.
 دم الوجوح الكافي ألهداغ جامعات محافظة اربيل في تنمية االقتصاد في اربيل. دم توزيع األدوار االستراتيجية ال اصة بتنمية االقتصاد في أربيل واالقليم ل األقسام العلمية فيجامعات االقليم.
 دم وجود تبني فعلي من الشركات غير الحكومية في أربيل لنتائج بحوا األساتذة والطلبة في مشاريعت رجهم.
 ) 1انظر الرابط:
http://www.basnews.com/index.php/ar/culture-arts/agenda/447293

 دم وجود طة استراتيجية شاملة للجامعات في اربيل لمواجهة المشاكل التنموية واإلنمائية فياإلقليم.
 العالقات الجعيفة بين جامعات محافظة اربيل وجامعات باقي محافظات اإلقليم.بينما ير الباحثان ان اهم أدوار جامعات محافظة اربيل في التنمية االقتصادية هي:
 تعزيز العالقة مع مر سسات الرئاسة والحكومة والبرلمان في اإلقليم لال ذ بال طط التنمويةاالقتصادية.
 است دام المنهج التثقيفي التنموي في تنشئة األجيال. تحديد استراتيجيات واجحة في كل اال تصاصات لتساهم بعد ت رجها في التنمية االقتصادية. -تحويل الشباب من الل النصح للتوازن بين العمل الحكومي والعمل ال ا

.

 إدارة أزمات جعغ التعليم في بعض المناطق. قد المرتمرات والندوات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في اإلقليم للنهوض بالتنمية االقتصادية فيأربيل واالقليم.
وهذا ما يراه الباحثان مرتبطا بدور التعليم ودوره في التنشئة االجتما ية

)1

وهذا يعزز التنمية االقتصادية في جامعات محافظة اربيل وفي محافظات أربيل لتحقق جامعات محافظة
اربيل ما وصفم الم تصون في دور الجامعات في التنمية االقتصادية بان "أحد الجوانب المهمة
يكونوا مواطنين منتجين ومسرولين

للمسرولية االجتما ية للجامعات هو تنمية مواهب الطالب حت

وموردا ً كبيرا ً لمسا دة المجتمع  ،وتشمل برامج تعزيز المسرولية االجتما ية كال من األنشطة الصفية
والالصفية وتشجيع مبادئ التنمية المستدامة دا ل الحرم الجامعي الوة ل
والبرامج التربوية للطالب

ارج الحرم الجامعي....اذ أن

ل

ال دمات االجتما ية

الجامعات جمان إتاحة الفرصة

المتساوية في التعليم للجميع ولذوي االحتياجات ال اصة والفئات األقل حظا في المجتمع".
ومن بين أهم جوانب المسرولية ا الجتما ية للجامعات صياغة اش ا

منتجين ومسرولين وتشجيع

المشاركة الواسعة في المجتمع المدني وتنمية المهارات واالتجاهات لتحقيق ذلك ،وهو أمر من األهمية
بمكان في التعليم العالي .ويعرغ ذلك غالبا "بالمهمة الثالثة" والتي تشتمل ل نقل التقنية ،واالبتكار،
والتعليم المستمر ،وهذا الجانب في التعليم العالي جزء أساسي في التزام الجامعة لعموم المجتمع وهو
بنف

األهمية لل برة والتجربة التربوية والتعليمية لكل طالب

)2

 ) 1دور التعليم الجامعي في التنشئة السياسية دراسة ميدانية في جامعة دهوك ,محمد سعيد مال حسين البرواري ,ط,1
10
مطبعة هاشم ,أربيل,2007,
 ) 2المسرولية االجتما ية للجامعات ,د لي بد هللا ,صحيفة الشرت ,ل الرابط:
https://www.al-sharq.com/opinion/13/04/2014/

