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املقدمــــــة
إن لكل فرد بيئتو وحياتو االجتماعية الخاصة بو والتي تختمف عن غيره
فيتفاعل معيا ويتأثر بو ا ويؤثر فييا ،وان الظروف البيئية ال تقتصر فقط عمى
الظروف المادية بل تشمل أيضا الظروف التي تؤثر في ذلك اإلنسان وفي أفعالو
والتي تكون الجانب المعنوي لمثقافة والبيئة واألفكار السائدة في ذلك المجتمع والتي
تمعب دو ار ميما في تكوين شخصيتو ،وعندما يراد بحث تأثير البيئة في صقل
وتكوين شخصية الفرد في تمك البيئة مما الشك فيو أنو ىناك عدة عوامل تتشابك
وتتداخل وتتضافر في تكوين الجماعة المنتمي إلييا والتي تحمل عادات وتقاليد
تسود وتسيطر على أفكارىا ،ومن غير الصحيح وضع كل األىمية عمى عامل
مؤثر واحد واىمال بقية العوامل حيث أن الفرد يقل شعوره بفرديتو وينقاد تبعا لذلك
مع الجماعة وليذا السبب فإن تصرفاتو ال تنسب إليو بقدر ما تنسب إلى الجماعة
وىذا الشعور يشجعو عمى اإلتيان بتصرفات قد ال يستطيع إتيانيا لو كان بمفرده
فضال عن سوء تغذيتو والتي تؤثر في التكوين العضوي والنفسي لمفرد ومن ثم فإنو
يؤثر في تصرفاتو ،ولعل تمك األمور تبدو أكثر وضوحا بالنسبة لطمبة األقسام
الداخمية وما يعترييم من انفعاالت نتيجة البعد عن األىل واألصدقاء ونتيجة
لتعرض الطالب لمضغوط الدراسية وتعايشو مع طالب قد يختمفون عنو من ناحية



األقسام الداخمية /جامعة الموصل.
األقسام الداخمية /جامعة الموصل.
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الميول والرغبات والبيئة االجتماعية المختمفة لكل فرد ونتيجة لذلك فإن االحتكاك
المتواصل ربما يظير لدييم ميول ورغبات جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك ومقابل
ذلك تتالشى ميول أخرى نتيجة لتمك المعايشة ،لذا يبدأ الصراع لدى الطالب
وتظير تصرفات جديدة بعيدة في بعض األحيان عن واقعو الذي يعيش فيو ومن
ىنا يبرز دور المختصين باألشراف عمى أألقسام الداخمية حيث يساعدون الطالب
عمى التكيف في البيئة الجديدة التي أصبح عنص اًر ميما وفعاال فييا فيؤثر ويتأثر
بيا في نفس الوقت من ىنا يعمل المختصون في األقسام الداخمية عمى تأىيل
الطمبة وتيذيب النفس مع وجود إرادة حرة ومستنيرة تتقبل ذلك وتقدره ألنو أسموب
يتبع فيو االحترام المتبادل بين الطالب والمشرفين العاممين في األقسام الداخمية
واتخاذ القيم اإلنسانية النبيمة مسمكا لتنير طريقو وتحسن مستواه.
أسأل اهلل العمي القدير أن يوفقنا في ذلك وأن يمنحنا القوة من أجل
المساىمة في تقدم ورقي بمدنا العزيز إن شاء اهلل تعالى.
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املبحـث األول

منهجوة البحث
 .1مشكلة البحث
من خالل عممنا في مديرية األقسام الداخمية وإلرشاد النفسي في جامعة
الموصل نشاىد أن ىناك جيال كبي ار وعدم معرفة بالحقوق والواجبات التي يفترض
بكل طالب ساكن في القسم الداخمي أن يعرفيا ويعييا ويعمل بموجبيا ،وال ننسى
أن كل عمل خير وبناء تكتنفو صعوبات ومعوقات ربما نتيجة لغياب الوعي
الفكري المناسب في ىذا المجال ولكن اإلرادة والتصميم عمى النجاح ليما األثر
الكبير في والدة أي عمل خير.

 .2أهموة البحث
تكمن أىمية البحث ىو رغبة الباحثان في إيصال فكرة واضحة ومباشرة
إلى الطمبة الساكنين في أألقسام الداخمية وايضاح ماليم وما عمييم من حقوق
وواجبات تنوط بيم داخل القسم الداخمي.

 .3أهداف البحث
إن اليدف من ىذه الدراسة ىو التعريف بأىمية استيعاب ومعرفة الحقوق
والواجبات التي تخص طمبة األقسام الداخمية لتكون ورقة عمل ليم وطريقا يسيرون
عميو بكل ثقة ومعرفة بما ليم وما عمييم من أجل تنقية األجواء وجعميا صالحة
ومناسبة لمدراسة والعمل معا من اجل تطبيق كافة القوانين التي تصب في مصمحة
الطالب وتأخذ بيده نحو التقدم وتنمي القيم األخالقية واالجتماعية الضرورية لبناء
العراق الجديد من خالل القيام بالدراسات اإلنسانية وما توفره من أغناء الحياة
الفردية لإلنسان وفي صياغة القيم األخالقية واالجتماعية الضرورية لكل مجتمع
متمدن ومتحضر.

