
  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١( 

 

 
 

  
* 

 
  تاریخ استالم البحث

  ٢٠١٨/ ٩ /١٠ 
  تاریخ قبول النشر

١٨/١١/٢٠١٨ 
 

 
یمثل البحث محاولة لتسلیط الضوء من خالل الوثائق على بعض اإلضـرابات الطالبیـة التـي 

ًثقافیـة فــي بدایــة تأسیــسها، فــضال عـن االضــطرابات التــي حــدثت فــي سـادت الكلیــات فــي المجموعــة ال
  .بعض المدارس الثانویة داخل مدینة الموصل وبعض أقضیتها والوقوف عند أسبابها ومضامینها

Student strikes in Mosul 1966-1968 
(documentary study) 

Prof. Dr. Thanoon. y. Altaee 
Abstract: 
 The research is an attempt to shed light on the documents of some 
students strikes that took place in some colleges of the cultural group in the 
sixties of the twentieth century as well as the disturbances that took place in 
some secondary schools in the city of Mosul and some of it's  ruling and to 
stand on it's causes contents. 

 
شهدت مدینة الموصل منذ أواسـط الـستینات مـن القـرن العـشرین ومـع بـدایات تأسـیس جامعـة   

عــن الــدوام الرســمي لتحقیــق بعــض المطالــب ) باإلضــراب(الموصــل، ممارســات طالبیــة جدیــدة تمثلــت 
ّالتــي عــدها منظموهــا بأنهــا مــشروعة، وهــي التخلــو مــن تــدخل بعــض األحــزاب الــسیاسیة التــي ســادت 

ٕإذ إســتغلت عاطفــة وانــدفاع الــشباب داخــل المجموعــة الثقافیــة وفــي بعــض المــدارس . لــك الحقبــةفــي ت
ٕالثانویـــة مـــن أجـــل تحقیـــق مكاســـب حزبیـــة واطـــالق الـــدعایات الـــسیاسیة غیـــر أن الـــدوائر الحكومیـــة 

  .واإلدارة الجامعیة تعاملت بحكمة مع تلك المظاهرات

                                         
 .استاذ تاریخ العراق الحدیث والمعاصر، مركز دراسات الموصل، جامعة الموصل *



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 
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بعض المدارس الثانویـة، كمـا بـرز فـي إذ حدثت بعض المشاغبات، ومنها االصطدامات في 
ًتلك اآلونة االتحاد الوطني لطلبة العـراق، محـاوال التـدخل فـي شـؤون الطـالب والتـصعید مـن مطـالبهم 

  .في محاولة منه إلقحامهم بالعمل السیاسي
 

 تـــشرین الثـــاني ٢٣صـــل بتـــاریخ و كلیـــة الزراعـــة والغابـــات فـــي المطلبـــةأضـــرب عـــن الدراســـة 
معـــاون أخـــصائي (ًبعـــد التخـــرج بـــدال عـــن ) مهندســـین زراعیـــین مهنیـــین(توصـــیفهم ، مطـــالبین ١٩٦٦
یعـز علینـا ضـیاع الوقــت (وقـد رفعـوا الفتـة علقـت علـى بـاب المجموعــة الثقافیـة كتـب علیهـا ). زراعـي

  ).حققوا مطالبنا
ًمیـد كلیـة الزراعـة والغابـات، مـستوضحا وقد إتصل متصرف لواء الموصل في الیوم التالي بع  

بأنها قضیة مهنیة صـرفة وال دخـل لهـا بالـسیاسة أو الحزبیـة وأن الـسبب "سبب هذا اإلضراب، فأجابه 
وتــــزامن ) معــــاون أخــــصائي زراعــــي(ًبــــدال مــــن ) مهنــــدس زراعــــي مهنــــي(فــــي اإلضــــراب هــــو تــــسمیة 

ُ لذات األسباب وقـد وعـدوا مـن قبـل إضرابهم مع إضراب طالب كلیة الزراعة والغابات في أبي غریب
 تـشرین الثــاني مــن ٢٦الـسلطات الحكومیــة واإلدارة الجامعیـة بتحقیــق مطـالبهم، واســتأنفوا الدراسـة فــي 

  .)١(السنة ذاتها
 تــشرین الثــاني أوضــحوا فیهــا ٢٧كمــا أصــدر الطــالب المــضربون فــي الموصــل نــشرة بتــاریخ   

  :وكما یأتي) راعي األكادیميالمهندس الز(و) المهندس الزراعي(الفرق بین 
بینمــــا ) مهنــــدس زراعــــي مهنــــي(إن اللقــــب الــــذي یمــــنح لجمیــــع كلیــــات الزراعــــة والغابــــات هــــو  - ١

  .یمنح لخریجي فرع الهندسة الزراعي المقترح فتحه عند توفر اإلمكانیات) األكادیمي(
 ٢/٣+  الـــدروس هندســـیة١/٣(بالنـــسبة للمهنـــدس الزراعـــي المهنـــي فـــإن منهـــاجهم یقـــوم علـــى  - ٢

 الــدروس ٢/٣(وبالنــسبة للمهنــدس األكــادیمي فــإن منهــاجهم یختلــف مــن حیــث ) الــدروس زراعیــة
 ) الدروس زراعیة١/٣+ هندسیة

أما من ناحیة المخصصات فالفرق بین المهندس المهنـي واألكـادیمي هـو أن المهنـدس المهنـي  - ٣
مـــنح مـــن الراتـــب االســـمي، فـــي حـــین أن المهنـــدس األكـــادیمي ی% ٣٥یمـــنح مخصـــصات قـــدرها 

 %.٥أي أن الفارق بینهما % . ٤٠مخصصات قدرها 

ورئـیس جامعـة ) ظـاهر الـشاوي(ووزیـر المالیـة ) نـاجي طالـب(وعلم المضربون بأن رئیس الوزراء 
لخریجــي كلیــات الزراعــة فــي العــراق، ) مهنــدس زراعــي مهنــي(ًبغــداد قــد وافقــوا مبــدئیا علــى مــنح لقــب 

 أصــر طــالب كلیــة الزراعــة والغابــات فــي الموصــل، ، لــذلك)معــاون أخــصائي زراعــي(ًبــدال مــن لقــب 
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بمــؤازرة نظــرائهم فــي كلیــة الزراعــة والغابــات فــي بغــداد، باالســتمرار فــي اإلضــراب لحــین صــدور بیــان 
  .)٢(رسمي من الجهات المختصة كضمان لتحقیق مطالبهم

صـل وتحرك لفیف من الطالب المضربین إلى المسؤولین في الموصـل فقـابلوا متـصرف لـواء المو
 تـشرین الثـاني وعرضـوا مطـالبهم بمـذكرة مكتوبـة، وقـد حـاول المتـصرف ٢٧صباح یوم اإلضراب فـي 

إقنــاعهم بــالعودة إلــى كلیــتهم ومواصــلة دراســتهم ووعــدهم ببــذل الجهــود إلقنــاع المــسؤولین فــي الــوزارة 
مقتــضیات بأننــا نــرى بنــاء علــى "لالســتجابة لمطــالبهم، وذكــر المتــصرف فــي كتابــه الــى وزارة التعلــیم 

