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  إلى الجھات الوطنیة والدولیة المعنیةو العراق طلبةإلى رسالة 

  تأسیس اتحاد الطلبة العام في الجمھوریة العراقیةبمناسبة الذكرى الستین ل
  

  2008 نیسان أبریل 14
  
  
  

، 1948في الرابع عشر من نیسان أبریل السباع الخالد رُوِلد اتحاد الطلبة العام بمؤتمیوم 
التي كانت  طلبة العراق قد قطعوا مسیرة عقود من العمل التنظیمي بین المدارس والمعاھد والجامعات كان

تمتد عشرة آالف عام من سطوع أول ضیاء معرفي في التراث اإلنساني تعاود مسیرة حضارة عراقیة 
، ومئات السنوات لواحدة من أوائل الجامعات عالمیا ھي الجامعة مدرسةأول وألول فصل دراسي 

  ... المستنصریة
، مؤكدین بتحولھم إلى المدیاتصول درجة  وعیھم التنظیمي ألبعد وكانوا یعلنون و

تشكیل اتحاد عام للطلبة أنَّھم األجدر بتحمل مسؤولیاتھم تجاه أنفسھم وتجاه المجتمع العراقي الذي كان 
كانت آلیات الوالدة قد ومن ھنا .. خارجا للتو من رحم الحرب الكونیة الثانیة ومن كل آالمھا وجراحاتھا

جاءت برامج  ]أیضا[من ھنا  و... األولجرت بتحالف وطید مع شغیلة العراق وبحمایتھم لمؤتمر الطلبة
ولتشاطر المطالب الوطنیة العامة في الحیاة مطالب الطلبة المھنیة حسب بل عن ال  دافعاالتحاد الولید لت

  ...الدیموقراطیة وفي العیش اآلمن المستقر
ق بمناسبة إنَّ تھانینا نحن كّتاب وصحفیي ومبدعي اآلداب والفنون العراقیین لطلبة العرا

د التبریكات والتمنیات وإنَّما ، ال تقف عنعید الطلبة العراقیین التي تمثل مناسبة والدة أول اتحاد لھم وھي ال
 راسخو م ھ جھودمكینم إلى طلبة المنطقة والعالم معلنین فیھ شاطرھم  خطابھم الذي یرسلونھ الیوت

ووطید آمالھم في تحقیق األھداف التي من أجلھا ُوِجد اتحاھم اتحاد الطلبة العام في الجمھوریة أنشطتھم 
  ...العراقیة

بقي ھذا االتحاد في أحلك الظروف في طلیعة مسیرة االتحادات وكان دوما في لقد 
المقدمة یقود النضاالت وطنیا وعالمیا من أجل غد أفضل، وكان طلبة العراق عبر تنظیمھم في اتحاد 

لنضالي الطلبة العام یغذون السیر من أجل وحدة مسیرة كفاح الطلبة مؤكدین على أعمق عالئق التالحم ا
  ...بین التنظیمات الدیموقراطیة لطلبة العالم

 یجدون أنفسھم بین مخالب  سطوة قوى اإلرھاب والعصابات المنظمة وتلك الیوم إذوھم 
لیتطلعون إلى تضامن عالمي یرتقي لمستوى المیلیشیات التي تتحكم في الشارع العراقي والحیاة العامة 

  ... المؤثرمثابر ال بعد عقود من التضحیات والنشاطراھنیااألوضاع الكارثیة التي یحیونھا 
 من )عجافال(األخیرة خمس السنوات الة تلتھ یعقودا من التخریب لنظام الطاغإنَّ 

 توقف تام خطیر ألیة جھود إلىووالتخریب والھدم  أعمال النھب أّدت إلى مؤسسة علمیة  كلالتعطل في
وفي ظروف كھذه تردى مستوى التعلیم بكل .. ساس األوتستجیب لمطالبھمالطلبة یمكنھا أن تستوعب 

ومفرداتھ وتوجھ وخواء الدرس العلمیة مستویاتھ وفروعھ وجابھ الطلبة أوضاعا من تخلف المحاضرة 
  الطائفیة المرضیة البرامج التعلیمیة ھذه المرة نحو أسلمة المنھج وإشاعة  أجواء الطقوسیة الدینیة والفلسفة
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كتاب المنھجي والمرجعي على حد سواء وخلو المختبرات ومعامل التجاریب العلمیة  للاالفتقارفضال عن 
  ...من األجھزة والمواد المطلوبة لدراساتھم

كل ھذه النواقص الحادة ما عادت ھّما وحیدا مقلقا بل وجد الطلبة أنفسھم أمام إنَّ 
تزید على ثلثي طاقات العمل من اآلباء وأولیاء تداعیات توسع حاالت الفقر نتیجة البطالة وتعطل نسبة 