ان دور جامعات محافظة اربيل في التنمية االقتصادية وكما يحدده الباحثان هو دور استراتيجي في
تحديد توجم الشباب المت رج من هذه الجامعات ل ا ت الفم نحو التنمية االقتصادية في إقليم كوردستان
العرات وفي أربيل وفي دا ل جامعات اإلقليم وجامعات محافظة اربيل ل حد سواء.
المبحث الثاني
دور الجامعات في السلم االجتماعي في محافظة أربيل.
ان تحقيق السلم االجتما ي احد وظائغ الجامعة حيا ت تلغ وظائغ الجامعة تبعا ً أل تالغ المجتمعات
ونظمها وأ تالغ تركيبها ونوع العالقات السائدة فيها  ،إال أن قدرتها ل تحقيق أهههدافها ورسههالتها فههي
بناء وتنمية المجتمع ،يتوقغ ل مد قدرتها ل أداء وظائفها الم تلفة والتي يمكن إجمالها في ثالا
وظائغ رئيسية ،وهي نقل المعرفة من الل التعليم ،وإنت اج المعرفة من الل البحهها العلمههي ،وتنميههة
المجتمع .نجد أن كل وظيفة ال تعبر ن جهود مست قلة تتم بمعزل ن الوظيفة األ ر  ،بل توجههد صههلة
وثيقة بينها ،فالعملية التعليمية تعد مجا ً
ال صبا ً إلثراء البحا العلمي ،وهي في نف

الوقههت تعمههل له

إ داد الكوادر البشرية التي تتول مسئولية العمل في ق طا ات اإلنتاج الم تلفة بالمجتمع.
يهدغ البحا العلمي إل تحسين العملية التعليمية من ناحية ويسع إل اإلسهام في تنمية المجتمع وحل
مشكالتم من ناحية أ ر  ،ومن ثم توظههغ الجامعههة الدراسههة والبحهها لمعالجههة المشههكالت االجتما يههة
وتعتبرهما إ دادا ً للعمل ،وبد ً
ال من مفهوم الجامعة المنعزلة ن المجتمع تطرح مفهوم الجامعة في تنمية
المجتمع.

)1

وتعزيز السلم االجتما ي من الل دور الجامعات في العرات وفي اإلقليم وفي جامعات محافظههة اربيههل
من الل نبذ الحروب وإشا ة ثقافة السلم االجتما ي.

)2

ان السلم االجتما ي ثقافة وفكر وسلوك وتعليم وتو ية وتنمية وهو ك

العنههغ االجتمهها ي الههذي يعههد

مفهوما م الفا للسلم االجتما ي ،وقد اتجهت االمم المتحدة ال :
 ..1شجب اطراغ التمييز العنصري والتعهد بانتهاج كل الوسائل للقجاء لي التمييههز العنصههري بكافههة
أشهههههههههكالم وتعزيهههههههههز التفهههههههههاهم بهههههههههين جميهههههههههع األجنههههههههها  ،وتحقيقههههههههها لهههههههههذلك:
أ) تتعهد كل االطرا غ بعدم إتيان أي مل أو ممارسة من أ مال أو ممارسات التمييههز العنصههري جههد
األش ا

أو الجما ات واألش ا

أو المرسسات.

 ) 1دور الجامعات  ,مصدر تقدم ذكره.
 ) 2ينظر :وجع العلوم االجتما ية في الجامعات العراقية,فريق أبحاا ,ط ,1معهد الدراسات االستراتيجية ,ط ,1ب داد,
15 ,2007

ب) تتعهد كل طرغ بعدم تشجيع أو حماية أو تأييد أي تمييز نصري يصههدر ههن أي شه

أو أيههة

منظمة.
ج) تت ذ كل االطرا غ تدابير فعالة إل ادة النظر في السياسات الحكومية القومية والمحلية ،ولتعههديل أو
إل اء أو إبطال أية قوانين أو أنظمة تكون مردية إلي إقامة التمييز العنصري أو إلي إدامتم حيثمهها يكههون
قائما.
د) تقوم كل طرغ ،بجميع الوسائل المناسبة ،بما في ذلك التشههريعات المقتجههاة إذا تطلبتههها الظههروغ،
بحظر وإنهاء أي تمييز نصري يصدر ن أي أش ا

أو أية جما ة أو منظمة.