ًالمــصلحة ومتطلبـــات األمـــن أن ینظــر فـــي مطـــالبهم بعــین العطـــف بالـــسرعة الممكنــة، وحرصـــا علـــى  ُ
ًمــصلحة الطــالب، وحــذرا مــن إنتــشار اإلضــراب إلــى بقیــة الكلیــات األخــرى، وتــأثیر ذلــك علــى ســیر  ِ

بمـا ٕالتدریسات في جامعة الموصل، باستغالل بعض المندسـین مـن المخـربین والفوضـویین، واعالمنـا 
  .)٣("ستقررونه

ومن جهة أخرى طالبت مدیریة أمن لواء الموصل، معاون أمن الجانـب األیـسر بالمراقبـة للوضـع 
في كلیة الزراعة والغابات واإلخبار عن المستجدات، ومنع تـدخل االهلـین أو الـبعض مـن المـشاغبین 

  .)٤(لالندساس بین الطالب
یثمـا أنهــى الطـالب إضــرابهم بعـد أن أخبــرهم  تـشرین الثــاني، ر٣٠وقـد اســتمرت اإلضـرابات حتــى 

عمید الكلیة من أن مطالبهم، قد تحققت، وعلـى إثرهـا رفعـت الالفتـات عـن جـدران الكلیـة وهـم یعلنـون 
عـن فــرحهم بالهتـاف والتــصفیق، مـستأنفین دوامهــم ودروسـهم فــي الكلیـة، دون حــدوث مـا یعكــر صــفو 

  .)٥(األمن
 كـانون األول ٦، كـانوا علـى موعـد آخـر لإلضـراب، ففـي ویبدو أن طـالب كلیـة الزراعـة والغابـات

 حضر خمسة طالب من كلیة الزراعة في بغداد، وبضمنهم طالب ذو فكر یساري، إلـى كلیـة ١٩٦٧
الزراعة والغابات بالموصـل فـي منطقـة حمـام علـي، وأجـروا إتـصاالت مـع بعـض الطـالب لتحریـضهم 

ً التالي عادوا إلى بغـداد وفعـال أضـرب طـالب كلیـة على اإلضراب أسوة بأقرانهم في بغداد، وفي الیوم
 كانون األول، وقام الطالب بإرسال ستة طـالب مـن الـصف األول ٩الزراعة عن الدراسة صباح یوم 

والثاني والثالث والرابع إلى بغـداد یمثلـون اتجاهـات حزبیـة مختلفـة للتباحـث مـع زمالئهـم حـول مطالـب 
  .)٦(الطلبة

سیاسـیة وراءهـم تحـركهم وتـدفعهم بإتجـاه التـصعید فـي المطالـب عـن وهذا یدل على وجود جهات 
  .طریق اإلضراب عن الدراسة
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ٕوعلــى الــرغم مــن إهتمــام الجامعــة واصــدار بیــان إلــى الطلبــة مــن قبــل عمیــد الكلیــة، یحــثهم علــى 
ٕاالســتمرار بالدراســـة والكـــف عـــن اإلضـــراب، غیـــر أنهـــم إســـتمروا باإلضـــراب واشـــترك معهـــم قـــسم مـــن 

 البیطــرة فــي المجموعــة الثقافیــة وقــد وزعــت الالفتــات فــي أروقــة المجموعــة الثقافیــة كتــب طــالب كلیــة
  :علیها ما یلي

  . حققوا مطالبنا–یعز علینا ضیاع الوقت  - ١
 .مرة أخرى نطالب بحقنا المشروع - ٢

 )٧( المهندس الزراعي-اإلضراب هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق مطالبنا - ٣

  :بق وتضمنت ما یأتيوقد تطورت مطالبهم عن اإلضراب السا
ــــــى  - ١ ــــــصد الحــــــصول عل ــــــى مهنــــــدس زراعــــــي بعــــــد التخــــــرج بق ــــــوان وظیفــــــتهم ال طلــــــب تبــــــدیل عن

  .المخصصات
 .الزامیة التعیین لخریجي كلیة الزراعة وعدم تفضیل خریجي الكلیات االخرى في هذا المجال - ٢

 .قبول طلبة الصف االول في االقسام الداخلیة - ٣

دینـار ممــا أدى ) ١٤(علــى الـصفوف األولـى، والبالغــة تخفـیض التأمینـات الدراســیة التـي فرضـت  - ٤
 .إلى حرمان بعض الطلبة من دخول الجامعة

 .تأیید طلبة كلیة الزراعة في بغداد بصرف المخصصات التي قطعت عنهم بسبب غیر شرعي - ٥

ویبدو أن تطور مطالب الطلبة جاء بفعل تدخل بعض األحزاب الـسیاسیة كحـزب البعـث والحـزب 
ًانت سائدة آنذاك، من أجل ترسیخ وجودها بین الجمـاهیر الطالبیـة عمومـا، وأرى انـه الشیوعي التي ك

ُلــو قــدمت تلــك المطالــب بــشكل ُأصــولي إلــى عمــادة الكلیــة، ورفــضت لكــان أدعــى للطــالب بــالخروج 
ًغیـــر أنهـــم علـــى العكـــس تمامـــا أضـــربوا ثـــم قـــدموا مطـــالبهم، ممـــا یجعـــل . بالمظـــاهرات أو اإلضـــراب

  .ائهم جهات سیاسیة بال شكاالعتقاد بأن ور
األمــر الــذي أدى إلــى قیــام عمیــد كلیــة الزراعــة بطلــب عــودة الطلبــة إلــى الدراســة وتقــدیم مطــالبهم 
ـــة عـــدم االســـتجابة ســـوف یحـــرم  ُبـــصورة ُأصـــولیة لرفعهـــا إلـــى المراجـــع العلیـــا للنظـــر فیهـــا، وفـــي حال

  .)٨(الطالب المضربین من دخول االمتحان الفصلي
أن اإلضـــراب هـــو إمتـــداد "ً أصـــدر الطـــالب المـــضربین بیانـــا أوضـــحوا فیـــه وعلـــى الـــصعید نفـــسه

إلضـــراب العـــام الماضـــي فـــي ســـبیل الحـــصول علـــى لقـــب المهنـــدس الزراعـــي، أســـوة بخریجـــي كلیـــات 
الزراعــة فــي الــدول العربیــة والــدول األخــرى، كــون الدراســة مهنیــة ونطالــب بهــذا الحــق المــشروع هــذا 

اضــي علـــى وعــود معـــززة بتوقیـــع الــسید وزیـــر المالیــة وموافقـــة رئـــیس للعلــم إننـــا حــصلنا فـــي العـــام الم
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مما یدل على شـرعیة مطلبنـا لـذا نعلـن تمـسكنا بـشرعیة هـذا الحـق معلنـین إضـرابنا یـوم . جامعة بغداد
وُأرســـــلت نــــسخة مـــــن .."  إلـــــى أن یتحقــــق مطلبنـــــا الرئیــــسي١٩٦٧ كــــانون األول ٩الــــسبت الموافـــــق 

اللــواء الــركن عبــدالجبار (بــل خمــسة طــالب إلــى قائــد الفرقــة الرابعــة المطالــب المــذكورة الموقعــة مــن ق
، )عبــدالرحمن محمـــد(، ومــدیر أمــن لــواء الموصــل)ســعید الـــشیخ(و متــصرف لــواء الموصــل ) شنــشل

