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نٌسان من كل عام تمر علٌنا ذكرى تؤسٌس اول منظمة طالبٌة مهنٌة اجتماعٌة  14فً   
دٌمقراطٌة فً تارٌخ العراق السٌاسً الحدٌث وتارٌخ المجتمع المدنً فً بالدنا،وهذه المنظمة 

اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة او اتحاد )راقهً اتحاد الطلبة العام فً جمهورٌة الع
تتوٌجا لنضاالت الحركة الطالبٌة  1948وكان تؤسٌس هذه المنظمة عام (.الطلبة العراقً العام

مندوبا  250اول مإتمر طالبً فً ساحة السباع وبمشاركة وانعطافة حقٌقٌة فً تارٌخها،لٌعقد 
مإسسة موجودة آنذاك لٌعلنوا عن تشكٌل  71ة من اصل لٌكمدرسة ثانوٌة ومعهد و 56ٌمثلون 

حٌن  27/1/1948كما جاء التؤسٌس بعٌد وثبة كانون المجٌدة فً .اتحاد الطلبة العراقً العام
تظاهر ابناء الشعب العراقً،وفً مقدمتهم العمال والفالحٌن،وكذلك الطلبة وباقً الفئات 

لغاء معاهدة بورتسموث التً كان ااف وفً سبٌل اٌقوقدموا عشرات الشهداء،االجتماعٌة،
ومهد لتؤسٌس اتحاد الطلبة النهوض .التفاوض جار علٌها بٌن الحكومتٌن العراقٌة والبرٌطانٌة

الدٌمقراطً الواسع والتصاعد فً نضاالت الحركة الوطنٌة العامة والحركة النقابٌة 
هم النقابً من فرض تنظٌم 1945 –1944استطاع عمال بالدنا فً فترة .والعمالٌة

 16العلنً،واضطرت السلطات على الرضوخ لبعض مطالٌب شعبنا وطبقتنا العاملة ومنها اجازة 
 . نقابة عمالٌة فً بغداد والبصرة والعمارة

 1926عام اال ان بداٌة المواجهة بٌن الحركة الطالبٌة العراقٌة والسلطات الحاكمة ترجع الى    
ركزٌة ببغداد،والمرتبط بما سمً حٌنها بقضٌة االستاذ باالضراب الطالبً فً االعدادٌة الم

عندما تظاهر الطالب ضد زٌارة الداعٌة  8/2/1928 وكذلك الى تارٌخ !السوري النصولً



وعبد  الصهٌونً الفرٌد موند،وفٌها اعتقل حسٌن الرحال وزكً خٌري وعاصم فلٌح ومهدي هاشم
 !القادر البستانً وعزٌز شرٌف

وكان شعار اع االستاذ جعفر اللبان اول رئٌس التحاد الطلبة العراقً العام،انتخب مإتمر السب   
وانتمى االتحاد الى اتحاد ،(فً سبٌل مستقبل افضل...فً سبٌل حٌاة طالبٌة حرة)االتحاد المركزي

صدرت اول جرٌدة طالبٌة ناطقة باسم االتحاد  1951شباط  14وفً ،1950الطلبة العالمً عام 
فً تؤبٌن (ٌوم الشهٌد)وحضر المإتمر الشاعر الكبٌر الجواهري،والقى قصٌدة."كفاح الطلبة"وهً
بعدها قامت السلطات الملكٌة بحملة بولٌسٌة شرسة .1948الذي سقط فً وثبة (جعفر)اخٌه

لالنتقام من الشعب والمنظمات السٌاسٌة التً شاركت فً وثبة كانون،واعتقلت فٌها كوادر وقادة 
 !واجبر االتحاد على العمل السريفً اتحاد الطلبة العام،

 
 1953،وفً عام 1952فً برٌطانٌا تؤسست جمعٌة الطلبة العراقٌٌن فً المملكة المتحدة عام    

ت الجمعٌتان مع الطلبة العراقٌٌن فً فرنسا تؤسست جمعٌة الطلبة العراقٌٌن فً النمسا،ونظم
واستمرت ".ملتقى للطلبة العراقٌٌن خارج الوطن"اول 1954وبلجٌكا وسوٌسرا صٌف عام 

الجمعٌات الطالبٌة العراقٌة فً اوربا منذ تؤسٌسها فً السعً لتحقٌق مهامها الطالبٌة والوطنٌة 
طات المدافعة عن ثورة تموز،وفً كجزء من اتحاد الطلبة العراقً العام،وساهمت فً النشا

 .والتندٌد به 1963معارضة انقالب شباط 
الى جانب المنظمات المهنٌة والقوى الجماهٌري التحاد الطلبة العام دور اساسً فً التحشٌد    

،وقد التهب الشارع العراقً و نزلت 1956و  1952السٌاسٌة آنذاك ابان انتفاضات شعبنا 
لى الشوارع فً بغداد والمحافظات وشارك الطلبة بزخم كبٌر،كما ردت المالٌٌن من العراقٌٌن ا

الشرطة كعادتها بشراسة،وسقط عدد كبٌر من الطلبة بٌن شهٌد وجرٌح،وحصلت اعدامات 
 !لمناضلٌن فً مدٌنة الحًل

انعقد المإتمر الثانً لالتحاد على قاعة الشعب وبحضور الزعٌم عبد الكرٌم قاسم فً   
اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة "ٌر اسم االتحاد لٌكونٌالمإتمر تغ،واقر 16/2/1959

استشهد اواسط الثمانٌنات نصٌرا فً )مهدي عبد الكرٌم رئٌسا لهاالستاذ ،وانتخب "العراقٌة
ٌّف اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة عام .(كردستان العراق المإتمر السادس  1960وض