هه) تتعهد كل طرغ بأن تشجع ،ند االقتجههاء ،المنظمههات والحركههات االندماجيههة المتعههددة األجنهها
والوسائل األ ر الكفيلة بإزالة الحواجز بههين األجنهها  ،وبههأن تثههبط كههل مه ا مههن شههأنم تقويههة االنقسههام
العنصري.
 .2تقوم الدول األطراغ ،ند اقتجاء الظروغ  ،بات اذ التدابير ال اصة والملموسة الالزمة ،في الميدان
االجتما ي والميدان االق تصادي والميههدان الثقههافي والميههادين األ ههر  ،لتههأمين النمههاء الكههافي والحمايههة
الكافية لبعض الجما ات العرقية أو لألفراد المنتمين إليها ،ب قصد جمان تمتعها وتمتعهم التام المتسههاوي
بحقوت اإلنسان والحريات األساسية .وال يجوز في أية حال أن يترتب لي هذه التدابير ،كنتيجههة له ذلك،
إدامة أية حقوت متفاوتم أو مستقلة ت تلغ با تالغ الجما ات العرقية بعد بلوغ األهداغ التي ات ذت من
أجلها)

)1

وقد كان وال يزال للجامعات في محافظة أربيل و اصة بعد 2003م والحرب الطائفية التههي جههرت فههي
العرات بعد ههام  2003و سههيطرة تنظههيم دا ههش االرهههابي له ثلهها العههرات دور فههي تعزيههز السههلم
االجتما ي والتجاد مع العنغ السياسي الذي هو " وسيلة أو أداة بينما اإلرهاب هههو نههاتج العنههغ كههزرع
الذ ر والر ب في النفو

أو إثارة وجع من دم االستقرار االجتما ي والسياسي".

)2

ان السههلم االجتمهها ي فههي الجامعههات مومهها مههرتبط بههدور الجامعههات فه ي تعزيههزه وكمهها يقههول بعههض
الم تصين "ت كتسب الجامعة أهمية كبيرة ف نشر العلم ،ووجع بذور الحجارة ،وتزايدت هههذه األهميههة
ف العصر الحديا مع انتشار التقدم الفكر  ،والعلم  ،والتكنولوج  ،الذ أ ط للجامعات بعدا ً رئيسيا
ف تكوين وجدان األمم ،وتحقيق الرفاهية للشعوب .فتعد الجامعههة بمنزلههة مركههز للتقههدم الحجههار فه
جميع النواح العلمية ،والثقافية ،واالقتصادية ،واالجتما ية ،باإلجافة إل كونها الوسيلة األساسية لنقل
 ) 1موقع األمم المتحدة ,ل الرابط:
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
 ) 2اإلرهاب والعنغ السياسي في مجال القانون الدولي وحقوت اإلنسان,نهاد سمير ,صحيفة االهرام ,مصر .دد
2013م .السنة  ,138العدد  ,1 .46288ل
 23من شوال  1434ههه  30أغسط
الجمعة
الرابطhttp://www.ahram.org.eg/News/927/107/229307/:

وتطوير منجزات البحا العلم  .فلم يعد دور الجامعة الحديثة مقصورا ل التعليم والبحا العلم  ،فقد
أصبح للجامعة وظيفة ال تقههل أهميههة مثههل دمههة المجتمههع ،والته اسههتحدثت كجههزء مههن بنيههة المجتمههع
ومسئولية الجامعة تجاهم .وارتباط الجامعة بالمجتمع والبيئة الته توجههد بههها جههرورة ملحههة ،حيهها إن
الجامعة ال توجد ف فراغ ،فلكل جامعة إقليم هها

بههها تحههيط بههم ظههروغ ج رافيههة وبيئيههة تههرثر فه

طبيعتم .ف اية الجامعة ومسوغ وجودها هو دمة المجتمع ،وتنمية البيئههة المحيطههة بههم ،وتقههديم األسه
العلمية لما يوجد بها من مشكالت".