  .)٩(ومدیر غابات لواء الموصل ومدیر زراعة لواء الموصل للعلم
ًالموصـــل، إجـــراءا خاصـــا ومـــع اســـتمرار اإلضـــراب، اتخـــذت هیـــأة الزراعـــة والبیطـــرة فـــي جامعـــة  ً

، لــتعلمهم بفداحــة )١٠(ٕبإصــدار بیــان إلــى أولیــاء ُأمــور الطلبــة المــضربین وارســاله بواســطة البریــد إلــیهم
إضــراب نخبــركم بــأن / ولــي أمــر الطالــب  م... إلــى الــسید: "وتــضمن الــصیغة التالیــة. أعمــال أبنــاءهم

 وانقطــع عــن الدراســة ١٩٦٧االولكــانون ٩قــد اشــترك فــي إضــراب متعمــد منــذ صــباح یــوم ... ولــدكم 
ٕدون مبـــرر وان ذلــــك یــــؤدي إلـــى حرمانــــه مــــن التعلــــیم والـــدرس وهــــو األمــــر الـــذي إلتحــــق مــــن أجلــــه 
ًبالجامعة، علما بأن هذا مخالف للقوانین والتعلیمات الجامعیـة، وسـیؤدي حتمـا إلـى تـأخره فـي الدراسـة  ً

.. ي تنتظـــر تخرجـــه بفـــارغ الـــصبروالتخـــرج ممـــا یكـــون لـــه اثـــر ســـيء علـــى مـــستقبله وعلـــى أســـرته التـــ
  .)١١(.."التوقیع المسجل

 أعلمت متصرفیة لواء الموصـل، وزارة الداخلیـة، بـأن اإلضـراب مـا ١٩٦٧ كانون األول ٣١وفي 
ًزال مــستمرا، وأضـــافت إنــه قـــد عثــر بـــداخل إحــدى الـــسیارات األهلیــة علـــى حقیبــة مدرســـیة قــد تركـــت 

علــي وتفتیــشها تبــین بأنهــا تعــود إلــى أحــد الطــالب فــي ًســهوا، ولــدى تــسلیمها إلــى مركــز شــرطة حمــام 
الصف الثالث في كلیة الزراعة والغابات فـي جامعـة الموصـل، وبـداخلها رسـالتان األولـى معنونـة إلـى 

ـــة بخـــط الطالـــب األول عـــن دور المرشـــد . طالـــب آخـــر، والثانیـــة موجهـــة إلـــى صـــاحب الحقیبـــة ومقال
ًجـــع مركـــز الـــشرطة مـــدعیا بعائدیـــة الحقیبـــة لـــه وعنـــد الزراعـــي فـــي تطبیـــق المبـــدأ الـــشیوعي، وقـــد را

ثــم ُأخلـي ســبیله )  جمعیـات٤٣وفــق المـادة (تـصدیق إفادتـه مــن قبـل حــاكم تحقیـق الـشورة قــرر توقیفـه 
وهـذا یـدعم إسـتنتاجنا الـسابق بـأن ثمـة جهـات . )١٢(بكفالة قدرها مائتي دینار إلى حین انتهـاء التحقیـق

  .كررة في الجامعة ثم في المدارس الثانویة كما سنرىسیاسیة وراء تلك اإلضرابات المت
 
ً احتجاجــا علــى ١٩٦٨ نیــسان ١٣أضــرب طلبــة الــصف الثالــث فــي كلیــة الطــب صــباح یــوم   

ٕوامتنعــوا عــن دخــول المحاضــرات لحــین صــدور % ٢٨نتــائج االمتحانــات حیــث كانــت نــسبة النجــاح 
إضــرابنا دفــاع شــرعي عــن ( الكلیــة الفتــات عــدة كتــب علیهــا أمــر بتعــدیل الــدرجات، وقــد رفعــوا داخــل

، وذكـــر متـــصرف لــــواء )لنـــا حقـــوق وعلینـــا واجبـــات) (النطالـــب الكثیـــر بـــل حقنـــا) (حقوقنـــا المهـــدورة
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الموصـــل فـــي برقیـــة األمـــن واالســـتخبارات فـــي الموصـــل، بـــأن التحـــریض علـــى اإلضـــراب جـــاء مـــن 
  .)١٣(جماعة الحزبیین الیساریین من خارج الكلیة

 نیسان أضـرب طـالب كلیـات الهندسـة والعلـوم والدراسـات اإلنـسانیة عـن ١٦وفي صباح یوم   
وقــــد ذكــــرت التقــــاریر الــــواردة إلــــى المتــــصرفیة بــــأن األحــــزاب . ًالدراســــة تأییــــدا إلضــــراب كلیــــة الطــــب

الــــسیاسیة، قــــد اســــتغلت اإلضــــراب وتــــم االتفــــاق بیــــنهم علــــى تــــشكیل لجنــــة مختلطــــة لإلشــــراف علــــى 
د أشــیع بــین صــفوف الطلبـة بــأن أحــد التدریــسیین فــي الكلیـة كــان مــن المحرضــین علــى وقــ. اإلضـراب

  .)١٤(اإلضراب بمعیة طالب في الصف الثالث في الكلیة الطبیة
وعلى اثر إضـراب الكلیـات المـذكورة، وزعـت بـداخل أروقـة المجموعـة الثقافیـة نـشرات صـادرة   

ً تـضمنت عـددا مـن المطالـب ١٩٦٨ آذار ١٦ فرع الموصل في –عن االتحاد الوطني لطلبة العراق 
  :وهي

  .أسوة بباقي الجامعات% ٦٠ًبدال من % ٥٠جعل درجة النجاح  - ١
 .تطبیق نظام اإلعادة - ٢

 .ًیوما في الصف الثاني) ٢٥(تمدید فترة االمتحان لمدة  - ٣

 .إعادة النظر في نتائج االمتحانات - ٤

 ].حینذاك[ة تدریس نصف موضوع الباثولوجي في الصف األول من السنة القادم - ٥

 .ًمنح المخصصات لطلبة الصف الخامس كما كانت سابقا - ٦

 .ًكما كانت سابقا% ٤٠جعل درجة النجاح في موضوع التشریح لطلبة الصف األول  - ٧

ویلحظ من تلك المطالب بأنها إمالءات على الكلیـة واإلدارة الجامعیـة بـصورة عامـة، وهـي لیـست 
ًمطلبا واحدا إنما سبعة مطالب تعمل على ت غییر النظام الدراسي بأكملـه وجعلـه یـسیر علـى هـدى ً

 .ورغبات الطالب

كمـــا حـــدث إطـــالق بعـــض العیـــارات الناریـــة فـــي المجموعـــة الثقافیـــة مـــن قبـــل بعـــض األشـــخاص 
وأصــیب طالــب بمعهــد المحاســبة بجــرح بــسیط فــي رأســه، وأصــدر حــاكم التحقیــق أمــر القــبض بحــق 

ــــة المتهمــــین، واســــتمرت التحقیقــــات والتعقیبــــات ورا ء المــــسببین لإلضــــراب التخــــاذ اإلجــــراءات القانونی
، وباشــروا بالدراســـة، وأنهـــى ١٩٦٨ نیـــسان ١٧وقـــد أنهـــى طــالب كلیـــة الطـــب إضــرابهم یـــوم . بحقهــم