،وهو ال ٌزال قٌادة اتحاد الطلبة العالمً 1961ترأس عام فً بغداد،كما التحاد الطالب العالمً 
مهدي الحافظ اواسط الستٌنات وبداٌة . د،كما شغل ٌشغل فٌها للٌوم مقعدا فً اللجنة التنفٌذٌة

احتل اتحادنا مواقع قٌادٌة فً اتحاد .السبعٌنات كرسً ممثلٌة االتحاد لدى اتحاد الطلبة العالمً
،وشغل منصب نائب 1971الى  1961ً بحٌث شغل منصب السكرتارٌة للفترة من الطلبة العالم

 !1977الى  1971الرئٌس للفترة من 
تعرض اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة وبقٌة المنظمات الدٌمقراطٌة فً انقالب    

 بسكٌن 1958تموز  14ذبحت ثورة بعد ان الى العنف واالرهاب، 1963رمضان االسود 
هو جوهر ما فعلوه فً فترة حكم  1963البعث،ومافعله البعثٌون عند استالمهم السلطة عام 



ومع ..!صدام حسٌن وما ٌفعلونه الٌوم تحت ٌافطة المقاومة،وهً برٌئة منهم،فالبعث هو البعث
حدا هذا االنقالب الحت بشائر االستعمار القدٌم واالستعمار المقنع الجدٌد تلوح من جدٌد مما 

التحول الى العمل السري مع محاوالت "اتحاد الطلبة العام"حركة الدٌمقراطٌة ومنها اتحادنابال
الحكام الجهلة تزٌٌف الحٌاة الدٌمقراطٌة والحزبٌة بابتذال وتزوٌر العمل المهنً واالجتماعً 

فة والشعبً،وانتشار الفساد والالابالٌة واالنتهازٌة والوصولٌة فً اجهزة الدولة،واطالق الصحا
 .المؤجورة لفرض سٌاسة الفزع والتهدٌد بالوٌل والثبور

لقد شنت قطعان الحرس القومً حملة ارهابٌة دموٌة كان من نتائجها مقتل واعتقال وفصل    
المدارس والجامعات والمالعب الرٌاضٌة الى معتقالت ومسالخ بشرٌة  اآلالف من الطلبة،وتحولت

واصدرت .اب وانتزاع البراءات من خٌرة ابناء الشعبالتعذٌب واالغتص ٌمارس بها شتى انواع
 اتحاد الطلبة)الفاشٌة قانونا حرمت فٌه نشاط كافة المنظمات الدٌمقراطٌة ومنها حكومة االنقالب

مراكز  واستولت على مقراته فً بغداد والمحافظات وحولتها الى(العام فً الجمهورٌة العراقٌة
الكوادر الطالبٌة  تسعة التً اعقبت االنقالب العشرات منللقتل والتعذٌب،واستشهد فً االشهر ال

المرزا،فٌصل الحجاج،فاضل  العراقٌة ذات السجل النضالً المشرف،ومنهم عدنان البراك،صاحب
الحٌدري،عبد هللا هاشم الرماح،منذر ابو العٌس  الصفار،عبد الخالق البٌاتً،محمد الوردي،مهٌب

 .والعشرات من الشهداء االبطال
ـ  1964غم التضحٌات الكبٌرة التً قدمها االتحاد فقد نهض من جدٌد فً الفترة ور   

اخذت  ،وبدأ بتشكٌل لجان طالبٌة اتحادٌة فً عدد من المدارس الثانوٌة والمعاهد والكلٌات1965
وانعقد المجلس !تواصل العمل بصورة سرٌة للغاٌة،وعلى ضوء ذلك تشكلت قٌادة جدٌدة لالتحاد

،واصدر المجلس تقرٌرا عاما حول واقع الحركة الطالبٌة 1965ً فً تشرٌن الثانً االتحادي الثان
العالقة مع  التدرٌسً،واكد على وحدة الحركة الطالبٌة العراقٌة وتنشٌط العراقٌة والواقع التعلٌمً

 !المنظمات الطالبٌة العربٌة واتحاد الطلبة العالمً
االنتخابات المشاركة فً ام فً الجمهورٌة العراقٌة اتحاد الطلبة العقررت قٌادة  1967فً عام    

من مجموع اصوات % 80االنتخابات بتحقٌقه الطالبٌة تحت اشراف حكومً،لٌكتسح اتحادنا 
عالن حملة مالحقة شرسة ضد زمٌالتنا امما اضطر الحكومة إللغاء االنتخابات و،الطلبة

 !رغم مضاٌقات السلطة 1967/اراٌ/11،وعقد االتحاد مجلسه االتحادي الثالث فً وزمالئنا
رغم  1969عام تشرٌن الثانً وض االنتخابات الطالبٌة خ قررت قٌادة اتحاد الطلبة العام   

كبٌرة،اذ لم ٌكشر الحاكمون عن انٌابهم بعد،خاصة ولم  انتشار العنف والعسف المغلفٌن الى حدود
وكان الهدف الرئٌس من !عواما 6مّر على عهد البعث االول سوى ما ٌزٌد قلٌالً على  ٌكن قد

زج الجماهٌر الطالبٌة فً ممارسة حقوقها،وتحدي جالوزة وموظفً :االنتخابٌة خوض المعركة
لقد فاز انصار البعث كما هو متوقع عبر التزوٌر والقمع والمالحقة،اال ان .وانصار النظام وارباب

لجنة لتقصً الحقائق من براغ الطالب العالمً رفضت االعتراف بالنتائج بعد مجًء  قٌادة اتحاد
االستثنائٌة "االجواء الدٌمقراطٌة جدا"الى بغداد،واالطالع بشكل مباشر حتى على ضحاٌا

وتحققت العدٌد من االهداف التً لم ٌكن هدف الفوز باالنتخابات محسوما !للسلطات
 ومواجهةالتثقٌف والتعرٌف بؤهمٌة الممارسات االنتخابٌة،التحرٌض على مجابهة :فٌها،ومنها