)1

وهذه السمات ال اصة بالجامعات مرتبطة بدور الجامعات في تعزيز ونشر وبناء ثقافة السلم االجتما ي
الذي تتكون اركانم من:
 ثقافة الال نغ. ثقافة نبذ الحرب. ثقافة تجريم اإلرهاب. ثقافة السلم االجتما ي بين كل الطبقات.وهي ثقافات ززتها وال زالت تعززها جامعههات محافظههة اربيههل ،ومعلههوم أهميه ة الجامعههات فههي السههلم
الدا لي  ، )2وتتجم جامعات محافظة اربيل ل ا تالفها في المرحلة الحالية نحههو مهها يسههميم البههاحثون
طة مستقبلية للتطور).

)3

مع مالحظة أهمية مجاراة الجامعات في أربيل للفلسفة االجتما ية والسياسية واالقتصادية للمجتمع

)4

وهذا يبرز لنا ان دور الجامعات في أربيل اذا ما ا ذنا بهذا التنظير وطبقناه ل جامعات محافظة اربيل
في تعزيزها للسلم االجتما ي والوئام المجتمعي هو دور:
.1

تحديثي

.2

تنويري

.3

تطويري

.4

تثقيفي

 ) 1األدوار ال ائبة للجامعة في دمة المجتمع ,صحيفة االهرام,
األثنين  6من ذي الحجة  1438ههه  28أغسط  2017السنة  142العدد 47747
ل الرابط:
http://www.ahram.org.eg/News/202371/33/610718/
 ) 2ن السلم الدا لي في إقليم كوردستان,امين يون  ,موقع الحوار المتمدن ,ل الرابط:
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=582215&r=0&cid=0&u=&i=0&q
 ) 3مدا ل ال تعليم المستقبل  ,د حسن شحاتة ,ط ,1الدار المصرية اللبنانية ,القاهرة2004,
 ) 4األساليب اإلبدا ية في التدري الجامعي,بربارا ماتيرو ور رون ,ترجمة حسين بد اللطيغ بعارة وماجد محمد
65
ال طايبة,ط ,1دار الشروت ,مان,2002 ,

وهذا ينبع من كون السلم االجتما ي في أربيل وكوردستان ثقافههة متجههذرة فههي و ههي الكههرد وكمهها يقههول
الز يم مسعود البارزاني:
مر التأريم قد تربينا ل ثقافههة نتبههاه بههها فههي أي مكههان ،أال وهههي ثقافههة التسههامح
"نفت ر بأننا و ل
ِّ
مر التأريم حصل وأن تعايش العديد من األديان في قرية كوردسههتانية واحههدة
والتعايش والحرية ،و ل
ِّ
في إ اء وتواد ،الكل مار
كبيرة لنا يجب أ ِّ
ال نت ل

معتقده الديني والمذهبي والكل اشههوا معهها فههي إ ههاء ووفههات ،هههذه مف ههرة
نها ،بإ تقادي اليوجد في الدنيا شههعب حههافظ بطهههارة له الههدين اإلسههالمي

الحنيغ ومن دون رياء ونفات مثلما الكورد ،وفي الوقت نفسههم التههزم بهههذه األسه
والحرية وتقبل اآل ر"

والتههي هههي التعههايش

)1

وما يقولم الز يم مسعود البارزاني ن السلم االجتما ي وتاري م ودوره في تاريم الكورد وكوردسههتان
هو بعض ما طبقتم جامعات محافظة اربيل ل ا تالفها في تعزيز ثقافة السلم المجتمعههي ونبههذ العنههغ
ومواجهة العنغ في اإلقليم بثقافة الال نغ من الل:
 المناهج الثقافية. البرامج الحوارية. التعريغ بحقوت االنسان. نشر ثقافة تقبل اآل ر.وذلك ما استقتم جامعات محافظة اربيل من مقولة الز يم مسعود البارزاني:
"هنالك إ تالغ في اآلراء ،فوجود اآلراء الم تلفة شيء طبيعي ،ولكن يجب أن اليصل ال الحههد الههذي
يتسبب في لق العداء بيننا ،ألننا في النهاية سند و ون لبعجنا وأ وات وأ وة لبعجنا البعض ،لتكن لنا
رراء م تلفة ،شريطة األ تكون لإلساءة بل أن تكون للبناء واإلصالح ،وان ير أخ و ير صديق و يههر
ش