  .)١٥(١٩٦٨ نیسان ٢٠كذلك طالب الكلیات األخرى إضرابهم یوم 
ــــ(ویلحــــظ الغــــرض المــــصلحي والتــــدخل الحزبــــي فــــي هــــذه األعمــــال  ــــأن المــــشرفین عل ى وتبــــین ب

الـــذین أرادوا تحقیـــق مكاســـب شخـــصیة مـــن خـــالل ) اإلضـــراب هـــم مـــن الحـــزبیین والطـــالب المهملـــین



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
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تحــریض مجمــوع الطلبــة علــى اإلضــراب األمــر الــذي أدى إلــى حــدوث فوضــى وتعطیــل الــدوام وعــدم 
  .دخول المحاضرات، ومحاولة فرض إرادة المضربین وتجاوز األنظمة والقوانین

 حجـــز ١٩٦٨ نیـــسان ٢١ة العامـــة، قـــررت وزارة الداخلیـــة فـــي ًوبنـــاءا علـــى مقتـــضیات المـــصلح
ًثالثـــة طـــالب مـــن المحرضـــین علـــى اإلضـــراب، فـــي ســـجن الموصـــل، اســـتنادا إلـــى قـــانون الـــسالمة 

  .)١٦(الوطنیة
 

تلقــى أحــد تدریـــسیي كلیــة الطــب الـــذي یــدرس مــادة البـــاثولوجي، رســالة تهدیــد، إذ أن أكثریـــة 
ًي فهــم هـــذه المــادة، فـــضال عــن غزارتهـــا وتــشدیده علـــى الطــالب إلكمـــال الطــالب یجـــدون صــعوبة فـــ

المنهج المقرر، مما جعل الجفوة تسود بینه وبینهم، فأخذ الطـالب یحـررون مثـل تلـك الرسـائل لغـرض 
رضوخه لمساعدتهم في االمتحـان، ممـا حـدا بمـدرس المـادة، طلـب نقلـه إلـى جامعـة البـصرة للـتخلص 

  :ًهو لم یتهم أحدا من الطالب بتحریر تلك الرسالة وجاء في نصهامن مضایقات الطالب له، و
  ..السید" 
  هذا آخر إنذار لك - ١
 ًسوف نضطر أخیرا إلى إغتیالك بواسطة جماعة لهم سوابق - ٢

 نقترح علیك إحدى هاتین النقطتین - ٣

  ًاالستقالة حاال  - أ
ٕأن تكــون كبــاقي األســاتذة والتكــون عــدوا مــع الطلبــة واال فإننــا ســنختطف زوجتــك   -  ب ٕواذا لــم ترعــوي ً

 سنضطر في النهایة لخطفك وقتلك، وقد ُأعذر من أنذر 

  )١٧("، توقیع جمعیة صوت الطلبة هیئة الطب الصف الثالث١٩٦٨ شباط ١٨األحد 
ویلحـــظ األســــلوب اإلنفعــــالي لـــصیغة الرســــالة والــــضیق الــــشدید الـــذي یــــشعر بــــه الطلبــــة إزاء   

یـة وصـعوبة الفهـم مـن قـبلهم األمـر الـذي أدى إلـى أسلوب المدرس في كیفیة التعاطي مع المادة العلم
وكان األجدى بهؤالء الطلبة عرض شكواهم علـى رئاسـة القـسم فـي عمـادة الكلیـة . إتباع هذا األسلوب

إلیجــاد حــل لمــشكلتهم بــدل الجنــوح لمثــل هــذه األســالیب، األمــر الــذي أدى إلــى تعامــل مــدرس المــادة 
هــذا األســلوب فــي التهدیــد الیلیــق بطلبــة جــامعیین وفــي كمــا أن . بجدیــة وطلــب نقلــه إلــى كلیــة أخــرى

كلیة الطب الذین سیتخرجون ویغدون أطباء في خدمة المجتمع وعملهـم المرتكـز علـى العلـم وتخفیـف 
  !اآلالم ولیس التهدید بالخطف والقتل
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ن طــــالب الجامعــــة إلــــى طــــالب یبــــدو أن عــــدوى اإلضــــراب عــــن الــــدوام والدراســــة إنتقلــــت مــــ

المـــدارس المهنیـــة واإلعدادیـــة وألي ســـبب كـــان فقـــد أعلـــن طـــالب الـــدورة الـــصناعیة المـــسائیة والبـــالغ 
ًطالبــا إضــرابا عــن الــدوام بتــاریخ ) ١٧٠(عــددهم  ، وفــي الیــوم التــالي اضــرب ١٩٦٦ كــانون األول ٥ً

سـبب "ریة أمـن لـواء الموصـل، أن ً طالبا منهم، وذكر تقریر مدی٣٥ كانون األول داوم ٧نصفهم وفي 
ًاإلضراب، هو أن الدورة فتحـت منـذ مـدة أسـبوع تقریبـا، ومـدتها سـتة أشـهر، حیـث ُأخـذت كفـاالت مـن 

ٕدینــار لكــل طالــب، وان مطــالبتهم تركــزت حــول ضــمان الــسلطة لمــستقبلهم ) ٢٥(الطلبــة بمبلــغ مقــداره 
ت السلطات الحكومیـة تراقـب الوضـع عـن ، وكان"بعد تخرجهم من الدورة، طالما ُأخذت الكفاالت منهم

  .)١٨(كثب ولم تحدث حوادث أثناء اإلضراب
وبعد إجراء سلسلة من االتصاالت مع إدارة اإلعدادیة الصناعیة أنهى الطـالب إضـرابهم فـي 

 كـــانون األول وباشـــروا فـــي الدراســـة فـــي مقـــر اإلعدادیـــة الكائنـــة فـــي المجموعـــة الثقافیـــة، بعـــد أن ١٠
ووجهــت مدیریــة الــشرطة بــضرورة المراقبــة الــشدیدة للحیلولــة دون إندســاس عناصــر . )١٩(ًوعــدوا خیــرا

  .)٢٠(مخربة بین صفوف الطالب المضربین
 

شـعر طـالب ثانویــة الـصناعة بــضرورة التحـرك علــى إدارة الثانویـة والجهــات الرسـمیة لتحقیــق   
بعــد تخــرجهم وعلیــه فقـــد أضــرب طــالب ثانویـــة بعــض المطالــب التــي تعمـــل علــى ضــمان مـــستقبلهم 

، وعلقــت ١٩٦٧ آذار ٥الــصناعة بالموصــل والكائنــة فــي المجموعــة الثقافیــة، عــن الــدوام صــباح یــوم 
ًإضـــرابنا لـــیس سیاســـیا، نعلـــن مـــن الیـــوم إضـــرابنا لتحقیـــق (الفتـــة علـــى البـــاب الخـــارجي كتـــب علیهـــا 

  ).ًمطالبنا تأییدا إلخواننا الصناعیین
ًلطالب المضربین بأنهم قدموا طلبا من خالل مـدیر المدرسـة إلـى رئـیس الجمهوریـة ّوقد بین ا  