دٌمقراطٌة  المزورٌن،توسٌع القاعدة الشعبٌة لتشكٌالت وتنظٌمات االتحاد وتمرٌنها لمعارك
والمساومة  الحقة،زٌادة الوعً بؤهمٌة دور الجماهٌر،رفض القبول باألمر الواقع

 استثمر االتحاد النشاط شبه العلنً لفعالٌاته بداٌة السبعٌنات من القرن المنصرم لتقوٌةو!واالذعان
،واكتساب المناعة الالزمة لدرء ،وتعمٌم خبرته فً الحلقات الدراسٌةعود لجانه وهٌئاته االتحادٌة
صنٌعة البعث  –ولمقاومة محاوالت ابتالعه من قبل االتحاد الوطنً  المٌول االنتهازٌة والتوفٌقٌة

 .وتحرٌم اي نشاط طالبً خارجه – 1961والذي تؤسس عام 



قً فً الربع األخٌر من القرن المنصرم هو عن جهد واع وتصمٌم ان ما حل بالطالب العرا   
مسبق لسٌاسة الطغمة الحاكمة لتحوٌل ابناء الشعب الى قطٌع من األرقاء مغسولً األدمغة والى 

وبذل النظام العراقً السابق الجهد ،لقد تآكلت المراكز األكادٌمٌة والتدرٌسٌة.بوق اعالمً تهرٌجً
وخدمة مآرب االسٌاد (بابا صدام)طالبٌة بالقٌم الزائفة للركوع امام الطاغٌةلتؤطٌر الساٌكولوجٌة ال

فً النزعة الحربٌة،وغرس فٌهم عقدة الذنب جراء استخدام األسلحة الفتاكة ال لتهدٌد جٌران 
العراق فحسب بل ضد الشعب العراقً والشعب الكردي،ولٌبقوا فً هذا الشرك القاتل فً سبٌل 

واسهم جهابذة الثقافة القومٌة البعثٌة ومع تفاقم .ة فً معسكر اعداء الشعبتثبٌت مواقعهم كشرذم
دور الدولة الكالنٌة العراقٌة فً قمع الشعب واالبتالع التدرٌجً لحقوق االنسان والمنظمات 

 .االجتماعٌة والنقابٌة العراقٌة
ئها،وكان المثقف تحملت شبٌبة وطلبة العراق الوزر االوفر جراء نهج عسكرة الثقافة وازدرا   

فً عرف صدام حسٌن هو خرٌج الجٌش الشعبً واالتحاد الوطنً لطلبة العراق واالتحاد العام 
االولمبٌة عدي لشباب العراق واالتحاد العام لنساء العراق وهٌئة الرٌاضة والشباب واللجنة 

الكثٌر بسبب  وعانى التعلٌم!الخ من الكتائب الفاشٌة..ومنظمة فدائًٌ صدام وجٌش تحرٌر القدس
القادسٌات الكارثٌة والحصار االقتصادي وقمع السلطات والمٌكافٌلٌة لتصبح نسبة القادرٌن على 

واراد صدام حسٌن تسمٌم %.23 -،االناث%55 -الذكور:2003القراءة والكتابة بالبالد عام 
اعة افكار الطالب والشباب وتحوٌلهم الى ادوات مسخرة ال عقل لها وال ضمٌر،ٌحترفون صن

الموت واعتبار الموت فً سبٌل الفاشٌة والقائد المفدى شهادة،ٌمألون النفوس بالحقد والكراهٌة 
 .والتعصب القومً،ضد القومٌات االخرى والشعوب المحبة للسالم

الى تكثٌف عمله من كردستان العراق بسبب قمع السلطات  1979اضطر اتحاد الطلبة العام عام   
ك الى جانب القوى الوطنٌة من اجل اسقاط النظام،وقد بذل االتحاد طٌلة الفاشٌة،ولٌناضل من هنا

نضال عمله السري ابان العهد الدكتاتوري على فضح الهوٌة والعقلٌة الشمولٌة للدكتاتورٌة 
وفضح وتعرٌة رموز النظام السابق الهزٌلة ومرتزقة النظام وواجهاته الكارتونٌة فً منظماته 

محافظات وما سببته سٌاسات التبعٌث من مضار على مصالح عموم السلطوٌة وفروعها فً ال
ارتبط االتحاد طٌلة قد و!الشعب لعدم استٌفائها الموضوعٌة وخضوعها لسوق الفساد واإلفساد

سنوات كفاحه السرٌة وشبه العلنٌة والعلنٌة بؤوثق العالئق مع اتحاد طلبة كردستان وتبادل معه 
الٌاته،كما شارك اتحاد طلبة كردستان فً فعالٌاتنا وتبادل المشورة واالدبٌات وشارك فً فع

 !التهانً فً مناسبات شعبنا
لجنة "باشرافواعادة نشاط الجمعٌات والروابط الطالبٌة العراقٌة خارج الوطن، وفً سبٌل  

الكونفرنس التاسع لطلبة العراق الدٌمقراطٌٌن وروابطهم وجمعٌاتهم فً ،انعقد فً براغ"التنسٌق
وقد تركزت نشاطات ومهام لجنة التنسٌق !فً احدى المدن التشٌكٌة،1980ٌلول فً ا الخارج

والروابط والجمعٌات الطالبٌة على العمل التضامنً ضد القمع واالرهاب فً العراق،وفً سبٌل 
التفوق :دعم نضاالت الشعب العراقً وقوات األنصار فً كردستان،وتطبٌق الشعار المركزي

كما تمكن اتحادنا فً المإتمر الثانً عشر التحاد الطالب العالمً فً برلٌن !نالعلمً والعودة للوط
من طرد االتحاد الوطنً لطلبة العراق من الهٌئات القٌادٌة لالتحاد تمهٌداً لفرض المزٌد  1980