هو من يصلح لك أ طائك وينبهك ل أ طائك"

)2

ان العالقة بين جامعات محافظة اربيل وما حدده الههز يم مسههعود البههارزاني ومهها قررتههم قههو المجتمههع
المدني في اإلقليم هي القة ثالثية طبقتها الجامعات في أربيل مع مالحظة نبذ جامعات محافظههة اربيههل
ل ا تالغ أقسامها العلمية لثقافة االستبعاد التي لها ثار نفسية وابعاد نفسية في المجتمع الكوردي"

)3

 ) 1ك لمة رئي إقليم كوردستان في مرتمر دور المرسسات الدينية والثقافية في تعزيز السلم اإلجتما ي) أربيل
 ,2011/2/12رئاسة إقليم كوردستان ,ل الرابط:
http://www.presidency.krd/arabic/articledisplay.aspx?id=ZUExIWDhV2s
 ) 2كلمة رئي إقليم كوردستان في مرتمر دور المرسسات الدينية والثقافية في تعزيز السلم اإلجتما ي) أربيل
 ,2011/2/12رئاسة إقليم كوردستان ,ل الرابط:
http://www.presidency.krd/arabic/articledisplay.aspx?id=ZUExIWDhV2s
 ) 3ينظر :مالمح الش صية الكوردية دراسات نفسية اجتما ية ل فئات من المجتمع الكوردي ,د يوسغ حمة صالح
مصطف  ,ط,1االكاديمية الكوردية,أربيل306 ,2018 ,

لعبت جامعات محافظة اربيل وفق استقصاء الباحثين وصفيا وتحليليا دورا حجاريا في نبذ ثقافة العنغ
واستبدالها بثقافة السلم االجتما ي ،وهو جزء من أجزاء العمل الجههامعي العههالمي كههي يسههت دم الطاله ب
الجامعي القدرات الثقافية التي اكتسبها في الجامعههة فههي حياتههم العمليههة للعمههل له مواجهههة مشههكالت
المجتمع.

)1

با تبار ان نشر السلم االجتما ي جزء من ماهيههة التعلههيم التههي هههي مليههة نقههل المعرفههة او المهههارة او
التوجيم المنهجي او التدري

او الدراسة  ،)2ل سبيل المثال دور جامعات محافظة اربيههل فههي النقههاش

حول قانون مناهجة العنغ االسري في إقليم كوردستان ،حيا كان هذا القانون الذي سههاهمت جامعههات
محافظة اربيل في اثرائم احد سمات الال نغ والسلم االجتما ي ونبذ العنغ في إقليم كوردستان فقههانون
مناهجة العنغ االسري في اإلقليم اشتركت في منافشتم جامعههات محافظههة أربيههل مههن ههالل ن بههة مههن
اساتذتها و قدت المرتمرات والندوات لمواجهة ظاهرة العنغ االسري ،كما صدرت في إقلههيم كردسههتان
تشريعات للحد من العنغ االسري امة والعنغ جد المرأة بصفة اصة .من هههذه التشههريعات القههانون
رقم  8لسنة  2011ال ا

بمناهجة العنغ االسري ،وهو القانون االول من نو م في العرات ،أصدره

برلمان إقليم كوردستان .ويعد القانون االول من نو م أيجا ً في الدول العربية ،وقد بدأ تطبيقم في نهايههة
ام  2012بعد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية لحكومة إقليم كردستان في منتصههغ ههام .2011
وشكلت المحاكم الم تصة بقجايا مناهجة العنغ االسري ،وفق قههانون السههلطة القجههائية لإلقلههيم لسههنة
 ،2007في محافظات االقليم في ديسمبر .2012
ويجرم القانون  13حالة من حاالت اال تداء االسري واست الل المرأة ،ويقرر قوبات يمكههن أن تكههون
را د ة لكل حالة .ويعرغ القانون العنغ االسههري وطههرت انصههاغ جههحاياه ومحاسههبة المسههرولين نههم
بواسطة محكمة م تصة ،كما قرر القانون إنشاء لجان مصالحة م تصة الصالح ذات البههين قبههل إحالههة
القجية ال المحكمة الم تصة ،وقسم شرطة ا
النسائية