  :والى وزیر التربیة والتعلیم موضحین فیه مطالبهم التي بموجبها أعلنوا اإلضراب وهي
  .فتح دورة تربویة خاصة للخریجین - ١
 .قوة الجویةالسماح لخریجي ثانویة الصناعة، القبول في الكلیة العسكریة، وكلیة الشرطة وال - ٢

 .قبول الخریج في معاهد جامعة بغداد المهنیة ذات االختصاص - ٣

 .قبول الخریج في كلیة التربیة الریاضیة وكلیة اللغات - ٤

راب الـذي قـام بـه ًكما أوضحت مدیریة األمن في الموصـل بـأن هـذا اإلضـراب جـاء مـساندا لإلضـ
وفــي نیــة الطلبــة المــضربین عقــد اجتمــاع تــشاوري فــي المــساء . طــالب الــصناعة فــي بغــداد وكــربالء

  .)٢١(وهناك بعض الطلبة یحرضون على االستمرار باإلضراب
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ٕ آذار عقـد إجتمـاع فـي المجموعـة الثقافیـة، واتفـق ٥ًوفعال تـم فـي الـساعة الـسابعة مـن مـساء یـوم 
رار باإلضــراب، لحــین ورود أخبــار مــن بغــداد بإنتهــاء اإلضــراب واالســتمرار المــضربون علــى االســتم

ًكما وقرروا باجتمـاعهم الحـضور یومیـا إلـى المدرسـة صـباحا وفـي الـساعة الثامنـة والنـصف . بالدراسة ً
ٕوقــد حــضر مــن بغــداد طــالبین إثنــین مــن طــالب ثانویــة الــصناعة، وانتهــى . إلثبــات وجــودهم لــإلدارة

 آذار، ظهـرت یافطـات علـى جـدران المدرسـة ٦دث یذكر وفـي صـباح الیـوم التـالي االجتماع بدون حا
  .الثانویة جاء فیها

  .نواصل إضرابنا للیوم الثاني - ١
 .حققوا مطالبنا - ٢

وطالبــــت مدیریــــة األمــــن مــــن عناصــــرها معرفــــة األســــماء الكاملــــة للطــــالب الوافــــدین مــــن بغــــداد، 
  .)٢٢(واالستمرار بالمراقبة

من بغداد والمـشاركة باالجتمـاع یـدل داللـة واضـحة علـى التنـسیق العـالي ونلحظ أن قدوم طالبین 
ًبـــین الطـــالب المـــضربین فـــي بغـــداد والموصـــل، وان هـــذا الیخلـــو إطالقـــا مـــن تـــدخل ورعایـــة بعـــض 

كمــا التخلــو . األحــزاب الــسیاسیة لــذلك وبخاصــة الیــساریة منهــا، لكــسب فئــات الطــالب إلــى صــفوفها
ل اإلدارة الجامعیـــة والـــسلطات الحكومیـــة التـــي تنـــتهج الـــسیاسة مطـــالبهم بـــشيء مـــن التـــدخل فـــي عمـــ

  .التعلیمیة في الجامعات العراقیة وفق خطط سنویة تقرر من قبل الحكومة الرسمیة حینذاك
 
 قــام قــسم مــن طــالب إعدادیــة الــشعب المــسائیة، والــذین كــانوا ١٩٦٧ حزیــران ٦فــي صــباح   

متحــان الــوزاري فــي قاعــة مدرســة الكفــاح، باالمتنــاع عــن أداء االمتحــان بحجــة أن أفكــارهم یــؤدون اال
ـــة   حزیـــران ٥بعـــد حـــدوث عـــدوان [مـــشوشة وقلقـــین بالنـــسبة للوضـــع فـــي األراضـــي الفلـــسطینیة المحتل

وقـــاموا بتحـــریض زمالئهـــم الـــذین كـــانوا یـــؤدون االمتحـــان فـــي مدرســـة الكفـــاح ]  علـــى فلـــسطین١٩٦٧
عدادیــة، ثــم ذهبــوا إلــى مدرســة الثــورة التــي كــان یمــتحن فیهــا الطالبــات ودخلــوا إلــى قاعــة المجــاورة لإل

 كمـا جـاء فـي –االمتحان، ومنعوا الطالبات من أداء االمتحـان عنـوة دون رغبـة الطالبـات الممتحنـات 
 وقـد حـضر مــدیرا التربیـة والـشرطة ومنعــوا توسـع تلـك األعمــال، حیـث إســتمرت -كتـاب مدیریـة األمــن

  .)٢٣(ي المراكز االمتحانیة في أداء االمتحانات حسب األصولباق
وفي ذات الوقت وجهت مدیریة أمـن لـواء الموصـل، معـاون أمـن الموصـل باتخـاذ اإلجـراءات   

المــــشددة وذلــــك بتنــــسیب عــــدد مــــن األفــــراد وضــــباط الــــصف فــــي كــــل مركــــز إمتحــــاني حتــــى تنتهــــي 
 بتحـــــریض الطـــــالب علـــــى عـــــدم أداء االمتحانـــــات، لمراقبـــــة الوضـــــع والقـــــبض علـــــى كـــــل مـــــن یقـــــوم



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٠( 

 

كمــا جـــاء فــي كتـــاب –االمتحانــات، وبالتعـــاون مــع الـــشرطة واالنــضباط العـــسكري، ومراقبــة الحـــزبیین 
ـــذین دائمـــا وابـــدا یتـــصیدون، فـــي المـــاء العكـــر ویـــستغلون كـــل مناســـبة فـــي ســـبیل  "-مدیریـــة األمـــن ًال ً

مــع مفــرزة مــن ضــباط الــصف وتــم التــذكیر علــى ضــرورة تنــسیب مفوضــین إثنــین " أهــوائهم الخاصــة
ًوالشرطة بسیارتین للتجول في أنحاء البلدة كافة، وبخاصة في المراكز اإلمتحانیـة إعتبـارا مـن الـساعة 

  .)٢٤(ًالسابعة صباحا وحتى انتهاء االمتحانات
 

ضاء الموصـــل بكتابـــه الـــى قائممقـــام قـــ) كـــریم كـــاظم العـــامري(شـــكى مـــدیر ناحیـــة الحمدانیـــة   
ً، إدارة ثانویــة قــرة قــوش، معبــرا عــن إســتیائه مــن األمــور غیــر الطبیعیــة فــي المدرســة )رشــید الجعفــري(

الثانویة بقرة قوش، بسبب إعتداءات بعض المدرسین علـى طالبهـم، وبخاصـة فـي الـصفوف المتقدمـة 
 وأشــار مــدیر الناحیــة، ًبالــضرب المبــرح واإلهانــات خالفــا لقــوانین وأنظمــة التعلــیم،) الخــامس الثــانوي(

َالطالـب بعـد أن یهـان ویـضرب وألتفـه األسـباب یعـرض المـدرس الـذي قـام بالفعـل المنـوه عنـه "إلى أن 
مــذكرة إلــى مــدیر المدرســة، الــذي بــدوره یــدعو مجلــس المدرســین إلــى اتخــاذ قــرارات بمعاقبــة الطالــب 

