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التيالأخيرة الفصول ني النفلر إعادة لي أتاح الأولم، الهلبعة على سنوات تع مرور إل 
نقدالزمن. عليه يمض لم إعلامي ومعفلمهأ لي المتوانرة يالمصادر آنذاك كتابتها في استعت 
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ممد»ا\.ؤلف

ولذلكالاقتماد. •ع يتكامل ساق العراق ني والاجتماعية التاؤيخيت الأحداث ربط يجب 
هناأثيم فائي الأؤياف، ودور الاجتماعية الهلقات تحليل في طاؤلو عمل استعادة من بدلا 
تنهليالعراقي الشعب معاناة من اني الأنالجانب إلى متحازة اجتماعية اقتصادية/ ننلرة 
سكثتوهكذا حدث، ما ودرست، رأت هكذا العراق• عن المتوافرة الأعمال في هاما نقصا 

الدماءمصاصي بمشاركة النامية الدول مصالح وصرب الأمم نهب الورق■ عر القصة 
العراق.___، حلت، التي الويلات على والإضاءة المحليين 

حدثا،أم تاريخا اسما، أم رقما أكانت، الصحيحة المعلومة إر الكتاب، في لقدسعيتؤ 
أنوسرولذللئج موضوعي، منهج عبر والامتنتاج والربمل التحليل ذللتا، بعل- دوري، وكان 

يعئاطوكتاب ترئف ولثن معلومة؛ يصحح لمن ممتتآ وأكون الرؤية، يخالفني ممن التفهم 
نيلما فترة احتصر أن احترت فإنتي البعينيات، عند العراق عن الهامة الأعمال من وغيره 

،JL 1980وحصوصا،،<التالية، المراحل عن الكتاب تتمة تكون وأن اثنين، بفملين ل 970
الصفحات.ءل.د ثلثي استغرق ما وهذا 

وتحليلعرض نمل كل وني نحلا، عشرة ة حممن أجراء أربعة نمح، الكتاب، يقع 
أزمةلفهم المهمة والشيعية الكردية الأبعاد دوما تتخللها والاجتماعية، السياسية للأحل.اث 

مراحلفصلين في يختصر الأول فالجزء وتحليله. الاقتصادي الوضع وعرض العراق، 
البعث،دولة الثاني الجزء وم، هءول وحتى  1958وثورة الملكي العهد من العراق صعود 

والاقتصاديالداحلي الصعياوين على العراقية الدولة صعود مراحل تغعلي نحول أربعة ني 
الحربفي العراق ودور العراقية~الأيراتية بالحرب مرورأ الأومعل، الشرق في مهمة كقوة 

وحربالخليج بحرب بدءآ العراق على الأميركية الحروب الثالث، الجزء ؤيغعلي اللبنانية. 
الراسرالجزء أما . 2003عام يغاJاد الغزووصقوط إر وصولا الحمار وحرب الاستنزاف 

العراقيةالمقاومة ومراحل العراق في الثانية الج٠هورية نهوض كيفية في نهريحث، والأخر 
العراقبعودة متفائلة ننلرة ضمن وذللت، ، 2011نهاية في والتحرير الأميركي الاحتلال ضد 
العلبيحيأن.مكانته إلى 



ءو:م"ت\لخالم\ق

.الشقاق، أرض ني *زلزال كشرأعن يخلف هدا أف إلى وأخرأتجدرالملأحثلة 
نمولثلاثة وهناك الماصية، السنوات نى صدرت الش الأبحاث صوء عر إضافات فهناك 

عنالدور الأمن مجلس وئرارات الاحمابة الجداول ملاحق حدفت ولكني جديدة، 
ولذلكمقيول. صفحات يعدد العليعة هن0 تصدر حش الفصول، في واكرر العراقا 

فهرالملاحق، وا|اائ، يحتوى الذي ءزلرالء كتاب من يشحنه يحتفئل أن القاريء على أتمنى 
نستا.رمختلفآ حديدا كتايآ الأن يقرأ 
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شض

الصديقحمرصآ القاريء، إلى ب هذا وصول في أمهم من كل بالثكرإلى أتوجه 
حولبناءة اقتراحات وندم  2003عام مقدمتها وكتب السائقة الطعة راُثع الذي فرم، جورج 