وفً المإتمر السادس عشر التحاد الطالب !من العزلة علٌه،وفضح سلطته الدكتاتورٌة فً العراق
قبرص جرى تجمٌد عضوٌة االتحاد الوطنً / فً الرنكا 1992شهر كانون الثانً عام العالمً فً 

ٌذكر ان اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة !لطلبة العراق فً اتحاد الطلبة العالمً والى االبد
العراقٌة قد شارك مع اتحاد الشبٌبة الدٌمقراطً العراقً فً كل المهرجانات العالمٌة للشبٌبة 

واتحاد الطلبة (اتحاد اشبٌبة الدٌمقراطً العالمً)فً العالم والتً اشرف علٌها وفديوالطلبة 



،ولدٌه عالقات ثنائٌة 1998عام اتحاد الطلبة والشبٌبة العالمً انتمى اتحادنا الى ...العالمً
 .  متمٌزة بالعدٌد من المنظمات العربٌة والعالمٌة

 1982فاضات الطالبٌة والجماهٌرٌة الباسلة فً ربٌع فً االنتبارز اتحاد الطلبة العام كان دور    
فً و!1991وآذار  1987واٌار  1986والهبة الجماهٌرٌة عام  1985وخرٌف  1984وربٌع 

اعلن اتحادنا عن الشروع بالعمل العلنً فً بغداد مجددا وافتتح مقره المركزي فً  15/4/2003
لطلبة معلنة العودة الجدٌدة التحادنا صدرت جرٌدته المركزٌة كفاح ا 1/5/2003العاصمة،وفً 

وشرع االتحاد بالتصدي للمهام الجسام والنهوض بالعراق الجدٌد لمواجهة مفاهٌم .المناضل
وتشٌع روح  التخلف فً البرامج الدراسٌة وفرض افكار ال تواكب العصر وتحط من قٌمة المرأة

مظاهر انتشار التسلح المٌلٌشٌاتً وفضح !الفرقة والعداء واالستعالء بٌن مكونات الشعب العراقً
والتهاون وسوء االداء الحكومً  العابث باألمن وقتل الناس االبرٌاء،الى جانب تدمٌر الُبنى التحتٌة

والسٌاسٌة وما ٌتعلق بحٌاة الناس المعٌشٌة  فً تقدٌم الخدمات،وشل الحٌاة االقتصادٌة والثقافٌة
وفً سبٌل العراق !واالحتاللواالرهاب الحروب مخلفات  الٌومٌة،والعمل على انقاذ الوطن من
  .الدٌمقراطً الفٌدرالً التعددي الموحد

لم ٌمنح مجلس الوزراء اجازة ممارسة العمل التحاد الطلبة العام فً جمهورٌة العراق طٌلة   
االعوام التً تلت انهٌار دكتاتورٌة صدام حسٌن رغم التزام االتحاد بكل التعلٌمات 

وال ٌبدو الموضوع .بعته هذا الموضوع مع اللجنة المذكورة والهٌئات ذات الشؤنوالقوانٌن،ومتا
قصور فً فهم القوى السٌاسٌة المتنفذة وجهل لماهٌة المنظمات غٌر الحكومٌة والحركات 
االجتماعٌة ومنظمات المجتمع المدنً او انشغال الحكومة العراقٌة بؤمور اكثر اهمٌة منها الوضع 

بل ٌتعداه الى نهج محوره هو محاصرة االتحادات والنقابات !وضى العمل السائدةاالمنً او بسبب ف
المهنٌة وعموم منظمات المجتمع المدنً والحركة االجتماعٌة فً بالدنا والتضٌٌق على نشاطاتها 

ٌذكرنا ذلك بموقف السلطات الملكٌة من شرعٌة اتحاد الطلبة العراقً !والتدخل الفظ فً شإونها
الدكتاتورٌة من المنظمات المهنٌة الدٌمقراطٌة اواسط سبعٌنٌات القرن  العام،وموقف

 .الفائت،والسٌاسة الرعناء للمكتب المهنً التابع لقٌادة قطر حزب البعث المنحل
اتحاد الطلبة العام فً جمهورٌة العراق لم ٌنتظر من الحكومة هذا الموقف غٌر المنصف،بل    

والقادة الذٌن  واحترام استقاللٌته وتكرٌم الرواد والمبادرٌن منها منحه االجازة المستحقة توقع
والتقدم اثر واضح فً  كان لدورهم فً بناء الوعً الوطنً العام وفً تكرٌس قٌم التمدن والتحضر

ٌنبغً انصافه،بدال من تهمٌشه كما  السعً القامة العراق الجدٌد،والدستور كفل له حقوقه،لذلك
كومة العراقٌة عن مواقفها فً هذا الشؤن التً ال تبشر بالخٌر ان ولم تتراجع الح.ٌجري اآلن

تواصلت فً الممارسة العملٌة،مواقف مرٌبة وغٌر دٌمقراطٌة بشإون ال تخص الحكومة ووزارة 
الدولة لشإون المجتمع المدنً،بل تسقط فً الدعاٌة الحكومٌة واالنتخابٌة،النها ترٌد ممارسة 

ا،وبالطرٌقة التً تختارها هً رغم انف الدستور،فً حٌن تمارس الحٌاة الدٌمقراطٌة على هواه
التدخل فً الشؤن المإسساتً المدنً بالطرٌقة الفجة التً لم ٌمارسها اال البعثٌون من قبل،بعد ان 

 .جعلوها فً خدمة الحزب الحاكم ومرتزقته
واقف براغماتٌة محضة،هدفها السٌطرة على النقابات واخضاعها للقوى المتنفذة االمر نعم،م   

ومن .الذي تعارض مع الف باء الدٌمقراطٌة وحقوق االنسان ومفهوم دولة القانون والحكم الرشٌد
المإسف ان ال تلقى المطالبات المشروعة التحاد الطلبة العام اآلذان الصاغٌة بل الصمت المطبق 