ــــى اإلدال ء بــــشهاداتهم أمــــام مجلــــس بأشــــد عقوبــــة، وفــــصله بعــــد إكــــراه زمالئــــه بالتهدیــــد والوعیــــد عل
ًالمدرســین، لعــرض الموضــوع معكوســا وبــشكل یــستفاد منــه، أن الطالــب إعتــدى علــى المــدرس، وعلــى 
الرغم من النصائح التي أبـدیناها بـصورة شخـصیة حـول بعـض القـضایا فـي تلـك المدرسـة إلـى إدارتهـا 

ولمــا كنــا مخــولین بموجــب ": ّ، وبــین مــدیر الناحیــة حــدود صــالحیاته بقولــه"ًفلــم تــستفد مــن ذلــك شــیئا
ٕبتفتـــیش الـــدوائر التابعـــة لـــوزارتي المالیـــة والداخلیـــة فقـــط واشـــعار )  منـــه٤٣مـــادة (قـــانون إدارة األلویـــة 

قائممقــامیتكم بكـــل مـــا یحـــصل فـــي الـــدوائر األخـــرى، علیـــه نعـــرض علـــیكم الوضـــع فـــي تلـــك المدرســـة 
ریــة التربیــة إلرســال مفــتش للتحقیــق راجــین التفــضل بــاالطالع، ومفاتحــة متــصرفیة اللــواء لإلیعــاز لمدی

بالقـضایا التـي حـصلت منـذ بدایـة الـسنة الدراسـیة، وبحـضورنا بعـد تخویلنـا مـوافقتكم علـى ذلـك لوضــع 
حد للحالة الشاذة في تلك المدرسة، التي أدت إلى إنتقال قسم من الطالب إلى مـدارس الموصـل رغـم 

قـــت أو لمــا تبقـــى مـــن الـــسنة الدراســـیة دون ســوء حـــالتهم المالیـــة، وعقـــاب الــبعض مـــنهم بالفـــصل المؤ
تطرقــت بعـددها الــصادر فــي ) صــوت العـرب(ٕمبـرر یــستوجب ذلـك، كمــا وان أحـد الــصحف البغدادیـة 

 للحالــة فــي تلــك المدرســة وان بعــض قــضایا االعتــداءات أدت إلــى مراجعــة ١٩٦٦ تــشرین الثــاني ٢١
  .)٢٥("الشرطة

تحــــت الــــشحن العــــاطفي وتــــأثره بإدعــــاءات والغــــروة أن تعــــابیر مــــدیر الناحیــــة تــــدلل وقوعــــه   
ًالطالـب، ممـا أدى إلـى التـزام حججـه دون اإلســتماع إلـى رأي إدارة المدرسـة، فكـان موقفـه منحـازا إلــى 

  .ًجانب الطالب معبرا عن موقف متسرع غیر صائب
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 حصل شـجار بـین مدرسـي التـاریخ والجغرافیـة فـي الثانویـة، وقبـل ١٩٦٦ كانون األول ٧في   
قــد أدى االعتــداء بالــضرب واللكــم بینهمــا وعلــى  "– كمــا ذكــر قائممقــام الموصــل –شجار یــوم مــن الــ

مرأى من طالبهم، قد تداول الطالب وكذا االهلین فـي القـصبة، هـذا الحـادث الـذي حـصل بـین أنـاس 
ًمــسؤولین عـــن تربیــة األجیـــال واعــدادها إعـــدادا صـــالحا للمجتمــع ً وطالـــب القائممقــام، متـــصرف لـــواء " ٕ

ٍوضــع حــد لتلــك التــصرفات التــي التتفــق ومــا أنــیط بهــم مــن واجــب تعلیمــي وأخالقــي إلــى الموصــل ب
ًجانب كونه مخالفة للقانون وتؤثر تأثیرا سیئا على الطالب وسیر التدریس في المدرسة ً)٢٦(.  

ونتیجــة لتلــك األحــداث أرســلت مدیریــة تربیــة لــواء الموصــل، رئــیس مالحظــي ذاتیــة الثــانوي،   
 كـــانون األول ١٤یـــة لالطـــالع والتحقیـــق فیمـــا جـــرى، حیـــث وصـــل إلیهـــا بتـــاریخ إلـــى ناحیـــة الحمدان

ٕ واجتمـع مـع مـدیر الناحیـة وأطلعـه علـى رأیـه وانطباعاتـه عـن هیـأة وادارة ثانویـة قـرة قـوش، ثــم ١٩٦٦
ــــاریخ  ــــي الت ــــین مدرسَّ ــــذي جــــرى ب ــــى الثانویــــة، وســــئل مــــدیر المدرســــة عــــن العــــراك ال ُتوجهــــا ســــویة إل

بأنه لم یحدث عراك والتضارب، ولكن الذي حصل هـو الحـدة فـي المجادلـة "األخیر والجغرافیة، فأفاد 
وقــد ". بینهمــا وتفاهمــا بعــد قلیــل] المــدیر[أوشــكت فــي الظــاهر أن تتحــول إلــى شــجار، وقــد تــدخل هــو 

ٕأنكـــر كـــل مـــن المدرســـین حـــدوث شـــجار بینهمـــا، وان إدعـــاء مـــدیر الناحیـــة بحـــدوث ذلـــك كـــان علـــى 
  .)٢٧(سب العادة من المبالغة والتهویلالسماع الذي الیخلو ح

وعن الموضوع الذي سبقه، فقد جمع رئیس مالحظـین ذاتیـة الثـانوي، مجلـس المدرسـین، وتـم   
ً فوجــدوه متناقــضا متمــایال بتظــاهر البــراءة والبــساطة، وعلمــوا – صــاحب المــشكلة –إســتدعاء الطالــب  ً

 كانـت بـسبب عنـاده، فهـو الینظـر فـي كتـاب بأن األزمة التي حدثت بینه وبین مدرس اللغة االنكلیزیـة
ًوالیجیب عن سؤال ویرفض الخروج من الصف، فلما أخرجـه المـدرس مـن الـصف عنـوة قـال متجـاوزا 

ًثــم أوقفــه المــدیر قریبــا مــن غرفتـــه بانتظــار نهایــة الــدرس لیطلــع علــى التفاصــیل مـــن ) ْأحتــرم نفــسك(
لورطــة التــي أوقــع نفــسه فیهــا، فــأراد أن المــدرس، ولكــن الطالــب هــرب مــن المدرســة، بعــد أن شــعر با

یتداركها، فقصد مدیر الناحیة وقدم شكواه وهو ماسـك بطنـه یتلـوى ویبكـي مـن األلـم، فـي حـین انـه لـم 
یكن یشتكي من شيء عندما كان یهدد المدرس وطیلة مـدة وقوفـه، امـام غرفـة المـدیر وطیلـة الطریـق 

ّرین، وانــه مثــل الــدور المناســب فــي الوقــت المناســب، بــین الثانویــة ومــدیر الناحیــة التــي تبلــغ الكیلــومت ٕ
  .)٢٨(ٕواستدر بذلك عطف مدیر الناحیة

رئیس مالحظي ذاتیة الثانوي في تقریـره الـى أن، المـدرس الـذي حـدثت معـه )  المحقق(وأشار  
المــشكلة رجــل متــزن وهــادئ یتــصرف بتعقــل، وقــد أبــدى اســتعداده للعفــو عــن الطالــب بــشرط نقلــه الــى 

 وبشرط سحب الطالـب دعـواه ألنـه الیلیـق اسـتدعاء المـدرس كمـدعى علیـه، كمـا إعتـذر مدرسة اخرى