لمانلبلده إحلاصه على والعماليث الثمانت مرنه محلوال قرم الدكتور حاننل لقد محتواْ. 
بالشكرإلىأتوجه كما العتل، تخاطب وموثقة موثوتة شهادة كتاباته فكانت العربية وللقفايا 

رالهاراصحيثة ؤإلى الدار، وأسرة دارالفارابي إدارة مجلس رتيى بوعقل الأستاذجوزف 
صعب،والموز الرين جهاد الأستاذين وحصوصا العراق عن كتبتا ما نشرت التي اللبتانية 
أصدتاءفىؤإلى رالحياءا، صحيقة في نثرمقالاتي الذي صاغية الأستاذحازم إلى وكدللث، 

الأسماء،طيب كمال الموداتي الشاعر وأحص العراق، شؤون حول القيمة علىآرائهم كندا 
الفصول.بعض والذيرا-؛ع دوما المفيدة ومحنانثاته الفرزلي ميثال والدكتور 

لوسكاليفورنيا جامعة فى الاقتصاد بروفسور انترليغيتور، مايكل الدكتور أشكر كما 
الملامأجل من اقتصاديون اياحثون أ؛حادثا مركز مع التواصل لتأم؛ن ّعى الذي أنجلي 
محآناقشا حيث، هارفي، سا والدكتورة غالبرايث، الدكتورجممي وربه نتويورك في والأمن؛ 

ملأءالأةتماديينكانوامنأفJالتامحين
للأحتلألالأسيرشJلأدالرافدين.

،٠١الاJنانيةأالحرب أكلاف عن الدكتورانترليغاتورببحتي هراهتمام النقاش مناصبة إ0 

ةل؛لآ\-\ةرو\ئده \لإعتد\ء\ت A م لتبايآ لألتحق، إاثم_شلأت لألتدمحز ؤ لأني؟ شى ديب، كمال 
.2002والشر، للتوزيع المْلوعات شركة سروت، \هل؟ئّ، 
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\ذم\ذتاريخ ءو:م• 

البروفسورعمل منهاج ونق كانة الأوجه لشمل البحث هذا تطوض بالإمكان كان ؤإل 
ولذلكبLل٠ز١ا٠. ليندا والدكتورة الأتتماد ني نوبل جاتزة على الحائز محتغلتز حونف 

لكلفتأرز للشك مجالا ييع لا بما فضح الذي الراني عملهما على أيضا شكرهما رجب 
كماشل وليس دولار مليار  3000من أكثر بلغت  2008حتى العراق على الأميركية الحرب 
الدكتورشكر وجب وكذلك مليارأ.  50تتعدى لن أئها  2003عام الابن بوش إدارة ادعت 

الإدارةفيه يتهم العراق مجأماة عن وكتابا مقالامت كتب الذي جيميا مقيق ا، عاليراسأبيتر 
نهايترُ،.بلا حرب إلى أميرلك أوصلت أذحماقتها الأميركية 

ديبكمال 

كدا

Joseph Stiglitz and Linda Bilmcs, 77آء Three TriUion Dollar tVar: The True Cost of 77رء Iraq ( 1)

Conflict, New York, W.W. Norton and Company, 2008.

Peter Galbraith, The End of Iraq: How American Incompetence Created a War Without End, (2)

New York, Simon and Schuster, 2006.
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ولىاكلبعةفى شهادات 

الأماميةالمعلومات القارئ يعطي مومحرعي طاح ذو عمل هو دب كمال كتاب 
فالحقيقةل. 980عام مند يشعبه ألمت الش التواصلة والمأسا، الحديث العراق تايخ عن 
العهدبداية مند ؛^، ١٠٢٠١١للشهد متكامجالة صورة نقل امتْلاع الماهر، كالرمام المؤلف أذ 

متاهية.وبدقة تفاصيله، بكل المالكي، 

المتعددةومقالاته المايقة مؤلفاته عبر ديكا كال يعرنه نالذي ذللث،، ني ولاعجب 
دقهمدى يعلم والعقدة، الشائكة اللبنانية والاجتماعية والمالية الأتممادية القضايا حول 

ؤإنصانهالمسبقة الأحكام إطلاق عدم على وحرصه يتناولها، التي المواصح وصفح ني 
النظروجهات وكل التفاصيل بكل الإلمام على مواظبته الى إصانة والحقاتق، للوئاتع 
الاعتبار.بحين وأحدها 