 .4املفاهوم:مفاهوم البحث
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إن تحديد وتوضيح المفاىيم ميم وحيوي من أجل أغناء ىذا البحث وجعمو
مكتمل العناصر التي يجب إتباعيا من اجل الوصول إلى رؤية واضحة بكل ما
يتعمق في البحث من مفاىيم لكي تسيل عممية الدخول واالطالع عمى البحث ومن
خالل إتباع الدقة والموضوعية التي ال غنى عنيا في ىذا العمل الجاد ،وفيما يمي
عرض لتمك المفاىيم:
.1التعريف :من المفاىيم الميمة التي بني عمييا ىذا البحث ألنيا ذات خصوصية
كبيرة وىو يقطع الطريق أمام من يدعي عدم معرفتو بمالو وما عميو أثناء سكنو في
أألقسام ليكون مسؤوآل وبشكل جدي وفاعل في إنجاح الغاية التي أنشأت من أجميا
األقسام الداخمية في جامعات القطر كافة ،وقد قال الجرجاني ( )1في ذلك "التعريف:
عبارة عن ذكر شئ تستمزم معرفتو شئ آخر" في حين أشار (وين ) when -إلى
ذلك بقولو" :التعريف :يعني بالضرورة إنجباس معنى من حيز الغموض إلى حيز
التحديد وانو يكون شديد عندما يكون حاذقا وأريبا وىو كذلك عندما يرمي إلى
االتجاه الذي يمكن أن يتحرك برشاقة وسرعة خيار وحيازة خبرة وىو ذلك الذي
يبين لنا كيف تعمل أألشياء" ( .)2وبذلك يتضح لنا كيف أن التعريف :توضيح لما
يراد معرفتو عن طريق تحديد المعاني بشكل واف ودقيق.
.2األقسام الداخمية  :مؤسسة خدمية تقدم خدماتيا لطمبة الجامعة الوافدين من
أماكن بعيدة في مجاالت اإلسكان وما يتعمق بو من خدمات وقد أخذت عمى
عاتقيا توفير األجواء المناسبة والجيدة ألولئك الطمبة الوافدين والساعيين وراء العمم
والتعمم وىي بذلك تعتبر البيت الثاني والبديل لمطمبة الساكنين وىي تحضى برعاية
واىتمام من قبل رئاسة الجامعة.
.3الحقوق( :إنما السبيل عمى الذين يظممون الناس ويبغون في أألرض بغير
الحق ،أولئك ليم عذاب أليم ) "الشورة" ،"41-40 /أتت شريعة اهلل بإحقاق الحق
وابطال الباطل ،إجراء العدل في مختمف صوره التي تتناول الفرد والمجتمع والدولة
( )1الجرجاني ،السيد الشريف عمي بن محمد كتاب التعريفات ،دار إحياء التراث العربي ،ط 1
(بيروت )2003 :ص.48
،1964
( )2وين ،رالف ،قاموس جون ديوي لمتربية ،ترجمة :محمد العريان ،مطبعة القاىرة:
ص.62
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والعالم ،وكان الحق أساس بناء النظام اإلسالمي ،والغرو من أسماء اهلل الحسنى،
ولقد خمق اهلل السموات واألرض بالحق وانزل كتابو بالحق" ( .)1ومن المفيد والميم
توضيح ذلك المفيوم ألنو يشكل ثقال كبي ار في ىذا البحث وقد قيل في ذلك المفيوم
انو "مجموعة أحكام إلزامية تعين العالقات االجتماعية المفروضة في كل آن من
قبل الجماعة التي ينتمي إلييا والى قدر ما تتغير الجماعات تتطور األحكام
والقواعد الحقوقية" ( ،)2وتعزي از لذلك قيل "تستعمل كممة حقوق كثي ار بمعنى القانون
في أحدى معانيو المدنية وىي مجموعة حقوق اإلنسان باعتباره فردا في
المجتمع"( ،)3نستدل من ذلك كمو أن الحقوق :قانون وضع من أجل تحديد القواعد
التي يستند عمييا لغرض تمتين وتوثيق العالقات االجتماعية التي تصب في
مصمحة اإلنسان الذي يكون ذلك المجتمع.
.4الواجبات :تأتي أىمية ذلك المفيوم من كونو مرادفا لمفيوم الحقوق ألنو مكمل
لو ويشكل الثمار التي ستجنى من قبل العاممين عمى معرفة ماليم وما عمييم،
وكما أشير الى مفيوم الواجب بأنو "ليس ثمة شك في أن القدرة عمى أداء واجب
ممل أو مضن إنجاز نافع جدا ولكن نفعو ال يكمن في العمل من ممل ومشقة ذلك
أن أألشياء ليست نافعة أو ضرورية ألنيا كريية أو مممة أو شاقة وانما ىي نافعة
ومفيدة عمى الرغم من تمك الصفات ال بسببيا" ( ،)4بينما أعتبر البعض الواجب
مرادفا لمحقوق باعتبار "كل ما ىو حق لمفرد واجب عمى اآلخر (حق الرعاية –
واجب عمى الراعي ،حق الوالد – واجب عمى الولد وبالعكس حق الراعي – واجب
عمى الرعية ) وما دامت حقوق اإلنسان في اإلسالم شاممة لجميع األفراد عمى

()1
()2
()3
()4

عثمان ،محمد فتحي ،حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية والفكر القانوني الغربي ،دار
أبن األثير لمطباعة والنشر ،جامعة الموصل ،ص.6-5
– فرنسي – انكميزي ،دار
خميل ،أحمد خميل ،مفاتيح العموم اإلسالمية معجم عربي
الطميعة ،بيروت ،1989 :ص.172
مدكور ،إبراىيم ،معجم العموم االجتماعية ،مطابع الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر:
 ،1975ص.237 – 236
وين ،رالف – مصدر سابق ص.222
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اختالف مواقعيم وعالقاتيم فقد أصبح ما ىو "الحق" من وجو ...ىو "الواجب من
وجو آخر"(.)1