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٢( 

 

الطالــب ووعـــد بـــسحب شـــكواه وطالـــب امهالـــه بـــضعة أیـــام للحـــصول علـــى قبـــول مـــن مدرســـة أخـــرى، 
وتقـــرر فـــي مجلـــس المدرســـین باألكثریـــة الموافقـــة علـــى إبـــدال قـــرار الفـــصل، بـــاالخراج المؤقـــت لمـــدة 

  .)٢٩(لب بسحب شكواه، واعتبار القضیة منتهیةاسبوعین بعد قیام الطا
ٕفــي كتابــه الــى المتــصرف، بــأن هیــأة وادارة الثانویــة ) نجیــب الخفــاف(ّوقــد بــین مــدیر التربیــة   

كانــت عرضــة للتقــوالت واللغــط منــذ بــضع ســنوات والــسبب مركــب مــن بــضعة عناصــر، منهــا وأهمهــا 
ٕهیــأة التـــدریس إلـــى كتـــل حزبیـــة، واقتـــرح ٕالطائفیــة، وعـــدم نـــضوج المدرســـین وضـــعف اإلدارة، وانقـــسام 

. على وزارة التربیة استبدال مدیر المدرسة ونقل أحد المدرسین مـن أجـل اسـتقرار الوضـع فـي المدرسـة
ــــة علــــى إجـــــراء التعقیبــــات القانونیــــة ضــــد مـــــدرس اللغــــة االنكلیزیــــة فـــــي  كمــــا لــــم یوافــــق مـــــدیر التربی

  .)٣٠(المدرسة
 
 حــدث ســوء تفـــاهم بــین مــدرس وأحــد الطـــالب فــي ثانویــة دهــوك وطلـــب ١٩٦٧ آذار ٧فــي   

المدرس من مدیر المدرسة معاقبة الطالـب لـسوء تـصرفه، وأوضـح أنـه الیمكـن الـدوام وممارسـة عملـه 
فــــأخبر مــــدیر المدرســــة، مــــدیر التربیــــة بالموضــــوع فــــأوعز . إذا إســــتمر الطالــــب بالــــدوام دون معاقبتــــه

 آذار قابـل ٨ٕزة وارسـاله إلـى مركـز المدیریـة لمقابلـة مـدیرها، وبتـاریخ األخیر بمنح المـدرس یـومین إجـا
ٕالمــدرس مــدیر التربیــة ثــم عــاد إلــى دهــوك رفقــة مــدیر التربیــة ومعاونــه بــنفس الیــوم واجتمعــوا بمجلــس 

درجــة مــن ســلوكه، وقــام مــدیر ) ٢٠(مدرسـي المدرســة، وقــرروا فــصل الطالــب لمــدة أسـبوعین وخــصم 
  .)٣١(بذلك أمام المدرس نفسهالتربیة بتبلیغ الطالب 

 آذار إضـرابهم عـن الـدوام ٩وحال سماع بقیة طالب المدرسة بعقوبة الطالـب، أعلنـوا بتـاریخ 
ًوتجمعوا داخل المدرسـة وامتنعـوا عـن الـدخول إلـى الـصفوف وطـالبوا بإعـادة الطالـب إلـى الـدوام فـورا،  ٕ

  .وبعد إنتهاء وقت الدوام إنصرفوا إلى دورهم
 آذار، إنقــسم الطلبــة إلــى قــسمین األول یرغــب باســتمرار الــدوام والقــسم ١١وفــي یــوم الــسبت 

الثــاني الرافــضین لقــرار فــصل الطالــب الیرغبــون بالدراســة وأخرجــوا بــاقي الطــالب مــن صــفوفهم، وفــي 
  .)٣٢( آذار تم التفاهم معهم وعادوا إلى الدوام بشكل طبیعي١٢یوم 

 
) ١٩٤٨ نیـسان ١٤الـذي ُأسـس فـي  (– فرع الموصـل –التحاد الوطني لطلبة العراق سعى ا  

إلى إستغالل كل مناسبة أو إضراب من قبل الطالب، للتدخل والتحـریض علـى االسـتمرار باإلضـراب 
وتحدیـــد المطالـــب المتعـــددة مـــن خـــالل البیانـــات والمنـــشورات التـــي تـــصدر عنـــه، ویدســـها بـــین جمـــوع 



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١٣( 

 

بیـــان الـــى (ً أصـــدر بیانـــا حمـــل عنـــوان ١٩٦٦ضربین، ففـــي أواســـط تـــشرین األول المتظـــاهرین أو المـــ
  :ووزع على الطالب، وطالب البیان بتحقیق عدد من المطالب وهي) جماهیر الطلبة

ٕاالعتـــراف بحـــق الطلبـــة فـــي تكـــوین تنظـــیمهم الطالبـــي واجازتـــه وتـــوفیر المنـــاخ المالئـــم إلجـــراء  - ١
  .ًاالنتخابات بعیدا عن أي تدخل خارجي

 .تأمین األقسام الداخلیة والكتب لجمیع الطلبة الفقراء - ٢

 .عدم إحتساب السنة الماضیة سنة رسوب - ٣

ًإعتمــاد مقــاییس موضــوعیة فــي قبــول الطلبــة ونجــاحهم ومــنحهم الزمــاالت بعیــدا عــن الوســاطات  - ٤
 .والمحسوبیات

 .التوسع في القبول بالجامعة ومعاهدها - ٥

 .م التي أغلقت منها وتوسیع مجال القبول فیهاتخفیض نسبة األجور في الجامعة وفتح األقسا - ٦

 .تبدیل أعضاء مجلس الجامعة والعمادات من المحسوبین على النظام الملكي - ٧

 .إطالق سراح الطلبة المعتقلین - ٨

 .تأمین القبول في الجامعة لكافة خریجي اإلعدادیات - ٩

 .إیجاد حل لمشاكل الخریجین -١٠

 .)٣٣(حرمة المعاهد من التدخل في شؤونهاالعمل على تأمین استقالل معاهد العلم وحمایة  -١١

    وبعد نشر هـذا البیـان طالبـت مدیریـة أمـن لـواء الموصـل، عناصـرها ببـذل الجهـود للتحقیـق الـسري 
ٌبغیـة التوصــل إلـى معرفــة القـائمین بتوزیــع هـذا البیــان ومراقبـة المــدارس الموجـودة، كــل ضـمن منطقتــه 

 .)٣٤(اشیروالقبض على كل من یحاول توزیع أو لصق المن

ویلحظ من النقاط والمطالبـات التـي بثهـا االتحـاد الـوطني كیفیـة إنغماسـه بالـشؤون الـسیاسیة عبـر 
ًالمطالبــة بتنفیـــذ مطالبـــه بوصـــفها مطلبــا طالبیـــا، وهـــي فـــي ذات الوقــت تعبـــر عـــن التحـــریض للطلبـــة  ً

 وأن كـــل تلـــك )بالمـــشروعة(للمطالبـــة بالتوســـع فـــي تحقیـــق غایـــاتهم مـــن المطالـــب التـــي ُأطلـــق علیهـــا 
ٕاإلضــرابات كانــت علــى حــساب إهــدار الوقــت واضــاعة الفرصــة لالســتفادة مــن الــدروس والمحاضــرات 