 67لس الرئاسة الموقر الذي ٌعتبر الضامن على االلتزام بالدستور كما جاء فً المادة من مج
منه،ولجنة مإسسات المجتمع المدنً،ومجلس النواب الذي ٌراقب الحفاظ على سٌادة 

واالنكى من ذلك ان وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً مازالت ترفض االعتراف .القانون
وف تنفٌذ قرار كانت قد اتخذته ٌخص االنتخابات الطالبٌة،ما ٌإكد تهٌب بالمنظمات الطالبٌة وتس



غٌر مبرر من الحركة الطالبٌة،وعدم ثقة الوزارة بامكانٌات الطلبة فً المساهمة الفاعلة فً 
ٌذكر ان !وهذا الموقف المتعنت ٌدعو الى التؤمل وٌثٌر الكثٌر من عالمات االستفهام.خدمة العراق

ام كان فً طلٌعة القوى الطالبٌة الداعٌة الى ضرورة تنظٌم االنتخابات الطالبٌة اتحاد الطلبة الع
 !داخل المإسسات التعلٌمٌة والعمل على تنظٌم العمل الطالبً

الشبٌبة الجامعٌة اكثر من غٌرها تحسسا لمشاكل االوضاع االكادٌمٌة والمناهج التعلٌمٌة   
سٌبقى الجٌل الفتً والدٌن ات المالكون ورجال االعمال طالما ٌدٌر الجامع"والتدرٌسٌة وانتقادا لها

طالبٌة حٌاة فً سبٌل  تناضل شبٌبتنا!،واكثر اندفاعا الى الحركة والعمل واالثارة!"اعمى وجاهل
د ٌشد،وتعمل على تنمٌة وتطوٌر قدرات الطلبة والشباب المهنٌة واالبداعٌة،والدٌمقراطٌةحرة 

تتلخص المعوقات التً تواجه العملٌة التربوٌة و!بة المطلبٌةالعزم من اجل قضاٌا الشبٌبة والطل
 :التعلٌمٌة فً العراق الٌوم

  التعلٌم،وخاصة التعلٌم العالً والبحث العلمً عن حاجات البالد وامكاناتها وآفاق بعد
 .تطورها

 لمراجعة والنقد والتغٌٌر ارتباطا وهً تنتظر ا)جمود المناهج التعلٌمٌة فً مختلف المراحل
االسالٌب التً تكرس الحفظ ،وانتشار (طور الحاجات المجتمعٌة وطبٌعة المرحلةبت

والتلقٌن والتبرٌر والنفعٌة بدل االسالٌب التً تعلم التالمٌذ مهارات العثور على المشكالت 
وحلها و التفكٌر الناقد واالبداعً،والتً توفر مهارات االستقراء واالستنباط التً تعد 

 !نتائجشرطا منطقٌا الى ال

 انتشار مظاهر التعصب بكل اشكاله وصوره فً النظام التعلٌمً والتربوي،وبشكل خاص 
 .التعصب الدٌنً والطائفً والقومً

  تشوه الوعً المجتمعً،وتدنً روح المواطنة،والقطٌعة المعرفٌة،وشٌوع ثقافة الالأبالٌة
 !والروح العدمٌة

 حاصصات من المعضالت التً تواجه االهمال والتجاهل الفعلً الذي اتخذته حكومات الم
الشباب،كتفشً البطالة،وتزاٌد مصاعب الحٌاة المعٌشٌة،وغٌاب الخدمات 
األساسٌة،وتدهور مستوى التعلٌم والصحة،وشٌوع ثقافة التخلف،واعاقة دور المرأة 
االجتماعً وإسهامها فً عملٌة التنمٌة وبناء الحاضر والمستقبل ومصادرة 

 !والمادي المدٌد الذي ما ٌزال ٌتراكم دون حل جذري حقوقها،والخراب الروحً

 تذمر االكادٌمٌٌن االجواء المعٌشٌة الصعبة للكفاءات العلمٌة وتسربها الدائم الى الخارج،و
واالستقبال الفاتر وتؤخٌر  العائدٌن من الخارج من انعدام الوظائف واالجراءات الروتٌنٌة

 .تعٌٌنهم

 ٌة برواتب ومخصصات االستاذ الجامعً فقط،واهمال محاولة حصر قانون الخدمة الجامع
تؤخٌر تعدٌل قانون تطوره التربوي والعلمً بما ٌتناسب وروح عصر مجتمع المعرفة،و

الخدمة  بما ٌضمن استمرار التدرٌسً الجامعً فً 2008لسنة  23الخدمة الجامعٌة 
 !مساعد استاذلحٌن تقدٌمه طلبا باالحالة الى التقاعد،خصوصا من هم بدرجة استاذ و

 مدرس واستاذ )سرعة تنفٌذ القرارات الالمدروسة كقرار احالة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن
الى التقاعد من قبل رئاسة بعض الجامعات وعمادات الكلٌات،وباعداد ال (مساعد واستاذ

والحاصلٌن  تصدق ضمت خٌرة التدرٌسٌٌن المعروفٌن بالنزاهة والجد والوفاء للوطن
امرٌكا  ارقى الجامعات الغربٌة والشرقٌة واالوربٌة ومن جامعات على شهاداتهم من

 ان اكثر الذٌن احٌلوا الى التقاعد هم من الذٌن لم ٌتركوا الوطن وفضلوا بٌع ما!وغٌرها
 ٌملكون لمواجهة الحصار الظالم،وهم الذٌن واجهوا االرهاب وهجروا من بٌوتهم بعد ان



 اثاث وسٌارات،باالضافة الى تعرض اوالدهم سٌطر االرهابٌون علٌها بكل ما فٌها من
 !للخطف ودفع فدٌة االفراج عنهم