( )1الغزالي ،محمد ،حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم واعالن األمم المتحدة ،دار الدعوة ،ط ،5
القاىرة ،2002:ص.174
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املبحـث الثاني
نبذة تارخيوة عن نشأة األقسام الداخلوة وتطورها
 .1أهميتها :أىتم الدين اإلسالمي بالعمم اىتماما كبي ار وممحوظا وبذلك كانت أولى
اآليات القرآنية التي نزلت تدعو إلى العمم كقولو تعالى "اق أر باسم ربك الذي
خمق"( )1وحث الرسول الكريم محمد صمى اهلل عميو وسمم عمى طمب العمم بقولو
"طمب العمم فريضة عمى كل مسمم"( )2وذلك ألىميتو في الوصول إلى التقدم والرقي
وبناء المجتمع اإلسالمي بناءا صحيحا .فالمسجد إلى جانب كونو مكانا لمعبادة فقد
()3
كان مكانا لمدرس"
 .2الممكية  :وانعقدت في المسجد الكثير من حمقات التعمم وتنوعت بتنوع العموم
وقد كان الرسول محمد صمى اهلل عميو وسمم "أول من أتخذ المسجد مكانا
لمدرس"( ،)4وقد درس في المسجد الدين والعموم العربية والشعر وعمم الكالم والنحو
كذلك ،وكان لمكتاب دور في تعميم أصول القراءة والكتابة والقرآن الكريم "وكانت
لقاء ثمن" ( ،)5وىنالك من أتخذ ألوالده مؤدباً خاصا يعمميم الكثير من العموم
والمعارف التي تساعدىم في حياتيم وتجعميم مؤىمين إلشغال مناصب ميمة
وحساسة في الدولة وىذا متاح ألوالد الخمفاء واألمراء وذوي الجاه والنفوذ ،ثم من
()1
()2
()3
()4

()5

سورة القمم ،اآلية.)1( :
الزبيري ،محمد بن الحسني مرتضى ،إتحاد السادة المتقين بشرح عموم الدين ،دار الفكر،
بيروت :د .ت ،ص.97
عبد الدائم ،عبد اهلل ،التربية عبر التاريخ ،دار العمم ،ط ،1بيروت ،1973 :ص.152
أمثمة عمى ذلك ،العسقالني ،شياب الدين ،اإلصابة في تمييز الصحابة ،مطبعة السعادة،
ط ،1مصر1358 :ىجرية .والغرناطي ،أبي إسحاق إبراىيم ،الموافقات في أصول األحكام،
ط ،3القاىرة.1996:
الغزوي ،محمد سميم ،الحريات العامة في اإلسالم ،مطبعة بدوي وشركائو ،القاىرة :د.ت،
ص .110والياللي ،عبد الرزاق ،تاريخ التعميم في العراق ،المطبعة األىمية ،ط  ،1بغداد
 ،1959ص.53
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بعد ذلك ونتيجة التطور الحاصل ظيرت الحاجة إلى بناء وانشاء مدارس تأخذ
عمى عاتقيا التعميم وتقديم الخدمات لطمبة العمم بنحو عام وقد أشير إلى أن "أول
مدرسة بالمعنى الصحيح بناىا في اإلسالم الوزير نظام الممك في عيد ممك شا ه
السمطان السمجوقي وعرفت باسم المدرسة النظامية نسبة إليو" ( ،)1فضال عن الدور
والقصور التي كانت تقام فييا حمقات دراسية مثل "دار أبن سينا حيث كان يجتمع
إليو كل ليمة طمبة العمم لمدراسة" ( )2وكذلك "بالط المأمون الذي كان يعج بالعمماء
()3
والشعراء واألدباء ورجال الطب والفالسفة وكان المأمون يتفانى في إكراميم"
لمكانتيم العممية في ذلك الوقت.
وال ننسى دور المكتبات في العمم وقد لجأ إلى إنشائيا من أحب تعميم
الناس وكان يجمع الكتب ويفتح أبوابيا لطالب العمم ومن تمك المكتبات الرائدة
"مكتبة الموصل التي كان يمجأ إلييا العمماء وطالب العمم لمقراءة والكتابة
ويحصمون بالمجان عمى ما يحتاجونو من أوراق وأقالم" وبذلك كانت الموصل
سباقة في احتضان العمماء وطالب العمم من كافة األماكن واالىتمام بيم
ومساعدتيم عمى أألخذ بكافة العموم والمعارف(.)4
ومن الممكن أن نقسم أماكن سكن طمبة العمم في ذلك العصر إلى
المؤسسات العممية آنذاك الرسمية وغير الرسمية كالجوامع والربط والمكتبات
والمدارس النظامية وغيرىا ومن الممكن اعتبار ىذه األماكن بوصفيا البدايات
()1
()2
()3
()4