ليسالكاسب، الذي؛ا.له الامتئناثي هوالجهد الجدد العمل هذا ني القارئ يلمت، ما انما 
الناسب،بالشكل وإ-حراجها وترسها امتعابها في بل فقط، والوثاني( المعلومات جمع في 

الهاتراتعن يعيدأ العراقية المأساة عن مستقل رأى تكوين العرض، للقاريء بمس حك، 
الماصية.منة الثلاثين في وسقوطه العراقي النظام صعود مراحل كل رافقت، التي الإعلامية 
كثافةست، المزمنة العراقي الشعب، معاناة الى ننلرته في صاتعآ أصبح ند العربي فالمحاهد 

الذيالمفبع الأتممادى والحنلر الحرب، أوأدانت، بررت التي الملحية الإعلامية المائة 
الأتليميةالقوى ونزاعات الجديدة الامثريالية للأط٠اع هدفآ منه وجعل الءرام، الشمج، أفقر 

دغرعربتة•عرية من المختلفة، 
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هرايتاريخ ،وحد• 

والثامالةالدمهة اللوحة هذه بوصع للقيام الرشيقة ديب كمال ؤيثة لابدمن كان وتد 
وقضاياهالمتقبل الى ية بالنالرؤية ولامتيفاح تعقيداته، يكل ١^١٠^، الشهد لتهلورات 

الضتة.وكيلك والاجتماعية، الاثممادية الرئيسة، 

متدامة،لتنمية أس وبناء الفقر مكافحة هي• رتبة تحديايته أربعة العراق، واجه 
ؤإعادةتمويلها، ووسائل الأعمار وحيل الرق، اقتصاد إلى موجه اقتصاد من والانتقال 

رؤيةإلى احتاحن، التي التحديالت، هل-0 الديون، فخ لتجاوز والقدي المالي ١^١٢ تأهيل 
المختلفةتأثيراتها الحيان قي وتأحد بينها، ما ني العضوي الارتتامحل مدى ترصح جامعة 

إعادةقى النجاح ستضر؛احتمالاي؛، المقاربايتح تجزئة قإن وبالعكس، العراق. متقبل على 
العراقي.المواؤلن رفاهية تزمن موماتية وانتلمة لوسائل الفعال والتأسيس البلاد بتاء 

تزاللا التي والدولية الاقليمية الأطماع على والعربية العراقية الحكمة ّتتغالم، فهل 
كلمن والعراقيون العرب، ّيتعاصاو هل إ؟  798لصرعام غزونابليون مند ي٠نaلقتنا تعصف 
يقضيأن وحده شأنه من نوى افليمي عربي، نظام لبناء الاطميع تللث، من للتخلص الأهواء 

يهلرحهالذي الوحيد الكبير هوالموال هدا العربية؟ امتنا قلتإ في الأستحم-اري التوسع على 
واللبناني.الموري الوضعان غدأ وريما الفلعليتي الرضع كما العراقي، الوضع 

العراقياشلر مأساة في للتأمل مدحل هوحير ديب كمال كتاب، فان الخفلور، هذا ومحن 
أفضل.متقبل نحوبناء للانتقال الشقيق 

ئرمجويج الدكتور معالي 

5ل02«-  1915العراق الشقاق: أرض في أزلزال كتاب، قراءة ني الطر بم، ما أول 
نيكولوالابملمالي الفيلسوف ولعل للكتاب،. المياسي الفلسفي البعن. هو دس؛، لكمال 

الدروسمن كنزأ فيه سيجد إذ ديب كتاب، لوقرأ عي ميُرالأمر* كتاب، صاحي، ماكيافيلي 
جانبهإلى جدية الأكثر كتاباته في ماكيافيللي حماله ض وهذا وفثالها. الدولة قيام أّباب، عن 

هودين، لكتاب، البال في يخهلر فرعيا عنوانآ ولعل القرون. عبر اشتهربه الذي الأمير كتاب، 
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ثءبم\د\تفي\حم

ظهرتالش الدول( مجموعة )أوبالأحرى الدولة تلك أي الدرسة؟اا، الدولة تفشل ءلماذا 
اكشلإر طربمها في هي أد رفثك المثرين، القرن في الثمانية الامراطوينة سقوط بعد 