 تواضع البنٌة التحتٌة للعلوم،واقامة المشارٌع التعلٌمٌة،سواء الدراسات االولٌة ام 
البحث  ام مشارٌع(التً ٌمكنها من جذب افضل العقول من الخارج)الجامعات ام مدن العلم

ى التحتٌة للمإسسات التعلٌمٌة الى الكثٌر من االدوات افتقار البنو.العلمً والتطوٌر
والمستلزمات الالزمة لعملٌة تعلٌمٌة مثالٌة،والكثٌر من االقسام العلمٌة السٌما على 
مستوى الدراسات العلٌا مازالت مغلقة لحد الٌوم تحت ذرٌعة اقتقار جامعاتنا للكوادر 

 !االقسام  مثل هذه العلمٌة الضرورٌة لفتح 

 ة السلك التدرٌسً والتعلٌمً من انصاف المتعلمٌن والمثقفٌن والعناصر التً تمارس معانا
 .دورا مخابراتٌا وتجسسٌا

  التؤرجح الجامعً بٌن الهوٌة االكادٌمٌة وممارسات الرعاع وانصاف المتعلمٌن
والمرتبطٌن بمٌلٌشٌات طائفٌة او جٌوش !المحسوبٌن على طالب الجامعات وكلٌاتها

استفزاز االخرٌن حتى ان كانوا من ابناء  قة لهم باالسالم اال من حٌثطوائف ال عال
 !الطائفة الواحدة

 اتنقال مواكب العزاء الحسٌنٌة من الساحات العامة والحسٌنٌات والمساجد الى باحات 
واآلداب والتربٌة فً  الكلٌات وقاعاتها وحدائقها ومكتباتها،وتحول كلٌات مرموقة كاالعالم

بالمعنى الكامل  لى حسٌنٌات ومواكب عزاء عاشورٌةجامعة بغداد ا
 !جهوري قوي ٌنطلق من احدث االجهزة االلكترونٌة بصوت..وردات..لطمٌات!للعبارة

 محمد حسن العلوان عمٌد .آخرها اغتٌال د)تروٌع الهٌئات التدرٌسٌة،وقتل االكادٌمٌٌن
خصائً فً المركز زٌد عبد المنعم علً اال. كلٌة الطب فً الجامعة المستنصرٌة و د
،ومغادرة آالف االساتذة المهددٌن (2011العراقً لبحوث السرطان فً آذار 

التً ترهب االساتذة والطلبة،بما ٌإدي الى تعثر  الوطن،وتواصل ظاهرة رسائل التهدٌد
العملٌة التربوٌة وتعطٌل العمل االكادٌمً وقمع حرٌة التعبٌر وهجرة العقول الى 

 .التقدم االجتماعً والتكنولوجًالخارج،واعاقة تحقٌق 

  ضعف مراقبة ومتابعة المنظمات والمإسسات التعلٌمٌة الدولٌة واالمم المتحدة للعملٌة
اللجنة الدولٌة للتضامن مع اساتذة  بما فٌها!التربوٌة التعلٌمٌة فً البالد ومعوقاتها

 !الجامعات العراقٌة

 االمٌة! 

 الت طلبة جامعة بغداد،وبٌع درجات الطالب التالعب الخطٌر فً سجآخرها !فضائح الفساد
وموظفٌن وبعض !المتفوقٌن والناجحٌن الفراد او طالب حصلوا على درجات ضعٌفة

 !السٌاسٌٌن فً دوائر الدولة لغرض الحصول على البعثات والزماالت الدراسٌة واالٌفادات

 المتوسطة واستمرار التسرب الدراسً لدى طلبة الدراسة !انقطاع الطلبة عن الدراسة
 .واالعدادٌة

  التعلٌم الحكومً الذي ٌحتضن كافة طبقات الشعب دون استثناء او االساءة المتعمدة الى
 !!تمٌٌز

 والدولة فً !اهمال الدولة العراقٌة للتعلٌم الجامعً،وعدم تقدٌرها لدور الجامعة فً التنمٌة
ٌسجل فً  مً دعمااحسن الحاالت تعتبر الدعم المادي للجامعات وللعلماء والبحث العل

علما ان )خانة االموال المفقودة،فكل ما ٌصرف على الجامعة من غٌر رواتب االساتذة
 !هً اموال ضائعة(من مٌزانٌات الجامعات% 80الرواتب الزالت تشكل اكثر من 



  محاولة تغٌٌر اسماء مدارس كان التخوف منها فً فترة حكم اعتى دكتاتورٌة شهدها
الى ....جالوزة النظام البائد تغٌٌرها،لكن المحاوالت فشلت من التارٌخ،وحاول من حاول

 !اسماء طائفٌة ودٌنٌة

  تصاعد استثمارٌة التعلٌم االهلً،ومحاوالت احتواء المعلم والمدرس صاحب الرسالة
التعلٌمٌة فً دائرة اٌة مدرسة تدفع اكثر،ومنح الشهادات لمجرد دفع اجور التعلٌم 

وثقل اعباء اجور الدراسات المسائٌة والجامعات !م االهلًوالتسجٌل فً مإسسات التعلٌ
 .وتقف حاجزا دون تحقٌق طموحاتهم االهلٌة التً ترهق كاهل الطلبة

  الهوة المتزاٌدة بٌن التعلٌم العالً الرسمً والتعلٌم العالً االهلً فً ترصٌن العملٌة
رار لتنشٌط مفاصلها التعلٌمٌة والتربوٌة وتحقٌق قفزة نوعٌة فً ادائها،والسعً باستم

 . ومعالجة مشاكلها

  التراخً فً اٌجاد هٌكل اداري ٌضمن ابقاء مإسسات التعلٌم األهلً تحت اشراف الدولة
ضمانا لتنمٌة المصالح العلمٌة والوطنٌة العلٌا،على ان ال ٌمتد الى االمور االدارٌة 