الجبار ،سيد إبراىيم ،دراسات في تطور الفكر الغربي ،ط  ،1الكويت ،1974 :ص -142
.143
شفشن ،محمود عبد الرزاق ،وميز عطا اهلل ،تاريخ التربية ،دراسة تاريخية ثقافية اجتماعية،
دار القمم  ،ط ،2الكويت :د.ت ،ص.190-189
 ،2بيروت1967 :
عمي ،السيد أمير ،مختصر تاريخ العرب ،دار العمم لمماليين ،ط
ص.247-246
الحموي ،شياب الدين أبي عبد اهلل ياقوت ،معجم األدباء ،دار المشرق ،بيروت :د.ت،
 ،2جامعة
ص .193والديوجي ،سعيد ،بيت الحكمة ،دار الكتب لمطباعة والنشر ،ط
الموصل ، 1972 ،وشمبي ،أحمد ،تاريخ التربية اإلسالمية ،دار الكشاف ،بيروت،1954 :
ص.120
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األولى لفكرة نشوء األقسام الداخمية ومن ىنا يمكن اعتبار دور العمم اإلسالمية
عمى أنيا كانت السباقة في احتضان الطمبة ورعايتيم وتقديم كل ما من شأنو أن
يوفر ليم أألجواء المناسبة لمدراسة وأخذ العمم.
ويبدو أن الغربيين قد اقتبسوا فكرة إنشاء األقسام الداخمية من العرب
والمسممين كما ىو مرجح وأصبحت الجامعات المعاصرة ال تخمو من أقسام داخمية
كمظير وركن كل جامعة عصرية في الوقت الحاضر.
وبعد إنشاء الكميات وتطورىا إلى جامعات في القطر لم تكن ىنالك بنايات
مخصصة لسكن الطمبة الوافدين من أماكن بعيدة وكانت ىنالك دور كبير
لمجامعات في تأجير دور تقع في مناطق قريبة من الكميات وتم بناء مجمعات
سكنية خاصة لمسكن الداخمي قريبة من الكميات وقسم منيا داخل الحرم الجامعي
كما حصل في جامعة الموصل وكانت المباني المستخدمة كأقسام داخمية "وخاصة
المؤجرة" معظميا بنايات قديمة ال تتوفر فييا الشروط الصحية والبيئية رغم حمالت
الصيانة المستمرة والمبالغ الكبيرة التي أثقمت عبء الجامعة ال سيما أن معظم
البنايات ليست مصممة كأقسام داخمية.
وفي بداية النشوء كانت ىنالك ستة أقسام ممك لمجامعة في عام 1991م وفي
عام 1993م استؤجرت أربعة مبان كأقسام داخمية باإلضافة إلى الستة أقسام
التابعة لمجامعة فأصبح المجموع عشرة أقسام داخمية تابعة لجامعة الموصل وبعد
تزايد إعداد الطمبة والحاجة الممحة الستيعابيم تم في عام 1994م تأجير أربعة
مبان أخرى كأقسام داخمية فأصبح المجموع أربعة عشر قسما ،ولمسبب نفسو تم
تأجير بنايتين الستخداميما كأقسام داخمية في عام 1995م فضال عن بناء أربعة
أقسام جديدة تابعة لجامعة الموصل ليصبح المجموع عشرين قسما بواقع عشرة
أقسام ممك لجامعة الموصل وعشرة أقسام مؤجرة إلسكان الطمبة ،وفي عام 1999م
تم إستحداث وبناء قسم جديد تابع لمجامعة ليصبح المجموع واحد وعشرين قسما(.)1
( )1حسن ،الدكتور ،جعفر صادق وآخرون ،واقع األقسام الداخمية في جامعة الموصل ،بحث
غير منشور ،جامعة الموصل.2002 :

9

واقع األقسام الداخلوة يف جامعة املوصل :درادة اجتماعوة حتلولوة
م.م .امحد وونس حممود و م.م .حممد فارس عبدالوهاب

وقد الحظنا من خالل عممنا في األقسام الداخمية بأن االىتمام بالطمبة
المتعففين كبي ار عن طريق التكافل االجتماعي الذي أخذ عمى عاتقو توزيع مبالغ
نقدية ومواد غذائية لمطمبة المتعففين من قبل الميسورين وصندوق الزكاة الذي أعد
لذلك الغرض وتخفيفا عن كاىل الطمبة والسعي الدءوب لتوثيق العالقة بين السادة
المسئولين في جامعة الموصل والميسورين من جية والطمبة في أألقسام الداخمية
من جية أخرى وكانت تقام العديد من المآدب وخاصة في شير رمضان المبارك
من خالل التنسيق مع المجان في الكميات ومديرية أألقسام الداخمية ،فضال عن
إقامة الحفالت الخاصة باألقسام الداخمية لمطالبات بالمناسبات وحفالت التخرج
وبحضور السادة المسئولين في جامعة الموصل.
وقد شيدت أوضاع األقسام الداخمية أوضاعاً سيئة بعد االحتالل حيث
نالت األقسام الداخمية ما نالتو دوائر الدولة األخرى من أعمال السمب والنيب مما
أدى إلى فقدانيا لمعديد من تجييزاتيا وأثاثيا فضال عن ذلك أدت إلى ضياع وتمف
السجالت الخاصة باألقسام وبعض البحوث التي تتضمن أرشيف األقسام الداخمية
ولوال قيام بعض الخيرين من أبناء المدينة وبعض الموظفين في الذود عن بنايات
ومحتويات بعض األقسام واسترجاع ما يمكن استرجاعو ألدى إلى ضياع كل
محتويات األقسام الداخمية.

امللكوة العام ة
الممكية أسم منسوب إلى المصدر وىو الممك( )1ويدل عمى معنى االستئثار
واالستبداد( )2بما يتعمق بو من أشياء وذلك ما يالحظ فيما انتيى إليو معنى الممك

( )1حسين ،أحمد فراج ،الممكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية ،شركة الطباعة الفنية
المتحدة ،ط ،1القاىرة :د -ت ،ص .29
( )2الزمخشري ،جار اهلل أبي القاسم ،أساس البالغة ،دار صادر ،بيروت ،1965 :ص .604
والبستاني ،فؤاد افرام ،منجد الطالب ،ط  ،23دار المشرق ،المطبعة الكاثوليكية ،بيروت:
 ،1979ص.746