يقض.لنا العشرون والقرن 

الدولة(،افشل عن الحدث في واشتهلن في الحث، ومؤسسات الأميركية الادارة يأت 
منا 945مندالتحدة الأمم هبة الأعضاءفي الدول طح الدي النامي والمقصودالكيان 

باستمرارهاتمح اقتتصادية مادية ومقومات وحريية ومياصية عسكرية مؤسسات دان دولة 
مندأفناستان نرى الأعيرش المنظور فى فشلت، التي الدول على الأمثلة ومن وديمومتها• 

حرب،مند والعراق ، 1980مند والصوuل ، 200لعام الأميركي الاحتلال وحتى ا 978العام 
منالممتدة الفترة فى ولبنان أيضا، الأميركي الاحتلال إلى وصولا الحصار وبدء الكويت، 

التسعينيات.في ؤيوغلافيا  1990حتى  1975

الخصوص،وجه على الأنغلومكون المنكرين شغلتإ وموطها الدول ننام مسألة إل 
إدواردللمررخ الضخم العمل مثال والهوط، بالصعود توحي بكلمات مؤلفاتهم فعنونوا 
النانيةالاميراطوؤية مراير)نيام والوارد وسقوطها( الرومانية الامراطوينة رتدهور ■محون* 

وهبوطها(.

نواحيهامن عام مجاتة في كاملة العراق قصة دفتيه بين ضم الذي يثب كمال كتاب وفي 
الأمملقيام الفلسفية المعالحة عن مثيرة صورة والاجتماعية، واليامئة الاقتصادية 
تضيفسؤالتي الستة الكتاب أحزاء في نلحثلها الصورة وط0 نموذجآ. العراق وسقوطها، 

،رالأنهيارا،رالهبوط(، االصحود٠، الأجزاء هاو0 عناؤين ومن والتحليل؛ للبحث، عضويا يعدأ 
مثرقمتقبل عن يتكلم إثه إذ متقاتلة، كتابه؛نذلرْ ديب، ؤيختم والالمستةبل(. ®الزلزال(، 

بناتهافي أمل لا انقرصت، امبراطوريات عن يتكلمون الانكليز كان حين ني يموت، لا لعراق 
اُلأ.>*ل؛يسم■

ساحةعن وارتاطآ مكانا الح،نرافي بعدم إلى فهوإضافة كتابه، في استثنائيا دستؤ كان 
بقضايامهتما لبناني أصل من كنديا مرلفا كونه عكهما ومرضرعية بتجرد كتبا العراق، 
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م:م-تؤيخالم\ق

ملخمحأديب وصع كندا، ني المنح الأكاديس المنهجي المنطلق ومن الأوسط• الشرق 
اكوطة.في لأطروحته 

بعضفي يتجلى دب فيه نجح الذي المريبة الدولة نشل مرنحؤع معالجة ولمل 
والفمول.الأجزاء لدايات الاخيارات 

امحارقد دب فنرى المرافئ' المجتمع امتقبل وعنوانه عشر اكامع الفصل في أما 
حوله نفالطاق ني سر أبوفخر، صقر الكاتب أجراه أدونتس الشاعر عع حوار من ننا 

بحثهاعلى دب عمل تقشعرلهاالأبدان تفاصيل دب فيكتاب، العربية. الدولة فشل أسباب 
وضعالن>ى نرم جورج وصف حب الموسوعي الممل على شارف كتاب في وتديننها 

شالدماء مصاص ادور ت عنوانها من محتواها يتضح فصول في حصوصا الكتاب، مقدمة 
كتابفي الانثاء أو الماير للكلام مكان ولا والتجوع،. الحصار و؛احرب العراق® تدهور 
وصارمجاتوتحليلأت معلومات من تختزنه لما القاريء على تقفز تكاد صفحة فكل ليا، 

حواشيحث من حيادآ موثق فالكتاب الكاتب. وحللها حيدأ ربملها احداُث، وتفاصيل 
مهماكتابا يترك لم أئه بمبا~أ عملا كبترأ جهل•آ تنقيبها في دب بدل التي والمراٌثع الفصول 

الكتابنهاية وفي استنتاجاته. واستخلحى وراجعه إليه سعى إلا المراق عن مهم نصف أو 
والفرنية.والانكليزية الحربية باللغات المرامع من صفحة عشرون 

زاويةمن قراءته تجدر متكامل، تاؤيخي قالب في والمجتمع الاقتصاد في كتاب إنه 
فيالمربية الدولة فشل حول هامة تهلمقية أمثلة تقديمه في مثير الفالقة؛ في الدولة ننلرية 

زمزالعولة.