لعلمً بشؤن مإسسات والعلمٌة االخرى،وٌنسجم مع توجٌه وزارة التعلٌم العالً والبحث ا
 .التعلٌم العالً االهلً

  عدم تكفل الدولة بتوفٌر بعض المستلزمات المادٌة للتعلٌم العالً األهلً،وخاصة ما ٌتعلق
باالبنٌة واالجهزة والمستلزمات،وتقدٌم القروض والمنح التً تسددها الكلٌات االهلٌة على 

فاء الضرٌبً،وشمول التدرٌسٌٌن اقساط،وشمول المإسسات التعلٌمٌة االهلٌة بمبدأ االع
والعاملٌن فً مإسسات التعلٌم العالً االهلً باالمتٌازات والحقوق التً ٌتمتع بها اقرانهم 

 . فً مإسسات التعلٌم العالً الرسمً

 ها عقول علمٌة ؤاقدام وزارة التعلٌم العالً فً نزع الصفة القانونٌة عن مإسسات تنش
بدل دراسة !التعلٌم عن بعد او التعلٌم المفنوحوخبرات اكادٌمٌة وطنٌة،كمإسسات 

المشروعات المقدمة بشؤن لوائح التعلٌم االلكترونً،وتسجٌل تلك المإسسات العلمٌة 
خدمة لطلبتنا واساتذتهم وتطوٌرا للتعلٌم العالً العراقً الذي ٌعانً من نواقص وسلبٌات 

 !العراقٌة منذ تؤسٌسها تكاد تطٌح بمكانته ورصانته التً حصدها طوال مسٌرة الدولة

 تصاعد استثمارٌة التدرٌس الخصوصً عن طرٌق المجموعات والدفع بالعملة الصعبة! 

  الرسوم التعجٌزٌة على كل المستوٌات ابتداءا من الكلٌات والمدارس المسائٌة،وبدل ان
توزع الكتب والقرطاسٌة مجانا ٌلزم الطلبة دفع ثمنها،لتشكل المصارٌف الجدٌدة عبئا 

 !ال على اكتاف الفقراء والمعدمٌنثقٌ

 وعزوف (!لصناعً والتجاري والزراعً والفنون التطبٌقٌةا)تدنً التعلٌم المهنً بفروعه
 !الطلبة عن االلتحاق به بحجة ضبابٌة المستقبل الذي ٌنتظرهم

 وتخفٌض !تواضع التخصٌصات الحكومٌة االستثمارٌة لتطوٌر قطاعات التربٌة والتعلٌم
من الموازنة العامة لعام % 0.2ثمارٌة للتعلٌم العالً الى ما نسبته الموازنة االست

2009! 

  الروتٌن الحكومً الذي ادى وٌإدي الى تعطٌل صرف المنح التً تحصل علٌها
 !الجامعات،واطالق صرف تلك االموال فً مجاالتها المقررة لها

 ٌة ذات العالقة محاوالت احتواء مإسسات المجتمع المدنً والمنظمات المهنٌة والنقاب
التصعٌد فً التدخالت الفظة بانتخابات هذه المنظمات،وتهدٌد سٌاسٌا ومالٌا وادارٌا،و
وذلك باتخاذ اجراءات حكومٌة (كما حصل مع نقابة المعلمٌن)بعض مجالس النقابات

وقضائٌة اذا لم تذعن الرادة اللجنة الوزارٌة بتسلٌم كل شإون النقابة واموالها الى اللجنة 



وتعٌٌن قٌادات ضٌرٌة،ولٌس الى المجلس الجدٌد الذي ٌنتخبه منتسبو النقابة،التح
الى جانب ضعف االواصر بٌن التنظٌمات الطالبٌة ...المنظمات ودفع الرواتب المجزٌة لهم

 !العاملة المساهمة فً بناء النظام التعلٌمً العراقً،وتحقٌق مطالب طلبة العراق

 فادة من تجارب اتحاد الطلبة العام فً جمهورٌة العراق احجام الحكومة العراقٌة عن االست
ومواصلة التعلٌم !الحرص على التفوق العلمً والدراسً وعكس وجه العراق المشرقفً 

خدمة للوطن رغم الظروف غٌر االعتٌادٌة التً ٌمر بها بلدنا العزٌز،وفً النضال من اجل 
 .حقوق الطلبة العادلة

 مإسسات المجتمع المدنً مجتمع المدنً فً شإون تدخالت وزارة الدولة لشإون ال
،االمر الذي ٌستلزم اعادة تعرٌفها وتحدٌد مهماتها وفقا والمنظمات المهنٌة والنقابٌة

للدستور،اذ اصبحت اداة بٌد السلطة التنفٌذٌة للتدخل والسٌطرة على شإون هذه 
 !المنظمات

 العمل النقابً وخاصة قرار مجلس  عرقلة النضال المهنً اللغاء كافة القرارات التً تعرقل
والمتعلق بتجمٌد (2005)لسنة(8750)واالمر الدٌوانً(2004)لسنة(3)الحكم رقم

 .األرصدة والتصرف بؤموال النقابات

  احجام القٌادات السٌاسٌة عن االقتناع بمفهوم استقاللٌة الجامعة والحرٌة االكادٌمٌة
معً،واعادة النظر فً اقحام السٌاسة ومراجعة مواقفها من حرٌة الفكر والتعلٌم الجا

واالنتهاكات المستمرة للحرم الجامعً وبحجج .والدٌن داخل المإسسات التعلٌمٌة
وتجاوز الدستور والقوانٌن النافذة التً تإكد على احترام الجامعات والمعاهد !واهٌة

واالستخدام غٌر المبرر للقوة داخل المرافق !العلمٌة واستقاللٌتها والمإسسات
الضغوطات والتدخالت السٌاسٌة والحزبٌة وتؤثٌر الوالءات دون  ومواصلة!الدراسٌة