10

آداب الرافدون – العدد ()55
1429هـ2008/م

عند فقياء الشريعة اإلسالمية ورجال القانون إذ عرفوه بما يناسب ىذا المعنى (،)1
قد ظيرت صور لمممكية الجماعية "العامة" مثل ممكية القبيمة أو األسرة فقد كانت
الشعوب البدائية تعرف الممكية الجماعية أكثر مما تعرف الممكية الخاصة
"الفردية"(.)2
ولعل ذلك راجع إلى ما كان سائدا في ىذه المجتمعات من تالشي الفرد
وانصياره في الجماعة أيا كانت ىذه الجماعة كأن تكون القبيمة أو األسرة التي
يمكنيا أن تدافع عن ممكيتيا وتحمييا بالقوة(.)3
أخضع حق الممكية من حيث مدى استعمالو لمقواعد العامة في شأن
االستعمال المشروع غير التعسفي لمحقوق فكانت بذلك الشريعة اإلسالمية واضعة
األسس النظرية العامة من غير تعسف في استعمال الحق وىذا ما انتيى إليو
التطور في الممكية ( )4وقد غير عن الممكية العامة في أقوال الفقياء من الصحابة
ومن بعدىم بأنيا ممك لممسممين كافة الموجودين منيم ومن سيأتون بعدىم فيذه
األموال المشتركة بين أفراد األمة تصرف في المصالح العامة وليس لمحاكم أن
يستأثر بيا أو أن يؤثر بيا أحد ليس لو فييا استحقاق بسبب مشروع(.)5
إن ما وضع لمممكية من قواعد وحدود وتنظيم وتيذيب يختمف اختالفا
كبي ار باختالف الشعوب والمجتمعات وأختمف في الشعب الواحد باختالف العصور
وكان اختالفو وتطوره مرتبطا ارتباطا بالنظم االجتماعية األخرى ومتأث ار بمعتقدات
()1
()2
()3
()4
()5

الحسين ،السيد أبي النصر أحمد ،الممكية في اإلسالم ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة
والنشر ،القاىرة ،1952 :ص.10
طو ،غني حسون ،حق الممكية ،مطبعة مقيوي ،الكويت ،1977 :ج  ،1ص.48
الكفراوي ،عوف محمود ،سياسة اإلنفاق العام في اإلسالم وفي الفكر المالي الحديث،
مؤسسة شباب الجامعة ،القاىرة :د :ت.170 ،
الزىاوي ،سعيد أمجد ،التعسف في استعمال حق الممكية في الشريعة والقانون ،دار اإلتحاد
العربي لمطباعة ،ط ،1القاىرة ،1975 :ص.122-121
عب الحسين ،الممكية االشتراكية في اإلسالم ،منشورات مكتبة التحرير ،ط ،1
الفضل ،منذر د
بغداد ،1980 :ص.3
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المجتمع وتقاليده وعرفو الخمقي وما درج عميو من أوضاع وقواعد في شؤون
السياسة واالقتصاد وتباينت نظم الممكية واختمفت بين فردية وجماعية.
ولقد جعل ولي األمر مسئوال عن حق الجماعة فيما يخص األفراد من ىذا
المال الذي من المفترض إن يستعمل بشكل صحيح وفي حقو وفيما تمميو مصمحة
الجماعة وما تفرضو ضرورات الحياة المشتركة وفي تنفيذ ما أمرت بو التعاليم
الخمقية في ممكية األفراد في ىذه األموال والمنشات الحكومية ،وان الممكية
ألجماعية التي يقرىا اإلسالم تستوجب حماية من قبل الدولة وصيانة لسالمتيا
والعمل عمى تقدميا والمحافظة عمى مرافقيا العامة.
وخالصة ذلك يتضح لنا أن النظام اإلسالمي جعل من حق الممكية نظاما
اجتماعيا يؤدي إلى التكامل االجتماعي ،يتبين من ىذا أن األقسام الداخمية جزء
ميم من الممكية العامة التي يجب المحافظة عمييا وادامتيا ألنيا صرح حضاري
وانساني يستفيد منو الجميع في احتضان طالب العمم وتقديم الخدمات ليم من
كافة األوجو.
وخالصة ذلك كمو يتضح في أن النظام اإلسالمي جعل من حق الممكية
نظاما اجتماعيا يؤدي إلى التكامل .إن المحافظة عمى األقسام واألثاث واجب
أخالقي عام ألنيا تقدم خدمة كبيرة لمصالح العام وتشكل جزءا ال غنى عنو في
تسيير ونمو وتطور المجتمع ،إن المحافظة عمى الممتمكات العامة وحمايتيا من
األوجو الحضارية التي تعبر عما وصل إليو المجتمع من تقدم ورقي ،وان صون
تمك الممتمكات دليل وشاىد عمى التطور الحاصل في األخالقيات وطالب األقسام
الداخمية شريحة ميمة من شريحة المجتمع واألكثر استفادة من تمك المنشآت
واألبنية لذلك أصبح من الضروري والميم المحافظة عمى ممتمكات األقسام
الداخمية كافة ألنيا ممتمكات عامة.
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املبحـث الثالث
ضوابط إنتماء الطلبة يف أألقسام الداخلوة