للتعامههل مههع قجههايا العنههغ االسههري مههن الشههرطة

)3

ان دور جامعات محافظة اربيل في هذا القانون كان دورا:
 تشاوريا نقاشياامر ,ط ,1الدار العربية للعلوم,

 ) 1توجيم التعليم قبا ل را ,راسل ل اكوغ و دانييل غرينبيرغ  ,ترجمة ليل
14
بيروت,2009,
 ) 2ك لمة رئي إقليم كوردستان في مرتمر دور المرسسات الدينية والثقافية في تعزيز السلم اإلجتما ي) أربيل
 ,2011/2/12رئاسة إقليم كوردستان ,ل الرابط:
http://www.presidency.krd/arabic/articledisplay.aspx?id=ZUExIWDhV2s
 ) 3قانون مناهجة العنغ االسري في إقليم كوردستان ,ل الرابط:
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=686

 حواريا تثقيفياللجامعات في أربيل واجب فههي تعزيههز السههلم االجتمه ا ي وتشههترك فههي هههذا الواجههب مههع حكومههة اقلههيم
كردستان" ،فمن واجب حكومة اقليم كوردستان ان تحول دون فسح المجال لههزرع بههذور التشههدد الههديني
ن طريق المناهج التربوية والمساجد وكافة االماكن الدينية والعلمية والتربوية وان تقلع جذور التعصب
والتشدد وتقوية تراا وثقافة التعايش المشترك والسلم االجتما ي"

)1

ان تبني مفهوم نبذ العنغ وتحقيق السلم االجتما ي) من قبل جامعات محافظة اربيل هو جزء ال يتجزأ
من قيم الجامعات في أربيل ،با تبار ان القيم في التعليم الجامعي "ال تقتصر ل مهها هههو معههروغ مههن
قجايا الصدت واألمانة والوفاء وأمثالها من الفجائل العامة ،و التي تتعلق بسههلوك الفههرد مههع نفسههم ومههع
اآل رين ،وإنما تشمل باإلجافة إليها فئات من القيم ال اصههة بالحيههاة المدنيههة ،مههن مسههرولية اجتما يههة،
واحترام اآل ههرين ،وقههيم الههوالء واالنتمههاء العامههة ،فههي دوائههره الم تلفههة له

مسههتو الشههعب واألمههة

واإلنسانية ،كما تشمل القيم المهنية واألكاديمية" .وال شك في أن الفرد يبدأ منذ والدتههم يتههأثر بهههذه القههيم
نتيجة التنشئة االجتما ية في البيئههة األسههرية والم درسههية وفههي المنههاخ االجتمهها ي بمت يراتههها السياسههية
واالقتصادية ،ومن المتوقع أن تكون القيم أول ما ت تعرض للت يير فههي الحيههاة الجامعيههة ،حيهها تتز ههزع
منظومة القيم التي كانت سائدة في مرحلة ما قبل الجامعة ويعاد تشكيلها ،و ليم فلي

من المست رب أن

تحاول كل اإليديولوجيات المتصار ة في المجتمع التأثير في قيم الشباب الجامعي لتكون أسهها
في المجتمع".

الت ييههر

)2

وما بين ثقافة قيم نبههذ العنههغ والسههلم االجتمه ا ي ودور جامعههات محافظههة اربيههل فه ي نشههر ثقافههة السههلم
االجتما ي تكمههن اليههات حقههوت االنسههان التههي ززتههها العالقههة الوطيههدة بههين جامعههات محافظههة اربيههل
والمنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان.

)3

ولعل مصدات ذلك ما طرح ل سبيل المثال من مشههاريع للسههلم االجتمه ا ي مههن قبههل أسههاتذة جههامعيين
لتحقيق السلم االجتما ي في اإلقليم بمشاربع جامعية مدنية قوامها:
 .1توحيد الجهود الدا لية وال ارجية لحماية السلم االجتما ي .