2003دسمير الأول/ كانون  12'اكهار'، 

كمالالمزلف يختزل العناؤين بهذه والمستقبل، والزلزال والانهيار والهوْل الصعود 
بقضيةتحيهل اكي الأساسية والمح3ليات المعلومات الكتاب هاوا ؤيقدم العراق، دب 

عامالعراق على الريْلائية الأميركية" الحرب حتى الأولى المالية الحرب متادنهاية العراق 
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ومؤلفهالعراق، عن الدولي الأمن مجلس ووثائق إحصائتة وجداول، ملاحق ؤبممن ، 2003
العراقعلى الحرب بدأيتؤ الاقممادة. العلوم ني متخصص لبناتي أصل من كندى أستاذ 

ولأءلأقتلهالحربءلىالحرب، إلأامالألهالْ U، 2003الغزويكن ءامل99ل،ولم 
،1991العام مند العراق على متتالية حروب أرع المتحدة الولايات، ثنت، وند الإرهاب، 

الملويلةالاستنان، وحرب العراقية، الدنية التحتية البنية وتدمير الخلج حرب وهم، 
الجماعيةالعقو؛ات، وحرب التفتيش، لجان »ع بالتعاون المتواصالة الأستخيارية والعملية 
.2003مارس آذار/ 20ش وأحترأغزوالمراق الخليرة، 

الحربنهاية من الحديث، المراق ^١^ قي وُريْلانيا أميركا دور المزلفإ ؤيتعيد 
الماليةالحرب بعد للعراق البريطاني الاحتلال الدور؛ هذا ملامح ومن الأولى، المالية 
المتحدةالولايات، ودعم الزمن، عقودمن لمدة المرامب القط الإتجلتزعلى دستطرة الأولمح،، 
الطقة،الملمية ويالكوادر بالناس بم؛، التي الدكتاتوؤية المكرية الانقلابات، للملة 

. 1990الخام مند المراق على المياشرة الحرب وأحيرأ علىليران، حربها ني المراق ودعم 
الأولى،المالية الحرب بعد البريطاني للانتداب للعراق؛خضوعه الحديحط بداالتايخ 

رتثت،متملة، عربية عراقية بمملكة القبول على أجترتها كبرى ثورة بريْلانيا واجهت وند 
الاقتصادنيتْلوير المرانى النفط أسهم وند المرانير• للنفط بريهلانيى استغلال لوجود معها 

فيوالاجتماعية الاقتصادية التحولات، هوْ وأثناء المدنية، التحتية والمرافق والبني والتعليم 
الاقتصاديالثقل وانتقل النفهل، إلى والحرف الزراعة من القائم الناج يتكل تحول المراق 

وتريقتومتعلمة، مدينيه فتة لصالح المحافaلارت٠ نفوذزعماء واضمحل الماصمة، بغداد إلى 
إليها.، الريفص الكثيفّة الهجرة بسبكإ والبصرة والوصل بغداد خصوصا الراقية الدن 

سياسياالحديث، المراق تاؤيح في الأفضل عي الملكية الفترة أن المرلفه ؤيعتبر 
ااص<حف،تصدرعثراتح وكانت، والل.يمقراطية، الحرية حلالهايقدرمن فقدنمتع واجتماعيا، 

جديدةأسس وفق وتقليمه صياغته فتثعيد ثيء كل إلى الانقلأيية اللaلار، يل. تمني أن قتل 
حياةفي ذهبية تعيتيات، السنواته كانت، والنللم. والخبث، والاحتكار اكلل• على قاتمة 
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ووصلتالمدع الفقر واحتفى الحكوعي الأداء وتهلور الخيثة متوى فارتنع ذموهما 
البعثحكم بها تميز الي القسوة من الرغم وعلى العراقتة• الخاطق جميع إلى الخدمات 

زراعيإصلاح وبرنامج ، 1972عام العراثي التقعل تأميم حقق فقد الظلم، وكدللد للعراق، 
إيرانمع عميقة عداوة وصنع العراق، في والمجتمع الدولة في شرحا صنع ولكنه وتعليمي، 