كثرة األقاويل حول الحرية الشخصية فينالك من جعميا "شاممة لمكثير من
الحريات من مثل حرية الرأي وحرية العقيدة وحرية الممكية ...الخ" ( )1فيما أشار
آخر إلى أن المراد من الحرية الشخصية "أن يكون الشخص قاد ار عمى التصرف
في شؤون نفسو وفي كل ما يتعمق بذاتو أمنا من االعتداء عميو في نفس أو عرض
()2
أو مال أو مأوى أو أي حق من حقوقو عمى أن يكون تصرفو عدوان عمى غيره"
ومن الجدير بالذكر أن اإلسالم قد احترم حرية الفكر لكل فرد من الناس ما دامت
منضبطة بحدود الشرع ومحكومة بحسن النية وشرف الوجية وعدم اإلساءة لمغير،
وعميو فإن محرمات األعمال الرديئة وغير المسؤلة التي تتعارض مع أصول الدين
والقوانين ىي في حقيقتيا ليست قيدا عمى الحرية بقدر ما ىي سياج لحماية
المجتمع وصون المبادئ والحفاظ عمى حريات اآلخرين وىذا القيد من شأنو تقويم
األفكار وتوجيييا حتى ال تستعمل حرية الفكر في إيذاء الفرد والمجتمع.
وبذلك كانت الحرية الشخصية من "أولى مظاىر الحرية وقد تضمنت
حرية الشخص في أن يعتقد ما يراه حقا وصحيحا وأن يتصرف في دائرة شخصو
بما يعود عميو بالخير والمنفعة في نظره من غير تدخل أحد وال تحكم ذي سمطان
في إرادتو وأن يكون لو الحق في إبداء رأيو في كل ما يتصل بالمجتمع الذي يعيش
فيو وقد شممت الحرية الشخصية حرية االعتقاد وحرية الرأي وحرية العمل...
الخ"(.)3
( )1متولي ،عبد الحميد ،مبادئ نظام الحكم في اإلسالم  ،منشأة المعارف ،ط
 ،1978ص.278
( )2الغزوي ،محمد سميم ،مصدر سابق ،ص.23
( )3أبو زىرة ،محمد أحمد ،تنظيم اإلسالم لممجتمع ،دار الفكر العربي ،القاىرة:
ص.190
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وليس أدل من احترام اإلسالم لحرية التفكير المنضبط بالشرع من اختالف
الفقياء في كتب الفقو بشكل تعكسو الخالفات الفقيية بشكل واضح وتمك ىي
الحرية.
وقد تناول عدد من عمماء اإلسالم موضوع الحرية الشخصية "وتعريفيا
حسب الفقو الدستوري الحديث بأن ما يطمق الحرية الشخصية يشتمل أشياء
ثالثة( )1ىي:
ج .حرمة المسكن".
أ .حق األمن ب .حرية التنقل
وبناء عمى ذلك فإن مديرية األقسام الداخمية قد أولت تمك الحرية الشخصية
ً
اىتماما كبي ار ولم تدخر جيدا في سبيل الوصول إلى أفضل ما يمكن الوصول إليو
في ىذا المجال فمن حيث حق أألمن فإن رئاسة الجامعة ومديرية األقسام الداخمية
قد وفرت العناصر المييئة والمدربة بشكل جيد من أجل حماية األقسا م الداخمية
المنتشرة في المحافظة واضفاء أجواء األمن واالطمئنان عمى األقسام من أجل
أبعاد شبح الخوف واالعتداء عمى الطالب وأشعارىم بأنيم بأياد أمينة بعيدا عن
الخوف والخطر ومقابل ذلك من الضروري والميم تعاون الطمبة في األقسام
الداخمية.
أما في مجال حرية التنقل فإن رئاسة جامعة الموصل ومديرية األقسام
الداخمية يسعيان من أجل توفير أفضل ما يمكن في مجال النقل من والى القسم
وبكل يسر وسيولة واعطاء الطمبة الحرية الكاممة في التنقل ويجب عمى الطمبة
التعاون في ىذا المجال الميم والحيوي ألن الظروف الصعبة والتي نمر بيا تجعل
كل تعاون وتكاتف بمثابة رد حاسم وقوي عمى من يتقول األقاويل التي تفت في
عضد المجتمع ،ومن حيث حرمة المسكن فإن األقسام الداخمية تعتبر من الحرم
الجامعي الذي ال يجوز انتياك حرمتو بأي شكل من أألشكال ألنو في حال
االنتياك ال سامح اهلل فأن ذلك سيقمق ويسمب الطمبة حريتيم التي ىي جل غاية
القائمين عمى توفير األمن وأألطمئنان لمطمبة وعمى الطمبة إن يحترموا حرمة
( )1الغزوي ،محمد سميم ،المصدر السابق ،ص.25
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وخصوصية زمالئيم في الغرف أألخرى ألن ذلك من حقيم في الحصول عمى
الخصوصية التي تجعمو يختمي بنفسو ويعيد حساباتو ويستعد الستكمال مشواره
الدراسي الذي جاء من أجمو من مناطق بعيدة وفي ىذا الظرف الصعب والعصيب
حبا بالعمم وخدمة الوطن.

ثانواً :احلقوق والواجبات امللقاة على الطلبة الساكنني يف األقسام الداخلوة
من األقوال المأثورة :لو صمحت أخالق الناس الستقامت أألمور ،والذي
يفرح القمب أن ديننا والحمد هلل قد بني عمى تنمية أألخالق الحميدة وأتباعيا
وتجنب كل ما من شأنو أن يفسد ذلك مستعينين بقولو تعالى "كنتم خير أمة
أخرجت لمناس تأمرون بالمعروف وتنيون عن المنكر وتؤمنون باهلل"( ،)1ومستنيرين
بقول الرسول محمد (صمى اهلل عميو وسمم) "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق"(.)2
والحق يقال أإلسالم ىو أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان
وفي أكمل صور وأوسع نطاق وأن تمك المبادئ التي فتحت أعين الناس عمى ما
كان يخفى عنيا أصبحت تصدر وتعاد إلينا عمى أنيا إنجاز واكتشاف إنساني
جديد لم تعرفو البشرية من قبل.
وان أولئك الذين يتفاخرون بذلك االنجاز كانوا يتخبطون في ظالم دامس
عندما كان العرب المسممون يحممون معيم اإلسالم بمبادئو السامية وتعاليمو
السمحاء التي جعمت اإلنسان في أسمى وأعمى مرتبة يصل إلييا وان تمك المبادئ
واألخالق الفاضمة التي رافقت الحضارة اإلسالمية لما جاورىا من أقطار خمقت
اليقظة لدييم وأعطتيا أسباب النماء واالزدىار وال يخفى عل أحد ما قامت بو
األمة اإلسالمية في عيد الرسول محمد (صمى اهلل عميو وسمم) والخمفاء الراشدين
من بعده من سير حثيث ودءوب في إعطاء اإلنسان كرامتو وانسانيتو التي يفتقدىا