 ما دفع لترك الدراسة وإكراه األطفال على العمل إلعالة أسرھم التي أصابھا شبح البطالة أو األمور،
  ..األرامل بال معیلمالیین من عانة إل

فوجدنا مئات األلوف من طلبة األزمة  اخارجی واداخلیوالتھجیر مشكلة النزوح  وفاقمت
العراق خارج مقاعد الدراسة بسبب من ابتعادھم عن بیوتھم ومدارسھم وعیشھم في مخیمات بال خدمات 

 وفي دول الجوار حیث مالیین عراقیة أخرى لم تستطع تلك الدول توفیر فرص مقاعد   .مناسبة داخلیا
  ...ن عشرات ومئات األلوف لمثل ھذه المجامیع  م)الوافیة(الدراسة 

على الرغم من بع [سلطة قوى اإلرھاب خارج المؤسسة التعلیمیة وداخلھا وتتصاعد 
حاالت من الھدوء أو االستقرار الھش الذي عادة ما یتفجر بین الفینة واألخرى وُیخشى من اندالع انفجار 

منع الطلبة من ممارسة حیواتھم الطبیعیة ال في ي ظل فقدان األمن واألمان فحیث یجري ] كبیر قابل
 بل وصل الحد إلى التحكم فیما تلبس مناسبةتحصیل العلم وال في ممارسة األنشطة المعرفیة واالجتماعیة ال

ھ الطالب وتقف عناصر إرھابیة في بوابات الجامعات والمعاھد والمدارس لتخطف رتدیالطالبة أو حتى ی
ع  استغالل أو تقتل من تشاء بال حسیب أو رقیب وتبتز الطلبة وأھالیھم لمآرب مادیة رخیصة أو لما یطوِّ

الطلبة لمصالح تلك العناصر اإلرھابیة وقیاداتھا من القوى التي تتستر في الغالب بالدین وبالقدسیة 
ذم نظمت نفسھا في میلیشیات  تستظل باألحزاب الدینیة والمرجعیات الدینیة وھي لیست أكثر من شرا

  ...الطائفیة المصطرعة على النفوذ والسلطة
جرى اغتیال مئات وآالف من األساتذة والعلماء والتدریسیین والمتخصصین ولكن لقد 

من ألمع طاقات البالد العلمیة بل امتد ویمتد متصاعدا لیطال الطلبة وھم األمر لم یقف عند حدود ھؤالء 
تطاف والتھدید االبتزازي والقتل والتصفیة الجسدیة للطلبة حالة أوسع من الخطر حیث صار أمر االخ

 قلقا ورعبا متصال وائلھموعالیوم  یعیشون إذإلرھاب بین الطلبة الكارثي الذي مھد األجواء لسطوة منطق ا
  ...بال نھایة

السافر الذي تضمن القتل والتنكیل والضرب ر بھا من قبیل االعتداء ـِّسوابق نذكوفي 
 وذلكم أمام أنظار قوى األمن المحلیة جامعة البصرة رحلة اجتماعیة ترفیھیة لوھم فيللطالبات والطلبة 

وبمعرفة وعلم واالعتداء على احتفالیتھم ومن قبیل منع طلبة جامعة ذي قار من االحتفال بیوم تخرجھم 
ومن قبیل التفجیرات اإلرھابیة المتكررة على بوابات الجھات المختصة في الجامعة واألمن المحلي 

ومن وتعطیل العمل بھا ومعاھد الفنون الجامعات وداخل الحرم الجامعي ومن قبیل تخریب مدرسة البالیھ 
أم  المدرسة والمكتبة والمختبر خارجھ وفيأم الحرم الجامعي في سواء  قبیل مئات االعتداءات على الطلبة

  ..غیرھافي 
زمالئھن لالعتداء وأكثر من إنَّ كل ذلك جرى ویجري لطالباتنا اللواتي یتعرضن قبل 

ومع ذلك یصر طلبتنا على التصدي للجریمة المرتكبة  ولالبتزاز ومن ثمَّ إلبعادھن عن مقاعد الدرس
بحقھم ویواصلون المثابرة لتحصیل العلوم والمعارف وللمشاركة في توجیھ العمل الوطني توجیھا یعزز 

  ..واء الحیاة كافةمن لغة السلم والحریات والدفاع عن حقوق العراقیین في الحیاة المستقرة وتطبیع أج
ذلك یتطلب أبعد أنشطة التضامن وأوسعھا تنوعا، بدءا من المساھمة في توفیر ولعل 