  .التي تسهم في إخراج عناصر كفوءة لخدمة البلد وتقدمه
 ُألصقت نشرة فـي مدرسـة إعدادیـة الـشعب المـسائیة وُأخـرى فـي ثانویـة ١٩٦٨ شباط ١٣وبتاریخ 

ــــةلیــــسقط(األمــــاني المــــسائیة بعنــــوان  )  التحــــالف المــــشبوه ولتنتــــصر إرادة الجمــــاهیر الطالبیــــة التقدمی
 المكتـب المركـزي –، صـادرة عـن االتحـاد الـوطني لطلبـة العـراق ١٩٦٧ كـانون األول ٢٢مؤرخة في 

 تتضمن الطعن بالسلطة واإلدارة الجامعیـة وتـدعو جمیـع الطلبـة إلـى توحیـد الـصفوف للوقـوف ضـد –



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٤( 

 

أن اإلضــراب حــق مقــدس للطلبــة فــي التعبیــر عــن "مؤكــدة . لنــشرةمغتــصبي حقــوقهم علــى حــد تعبیــر ا
  .)٣٥(.."مطالبهم والنضال من اجلها

 
نلحظ مما سبق بأن فئة الطلبة في كلیـات المجموعـة الثقافیـة عنـد تأسیـسها قامـت باإلضـراب   

للجهـات ٕعند شعورهم بضرورة تحقیق بعض مطـالبهم أثنـاء سـیر العملیـات التعلیمیـة وایـصال صـوتهم 
الحكومیة واإلدارة الجامعیة، وكـذلك فعـل طـالب بعـض المـدارس الثانویـة، فـي مرحلـة شـهدت الـساحة 

ً، وأثرهـــا علـــى الـــساحة العربیـــة عمومـــا، وكـــان أن )١٩٦٧نكـــسة حزیـــران (الـــسیاسیة تقلبـــات وحـــدوث 
ٕمحـاوال توجیـه تلـك اإلضـرابات واصـد. إستغل تلك األحداث االتحـاد الـوطني لطلبـة العـراق ار البیانـات ً

ّالمتضمنة العدید من النقاط التي عدها معبـرة عـن حقـوق الطلبـة فـي محاولـة منـه ومـن بعـض القـوى . ّ
ویستـــشف ذلـــك مـــن خـــالل تنظـــیم . الـــسیاسیة األخـــرى إلـــى كـــسب تأییـــد الطلبـــة لطروحـــاتهم الـــسیاسیة

ارات التعلیمیـة المظاهرات واإلضراب عن الدوام الرسـمي وتنـسیق المطالـب الطالبیـة بـشكل یحـرج اإلد
  . ًوالجهات الرسمیة ویعد تدخال في شؤون السلطات الحكومیة

غیر أن اإلدارة الجامعیة والدوائر الحكومیـة الرسـمیة تمكنـت مـن إحتـواء كـل تلـك اإلضـرابات   
الجامعـــة والمـــدارس واالضــطرابات، وتـــصعید دفـــة ســـیر الـــدروس والمحاضــرات بـــشكلها الطبیعـــي فـــي 

  . یخل باألمن وسیر العملیة التعلیمیة والتربویة بشكلها العام دون حدوث ما.الثانویة
 

، كتـاب مدیریـة أمــن ٤/١٢٦ملفـات مدیریـة تربیـة نینـوى، ملفــة طـالب المـدارس ومـا یتعلـق بهــم، تسلـسل  )١(
 .٢٧/١١/١٩٦٦ في ٧٦١١س .لواء الموصل، العدد ق

 .٢٧/١١/١٩٦٦ في ٧٦١١س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢(

 .٢٨/١١/١٩٦٦ في ٣٣٩٨س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )٣(

 .٢٩/١١/١٩٦٦ في ٧٢٠٣س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٤(

 .٣٠/١١/١٩٦٦ في ٧٦٨٨س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٥(

  .١٢/١٢/١٩٦٧ في ٧٧٤٠س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٦(
 .ه، الرقم والتاریخالمصدر نفس )٧(

 . ١١/١٢/١٩٦٧ في ٦٢٢٧س .ق/ كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد  )٨(

 .١١/١٢/١٩٦٧ في ٦٢٢٧س .ق/ انظر البیان رفقة كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد  )٩(

 .٢١/١٢/١٩٦٧ في ٣٣١٢س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )١٠(

 . بال، ت.٢٢٧٣یطرة في حمام علي، العدد كتاب جامعة الموصل، هیأة الزراعة والب )١١(

 .٣١/١٢/١٩٦٧ في ٣٤٢٥س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )١٢(



  ذنون یونس الطائي. د.أ

  >>  
  

)١٥( 

 

 ٩٧٦انظر، برقیة سریة مـن متـصرف لـواء الموصـل، الـى مـدیر أمـن الموصـل واالسـتخبارات العـدد  )١٣(
 .١٤/٤/١٩٦٨في 

 .٢٢/٤/١٩٦٨ في ١٠٢٩س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )١٤(

  .ر نفسه، الرقم والتاریخالمصد )١٥(
 .٢٢/٤/١٩٦٨ في ٢٢٤٩س .ق/ كتاب مدیریة شرطة لواء الموصل، العدد  )١٦(

 .٢٨/٢/١٩٦٨ في ١٢٠١س .من لواء الموصل، العدد قنص الرسالة، رفقة كتاب مدیریة أ )١٧(

 .١٧/١٢/١٩٦٦ في ٧٨٢٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )١٨(

 .١٣/١٢/١٩٦٦ في ٧٩٠٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )١٩(

 .٧/١٢/١٩٦٦ في ٧٣٨٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢٠(

 .٥/٣/١٩٦٧ في ١١٦٩س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢١(

 .٦/٣/١٩٦٧ في ١٢٤١س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢٢(

  .٦/٦/١٩٦٧ في ٣١٥١س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٢٣(
 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٤(

 .٤/١٢/١٩٦٦ في ١٣٤س .ق/ كتاب قائممقامیة قضاء الموصل ، العدد  )٢٥(

 .١٢/١٢/١٩٦٦ في ٣٥٠٨س .ق/ كتاب متصرفیة لواء الموصل ، العدد  )٢٦(

 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٧(

 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٨(

 .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٢٩(

 .١٥/١٢/١٩٦٦ في ٣/٤٣٧/رفقة، كتاب مدیریة التربیة للواء الموصل، العدد ستقریر المحقق،  )٣٠(

 .١٢/٣/١٩٦٧ في ٤/٢١٦/س.العدد آ) معسكر دهوك(كتاب لواء المشاة التاسع والعشرین  )٣١(

  .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٣٢(
  .٣/١١/١٩٦٦ في ٧٠٨٧س .ق/ كتاب مدیریة أمن لواء الموصل، العدد  )٣٣(
 ١٤/١/١٩٦٨ في ١٤٩س .لموصل، العدد قكتاب مدیریة امن لواء ا )٣٤(

  .المصدر نفسه، الرقم والتاریخ )٣٥(
  
  
  
  
  



  )دراسة وثائقیة (١٩٦٨-١٩٦٦إضراب الطلبة في الموصل 

   
  

) ١٦( 

 

  
  
  
  
  
  
  
  