( )1آل عمران /أآلية.110 :
( )2الغرناطي ،أبي إسحاق إبراىيم بن موسى ،الموافقات في أصول أألحكام ،تحقيق ،محمد
محي الدين عبدالحميد ،مطبعة المدني ،ط ،3القاىرة  ،:1969ج ،2ص.53
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ويحمم بيا من خالل وضع القواعد واألسس والضمانات المناسبة لكرامة الجنس
البشري وكانت تمك أبجديات اإلسالم.
إن من أىم وأعظم األحاسيس ىو الشعور باألمن واالطمئنان والشعو ر
بالراحة النفسية والكرامة فمن حق أي إنسان أن يشعر وان يحس بأنو في حصانة
تامة من أي ظمم أو عدوان وان القوانين موضوعية لحمايتو ال ألىانتو واحتقاره
ولكن مقابل ذلك ينبغي أن يعمم ذلك أإلنسان الحدود التي يقف عندىا فال يتعداىا
وأن يشعر حين تجاوزىا أنو قد اعتدى عمى حق غيره وان القصاص الذي أستحقو
ليس ظمما وانما ىو ضابط وضمان لمسير باستقامة لضمان حق ومصمحة الجميع
وبناءا عمى ذلك ال يجوز اإلفراط في استخدام اإلنسان لحريتو فيؤذي اآلخرين
وينال من حرياتيم ،فحرية كل فرد مرتبطة بحرية اآلخرين.
من خالل ذلك كمو يتضح لنا أننا نقف عمى أرضية متينة وصمبة في
مجال توعية طمبة األقسام الداخمية وتعريفيم بالواجبات الممقاة عمى عاتقيم أثناء
تواجدىم وعيشيم في األقسام الداخمية تنبثق معظم حقوق الطمبة وتستحصل من
خالل قياميم بما يترتب عمييم من واجبات ولذلك قدمنا مبحث واجبات الطمبة عمى
الحقوق وىذا الترتيب تعاقبي فكمما أدى الطالب واجباتو أعقبت ذلك ثمار تشكل
جزءا من الحقوق ولمتدليل عمى ذلك باألمثمة فإن الطالب الذي ما يزعم أنو من
حريتو فيرفع جياز التسجيل بأعمى صوتو يكون قد اعتدى عمى حرية زمالئو
وحقيم في الحصول عمى اليدوء الالزم لمدراسة كما أن الطالب الذي يستعمل ما
يزعم أنو من حريتو فيرمي األوساخ كيفما يشاء يكون قد اعتدى عمى حق غيره من
العيش بأماكن صحية ونظيفة وىكذا دواليك ترتبط الحريات في البيئة االجتماعية
ارتباطا عفويا مباش ار فك ل عضو يؤثر بحريتو سمبا أو إيجابا عمى مجتمعو وىذا
أألمر ينبغي إن يراعى من قبل الطمبة عند استخدام حرياتيم بم يضمن عدم
المساس باآلخرين.
وفي ىذا المجال ولتسييل عرض ىذه المادة يمكننا تقسيم واجبات الطمبة
إلى قسمين أحدىما مادي واآلخر معنوي:
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 .1الواجبات المادية  :تمثل مسألة محافظة الطمبة عمى محتويات القسم الداخمي
وأثاثو وبنايتو بين أىم الواجبات المادية الممقاة عمى عاتق الطمبة وىذا األمر
يساعد عمى ديمومة البناية واألثاث بما يضمن تحقيق المرجو منيا لصالح الطمبة
المستفيدين منيا ولصالح الطمبة الوافدين مستقبال ،وىذا الواجب مرتبط ارتباطا
مباش ار بحقوق الطمبة في الحصول عمى أثاث وبناية جيدة ومن ىذا يتضح أن
الطالب يستطيع من خالل أدائو ليذا الواجب أن يساىم في أستحصال حقوقو في
القسم.
.2الواجبات المعنوية  :عمى الصعيد المعنوي فإن احترام الطالب لمموظفين
المشرفين عمى إدارة القسم كجزء من واجبات الطمبة يساىم في استحصال الطالب
عمى حقو في الحصول عمى خدمة إدارية جيدة ألن احترام الطمبة وتعاونيم مع
المشرفين والفنيين والمنظفين والحراس يحفز ىؤالء نحو المزيد من العطاء لخدمة
الطمبة فضال عن التزام الطمبة بالخمق الحميد يجعميم متمتعين بقسم داخمي آمن
وىادئ تحوطيم أجواء المحبة والسال م مما يخمق جوا دراسيا مثاليا وكما ىو واضح
فإن ىذا الحق يستحصمو الطمبة من خالل أدائيم لواجباتيم وفي نفس السياق فإن
أتباع الطمبة لمقوانين والتعميمات الصادرة من المديرية والمشرفين يساعد عمى
ضمان مسيرة األقسام الداخمية بشكل طبيعي دون حدوث إخالل أو إرباك في
النظام الداخمي لألقسام ،إن ىذه الواجبات في مجموعيا من شأنيا أن تعكس
صورة حسنة لمطمبة الساكنين في األقسام الداخمية عند األىالي المحيطين باألقسام
أألمر الذي سيؤدي إلى تعاطف األىالي مع الطمبة والسعي بين الوقت واآلخر إلى
خدمتيم وخاصة في الحاالت الطارئة.
فيما سبق تم عرض بعض حقوق الطمبة التي تستحصل عن طريق قيام
الطمبة بواجباتيم بأنفسيم تبقى الضرورة قائمة لإلشارة إلى أن ثمة حقوق لمطمبة ال
يمكن توفيرىما إال من قبل المديرية ومن ىذه الحقوق حقيم عمى المديرية في
توفير مكان مناسب ليم تتوفر فيو شروط الصحة واألمان والنقل كما أن لمطمبة
الحق في الحصول عمى خدمات جيدة تتعمق بالصحة والكيرباء وتوفير الماء لما
لذلك من أىمية كبيرة في توفير األجواء المناسبة والمالئمة لطمبة األقسام الداخمية.
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غير أن من أىم الحقوق التي ينبغي عمى إدارة المديرية توفيرىا ىو حقيم
في سن قوانين وأنظمة تحمي مجموع الطمبة من تجاوزات واعتداءات بعض
المنحرفين من الطمبة الذين يسمبون حقوق الطمبة في الحصول عمى الراحة واألمن
واالستقرار واليدوء والنظافة وما إلى ذلك وال يمكن ليذه القوانين أن تكون فاعمة إال
إذا احتوت رادع معين كعقوبات وبنود تحرم عمى الطمبة المتجاوزين أالستفادة من
أألقسام إذا استمروا عمى انحرافيم ،وتعريف أولئك المتجاوزين عمى حقوق زمالئيم
الطمبة.
إن األقسام تسعى لتوفير األجواء المناسبة والجيدة من أجل الدراسة واكمال
المشوار العممي لمطمبة الساكنين وليس لقضاء الوقت والمعب ألن ذلك ال يصب
في المصمحة العامة ،وان من دواعي الفخر واالعتزاز إن ترى المديرية طمبتيا
الساكنين في األقسام من المتفوقين عمميا وأخالقيا.