 ) 1موقع حكومة إقليم كوردستان ,ل الرابط:
http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=010000&l=14&a=55085
 ) 2موقع القيم في التعليم الجامعي,فتحي حسن ملكاوي وأحمد سليمان ودة ,بحا منشور ,ل الرابط:
www.riyadhalelm.com/researches/14/45w_qiam_jamee.doc
 ) 3دور المنظمات غير الحكومية في جمان حقوت االنسان ,ده شتي صديق محمد ,ط ,1المركز القومي لالصدارات
القانونية ,القاهرة 151 ,2018,وما بعدها

 .2تكوين هيئة معتدلة للسلم االجتما ي من ش صيات وطنية بهدغ ا ادة مد جسههور التعههاون بههين
االطراغ السياسية
 .3تحفيز اال الم و حثم ل االهتمام ببا روح التعايش و احترام الرأي اال ر.
 .4تشجيع منظمات المجتمع المدني لتكون وسيطا بين الحكومات المحلية و الشرطة المشرفة له
االنشطة المدنية).

)1

ير الباحثان ان جامعات محافظة اربيل ساهمت مساهمة كبر في السلم االجتما ي من الل:
 .1األساتذة
 .2الطلبة
 .3مراكز األبحاا في جامعات محافظة اربيل.
 .4الن ب المت رجة من جامعات محافظة اربيل.
حيا ان ذلك كلم اوجد ثقافة جامعية متكاملة ززتها جامعههات محافظههة اربيههل فههي منظومههة قههيم السههلم
االجتما ي في أربيل اصة وإقليم كوردسههتان بصههورة امههة ولقههد وجههد الباحثههان ان جامعههات أربيههل
استنادا لما تقدم ساهمت مساهمة كبر في السلم االجتمهها ي بشههكل مباشههر وغيههر مباشههر وبكههل طههرت
التعليم والتثقيغ والنقاش والحراك االكههاديمي والحههراك المتعههاون مههع القههانون ومههع منظمههات المجتمههع
المدني.
الخاتمة والنتائج:
اهم الن تائج التي توصل اليها الباحثان هي:
.1

ان للجامعات دورا كبيرا في التنمية االقتصادية والسلم االجتما ي.

.2

ان جامعههات محافظههة اربيههل فههي إقلههيم كوردسههتان دور فههي التنميههة االقتصههادية وفههي السههلم

االجتما ي.
.3

ان جامعات محافظة اربيل استرشدت بثقافة الكورد وكوردستان في السلم االجتما ي.

.4

ان لحكومههة إقلههيم كوردسههتان دورا فههي تعزيههز مههل جامعههات محافظههة اربيههل لهه التنميههة

االقتصادية والسلم االجتما ي.
.5

ان هنالك تعاونا بين جامعات محافظة اربيل والحكومههة ومنظمههات المجتمههع المههدني فههي مجههال

التنمية االقتصادية وفي السل م االجتما ي كما في حالة قانون مناهجة العنغ في اإلقليم.

)1

نداء مجمو ة مبادرة السلم االجتما ي في إقليم كوردستان ,ل الرابط:
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=794480.0

.6

تميزت جامعات محافظة اربيههل بحراكههها االقتصههادي والتثقيفههي لنشههر وتعزيههز ثقافههة مناهجههة

العنغ في اإلقليم واربيل.
.7

المت رجين من جامعات محافظة اربيل ساهموا في تعزيز السلم االجتما ي واثروا النقاش فيم.

.8

هنالك صعوبات واجهت جامعات محافظة اربيل في التنمية ونشر ثقافة السلم االجتمهها ي لكنههها

استطا ت منفردة ومجتمعة تجاوز تلك الصعوبات.
.9

اثرت جامعات محافظة اربيل في البن الثقافية لمجتمع أربيل واالقليم من الل دورها التنويري

والتثقيفي.
.10

بقيت جامعات اإلقليم مرسسات صامدة لنشر التنمية واإلصالح رغم كل االزمات التي واجهتههها

وقد د مت حكومة اإلقليم والبرلمان هذه الجامعات.
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