المقاعد الدراسیة للنازحین بالمالیین بدعم من دول الجوار والمنظمات الدولیة المسؤولة وبخطة واضحة 
طاسیة ى دعم ترمیم المباني وبناء الجدید وتوفیر المستلزمات من األثاث والقرإل... ومناسبة بالخصوص

واللوازم المختبریة وغیرھا، إلى دعم تطلعات طلبتنا في الحصول على أجھزة الكومبیوتر في مدارسھم 
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ابعون تطورات التعلیم في عصرنا وال یتركھم نھبا للتخلف والتردي واإلفقار وجامعاتھم بما یجعلھم یت
  ...العلمي المعرفي في عصر التكنولوجیا الحدیثة

مھمة تطبیع الحیاة في الجامعات والمدارس وحمایة الحریات وإشاعة االستقرار وتبقى 
لمدني إذ یلزم إعالن خطط واھتمام وتوفیر المسلتزمات من مسؤولیة مؤسسات الدولة وقوى المجتمع ا

جدي مسؤول یترقي لمستوى الحاجات والمطالب ویوفرھا بوصفھا أولویة ال یمكن للعراق الجدید أن 
الطلبة شریحة مھمة ال یمكن بغیر ھذه االستجابة المؤملة أن تستقر  ف...یغادر أوضاعھ الملتھبة من دونھا

األوضاع العامة وسینخلق عراقا متخلفا  ونخرِّج أفواجا من األمیین ومن المتعاطین مع اإلرھاب وأمراض 
  ...الطائفیة وغیرھا بما ال یعقد المشكالت ویفاقمھا بطریقة كارثیة

دا على مواصلة  كفاح الطلبة ھنا فإنَّ االحتفاء بیوم الطلبة العراقیین یقدم تھانیھ مشدِّمن 
وھو یحتفي بالعید مؤكدا التزام خطوات أول اتحاد المؤلم  المتردي ومتطلعا لتغییر ھذا الواقع ونضالھم 

  ....عام لطلبة العراق في العمل والتقدم الثابت نحو آمالھ وأھدافھ
  

طلبة قیة ومنظماتھ وفروعھ یعلن باسم طلبة اتحاد الطلبة العام في الجمھوریة العراإنَّ 
جامعات بغداد والمستنصریة والموصل  وأنَّ  غلق لن ُتالمعاھد والكلیات والمدارس العراق أن بوابات 

وكل وكل جامعة ودھوك وصالح الدین والسلیمانیة األنبار وذي قار وواسط وكربالء والنجف والبصرة و
 المبدعة جمیعھم والطاقات العلمیةوآالف من األساتذة والعلماء ومئات مدرسة في كل مدینة وكل حي 

 تساع بامثل خیمة التي تقاعات الدرسوأصواتھم تھدر في وبواباتھم مشرعة رایاتھم مرفوعة و یبقونس
أن اتحاد الطلبة العام یتابع ملتزما قضایا طلبة العراق  و...میادین الوطن وبیوتھ وسوحھ ومھاجره القصیة

  ...داخل الوطن وخارجھ في أبعد أماكن نزوحھم وھجراتھم
  
العالم، إن طلبة العراق الیوم یمرون بظروف عصیبة قاھرة وھم یتطلعون إلى طلبة  یاف

عمیق تضامنكم في شتى مجاالت مسیرة التحصیل العلمي وحیواتھم وتفاصیل أنشطتھم المھنیة 
زمیالت وزمالء بوصفكم ولمشاطرتكم نضاالتھم وتضامنكم ھم ینظرون إلیكم  و..الدیموقراطیة والوطنیة

  ...ات البشریة جمعاء ریق واحدة في اتجاه االرتقاء بحیوط
  

 وصانعا لحیاة خیر منتجا للمعرفةاالنتصار للسلم والدیموقراطیة والبقاء لإلنسان مبدعا لل
... تھا اإلنسانیة األصیلةخطاباوھم وفنونھم اتإبداعو أنشطتھم المعرفیة بناسحرة كریمة یتسامى فیھا ال

 ولیعش طلبتنا جمیعا وطلبة العراق وتنظیمھم األول ممثال في اتحاد الطلبة العام في الجمھوریة العراقیة 
  ...الرائد في مسیرة الحركة الطالبیة الوطنیة والعالمیة وإلى غد أفضل تبنیھ عقول طلبتنا وسواعدھم النیِّرة

  
  
  

  راقیین في ھولندارابطة الكّتاب والفنانین الدیموقراطیین الع
  البرلمان الثقافي العراقي في المھجر

  األكادیمیین العراقیین في المھجرلجنة 
 