التوصوات واملقرتحات
خالصة القول يمكننا أن ندرك أىمية تعريف الطمبة بالحقوق والواجبات
الممقاة عمى عاتقيم لما تشكمو من نوعية فكرية وتوضيح ما كان يخفى عنيم
وجعميم في الصورة حتى ال تقبل التجاوزات بعد ذلك وقطع الطريق عمى من
يتصيد في الماء العكر ،إن ىذا البحث يصب في مصمحة مديرية األقسام الداخمية
والطمبة معا أممين من القائمين عمى شؤون األقسام أن يأخذوا بيذه المقترحات عمى
محمل الجد بما يتناسب وأىميتيا.
إن التحمس من أجل إظيار ثقافة البمد واحياء تراثيا ومباركة دوافعيا
الخيرة في كافة المجاالت من األمور الميمة والحساسة لما فييا من خير وسعادة
لمجميع وحق الغنا عنه وبذلك يوصي ويقترح الباحثان باآلتي:
 .1إصدار تعميمات بشكل كراس تيدف إلى توعية الطمبة بأىم الواجبات الممقاة
عمى عاتقيم في األقسام الداخمية وتوزيع تمك الك ارريس عمى الطمبة كافة عند
بدء تسجيميم في السكن ويكون ذلك بمثابة دليل لمطالب.
 .2استحداث دورات تثقيفية لمعاممين في األقسام الداخمية تيدف إلى التعريف
بالحقوق والواجبات وتفعيل دور القانون في األقسام الداخمية.
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 .3تخصيص محاضرين متخصصين لزيارة األقسام الداخمية والقاء محاضرات في
ىذا الشأن والمجال.
 .4اإلكثار من وضع الممصقات واإلعالنات الجدارية التي تشير إلى أىمية التقيد
بتمك الواجبات وضرورة أتباعيا مدعومة بالنصوص الدينية التي تحفز الطمبة
عمى إتباعيا.
 .5الجدية والمصداقية في معالجة المشاكل القانونية والتجاوزات من قبل الطمبة.
 .6اختيار وتشخيص الطمبة الممتزمين ومكافأتيم وبالضد من ذلك معاقبة وتوبيخ
المسيئين.
 .7التقيد وااللتزام بالقوانين وتطبيقيا عن حب وتفيم ال عن طريق الخوف
والتيديد.
 .8إبداء المساعدة الممكنة والمتاحة لمعاممين من كافة األطراف المعنية من أجل
الوصول إلى اليدف المنشود.
 .9تشجيع المبادرات الشخصية الخيرة الرافضة لمتجاوز والفوضى بين الطالب من
أجل المصمحة العامة.
 .10تفعيل دور الكميات وعمادتيا في إيضاح ذلك إلى الطمبة بمساندة من األقسام
وجيودىا في ىذا المجال.
 .11االستفادة من ذوي االختصاصات القانونية في إنجاح ىذا المشروع الميم
والحيوي.
 .12تبني برامج إرشادية ومشاريع تيدف إلى توعية طمبة األقسام الداخمية.
 .13جعل الطالب يشعر بالمسؤولية والمحافظة عمى ممتمكات القسم ألنيا ممك
لمجميع عن طريق استنياض الدوافع الخيرة فيو وتنميتيا وحتى بوسائل عقابية
مثل الغرامات عن كل ما يتسبب من ضرر مادي لممتمكات األقسام الداخمية.
وفي الختام أسأل اهلل العمي القدير أن يوفقنا ويرشدنا إلى الطريق الصحيح
والقويم من أجل مسعانا الصادق واليادف إلى البحث عن كل ما من شأنو أن
يساىم ويرفد مسيرة بمدنا العزيز نحو التقدم والرقي في مجال الدراسات والبحوث
اإلنسانية خدمة وعرفانا لعراقنا العزيز ومن اهلل العون التوفيق.
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Abstract
A simple summary a bout the beginning of the grown of
the interior departments and what happens of developments of
the firstlings of it growth, and how the science students was
getting the sciences and knowledge in a various fields of life,
and to identify the students of the interior departments by their
rights and their duties inside the interior department from the
hand of take care of their furniture's and their requirements
and from the hand of how to deal with the workers and the
interior department managers and some of guardianship and an
important suggestions which make the behavior of the student
very clear inside the interior department.
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