الوطنٌة فً عمل المإسسات التعلٌمٌة والجامعات العراقٌة من قبل الجهات الحزبٌة 
والرسمٌة للتؤثٌر على العمل والنهج االكادٌمً العلمً،وجره الى التؤثٌرات والتجاذبات 

 !السٌاسٌة ساحة لتصفٌة الحسابات وتحوٌله الى!فٌةوالمحاصصات السٌاسٌة والطائ

 وطلبة ..الدراسات العلٌا،وطلبة التعلٌم التقنً طلبة الجامعات وطلبةالضائقة المعٌشٌة ل
 .االقسام الداخلٌة

  الفرص غٌر المتساوٌة بخصوص البعثات الدراسٌة والقبول فً الدراسات العلٌا سواء
 !داخل العراق او خارجه

  االمنٌة،السٌما فً الدراسات  م الداخلٌة،وبقاء بعضها مغلقا بسبب الظروفاالقسامشاكل
  .العلٌا

  فوضى االمتحانات وافتقارها الى التنظٌم وغٌاب سلطة القانون علٌها وتدنً الرقابة
 !ومجانٌة الغش

  الفرص المحدودة التً ٌواجهها اكثر من ملٌون من شباب المنفى،العاجزٌن عن
وال ٌلتحق كثٌر منهم بالدراسة .لمضٌفة لمواصلة تعلٌمهم ومعٌشتهمالعودة،فً البلدان ا

حتى عندما ٌكون التعلٌم مجانٌا،بل ان بعضهم تعرض الى الضغط لاللتحاق بالجماعات 
 .االرهابٌة والعصابات االجرامٌة

  استٌاء الطالبات من استمرار القٌود التً تفرضها جهات متنفذة داخل الحرم الجامعً على
 !فً ارتداء االزٌاء والزامهن بالتحجبحرٌتهن 



  االقحام الدائم للدٌن فً حٌاة االطفال وفرض الحجاب،الى جانب مشاكل عمالة االطفال
تتناقض اوضاعهم مع   عٌشة فً الشوارع واألٌتام واألطفال العجزة واالطفال الذٌنوالم

 .القانون

 بل ان عددا كبٌرا منهم لم تجاهل محنة اٌتام العراق،والذٌن لم ٌلقوا الرعاٌة الخاصة،
ٌذهب الى المدرسة بسبب سوء اوضاع عائالتهم المادٌة ما ٌدفع بعضهم الى العمل فً 

عاما بقرابة ملٌون  18تقل اعمارهم عن  مهن مختلفة،وٌقدر عدد االٌتام فً العراق ممن
لمسلحة الرقم اصبحوا اٌتاما بعد االحتالل االمرٌكً للعراق بسبب الهجمات ا طفل،ثلث هذا

الجٌش األمرٌكً واعمال العنف المستمرة فً العراق فٌما كان الباقون قد  التً نفذها
هناك الكثٌر من االٌتام فً الرٌف العراقً .فً حروب سابقة او خالل الحصار فقدوا آباءهم

انصهروا بمزارع اخوالهم او اعمامهم،اال ان الخوف االكبر على االطفال االٌتام داخل 
 . بعة بالمغرٌات والعنف واختالل الضوابط االجتماعٌةالمدن المش

 تواضع المكتبات العامة فً المدن العراقٌة. 

 المصادر والمراجع العلمٌة الحدٌثة لطلبة البحوث والدراسات العلٌا تواضع! 

 ضعف مشاركة االساتذة فً المإتمرات العلمٌة! 

  كلٌات الجامعاتغٌاب النوادي الثقافٌة والورش الفنٌة ومراكز العلوم عن! 

 والمعاناة من تردي االوضاع الصحٌة فً البالد ارتباطا ببقاء ،تردي الصحة المدرسٌة
قرارات صدام حسٌن حول مبادئ السوق فً المستشفٌات العامة ووجوب تحول المراكز 

 .الصحٌة الى وحدات للتموٌل الذاتً سارٌة المفعول

 حكومة اقلٌم كردستان ضمن مشروعها  تجاهل الحكومة المركزٌة للخطوات التً اتخذتها
 .لتطوٌر نظام الدراسة فً المراحل االبتدائٌة والثانوٌة،واالستفادة من هذه التجربة

  ازدٌاد التحدٌات امام المدرسة فً مجال تقدٌم تعلٌم ذي كفاءة عالٌة لمواجهة
من حٌث مضمون التعلٌم وطرائقه (نتٌجة الثورة المعرفٌة والتكنولوجٌة)العولمة

وتراخً وزارة التربٌة،التً لدٌها فائض مٌزانٌة،بتجهٌز المدارس باجهزة !ووسائله
االمر الى رحمة منظمات المجتمع المدنً التً تزود عددا محدودا جدا  الكمبٌوتر،لتترك

 .ببعض األجهزة من المدارس
ومن خارج  تعتز شخصٌات دٌمقراطٌة عراقٌة داخل العملٌة السٌاسٌة الجارٌة الٌوم فً بالدنا   

هذه العملٌة السٌاسٌة بعضوٌتها اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة فً فترة العمل الطالبً 
لقد اسهم اتحاد الطلبة العام فً الجمهورٌة العراقٌة بالدور التربوي البناء لتتخرج فً مدرسته .. 

ولٌرفد .. دٌٌن وتربوٌٌن الكوادر المهنٌة االختصاصٌة ، من معلمٌن واطباء ومهندسٌن واقتصا
 !الحركة الوطنٌة العراقٌة بالكوادر السٌاسٌة الجسورة

نقف اجالال واكبارا امام التضحٌات الجسام التً قدمها الطلبة فً طرٌق الحرٌة واالنعتاق    
 .،والخالص من األنظمة الدكتاتورٌة على مدى تارٌخ عراقنا الحدٌث

 
 بغداد
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