دددلالخلج•وسوينا 

الثمانيالحرب، سنوات امتتزفت فقد الإيرانية، العراقية بالحرب العراقي بدأالهوط ثم 
•ععميق ثرخ وحدث وشبابه، أبتائه حيرة من الألأف مثات مقتل إلى وأدت البلد، موارد 

أيضا.سعره وتدئى النفهل، إنتاج وانخفقى والأكراد، الشيعة 

تداعياتحر الذي الكويت غزو هو إيران على الحرب ٌن الأسوأ القرار كان وربما 
للولاياتتاريخية لحفلة الاحتلال كان فقد بحد، تتوففط لم والعالم والخهلقة العراق على 

تللقرإلى والمهلقة المحراثي السياسي النذلام استدرجت، إنها بل بلهفة، تتتثلرها الخحدة 
ومنبالنف3ل، والتحكم العربي، الخلج متْلقة على العسكرية اليْلرة لها تتح التي اللحْلة 

العالم.على الهيمنة ثم 

كل-ستهدف،  1991الثاني/يتاير كانون  17يوم صاح الأميركية الغارات كانت 
الجمهوريةالقصور بالحرب؛ لها علاقة لا أنها الأولى يبدوللوهلة بحتث العراقية المجرات 
البترولومعاش والخئارات الهلانة ومحهلات والجسور العامة ات والمزموالوزارات 
ومعاعالحاويدية السكة وحقلومحل الأءل.ية ومصاغ الصحية التكرير ومح3لات والمعاغ 

الأتلفال.لحليب معمل إلى إضافة والخستثميإت والمدارس الري ومحْلات النسج 

الثانية،العالمية الحرب ؛ي حتى ونوعه كمه في يستخدم لم لقصف العراق وتعرض 
المفجرات،من حلن ألف  85وأنزلت، جوية طضة ا آلاف 110الأميركية القوات نقدت فقد 

رحمةدون والحصارعليه الأّتتزاف، حرب تواصلتا ولكن ، الكويت، من العراق وانحسبا 

نثنامالعشرين القرن س الأحير الرح في العراق في ماد . 2003عام احتلاله حرى حتى 
دونس الجماعية والاعتقالأت والتصفيات والإعدامات والقهر التسلْل على قائم سياسي 
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\شنم'\لإثثه\ذ\تذ 

صدامأسرة وتحوك ومواردها، البلاد مهدرات وأعوانه الريس أتارب لم تنم محاكمة، 
وتمرقوالمزمحات والوزارات والامتخبارات والجيش الأعن تقود حاكمة عانلة إلى 

الترف،محي شخصي نحو على البلد يموارد 

شقيقالله حير عدنان وتتل أبناوْ، وأبعد الكر تنحي تفكلئ،، الحاكمة العاتلة ويدأت 
والتأير،الفوذ دائرة عن الله حير عاتلة وأبعدت ءلاترة، حادث في حاله وابن صدام زوجة 
المقربينالدولة رحال أبيهما، ح بالتعاون يزيحان، وأحدا الريس ابنا ونمي عدي وتقدم 

وأشقاته.صدام وأعمامجهمامنإحوان أبناءالمجيدوأصهارالريس، الريس، أبناءعمومة من 

نقدهائلة، بقسوة الثاية الخلج حرب، أءقاب، في الن3لام على الشيعة انتقاصه وقممت، 
عننوة يقلون لا والأكراد الشيعة المنتفضون وكان الألانح. عشرات واعتقل وأعدم تتل 

إلىحاجة دون الثنة وأبناء العراقتتن والموولين الضباتل كثيرأمحن عددا قتلوا فقد الذلام، 
عمل١^١؛، بدلأمن العراقي السيامي الفلام لتأييد ودنعومم علتهم الثة أثاروا وقد ذللئ،، 

•كافة العرانض يشمل معارض يشعني سيامي 

إسقاطوتشبه العراقيين، لكل بطئتا فتلا العراق عر الأميركية الحصار عملات كانت 
الأطفالمن الألافح مثات فتوفي واحد• حاطفط محن لإنقاذها راكب،  300متنها على طائرة 

الفقرمساحة واتسعتا الملايين، لدى المعيشة تويات موتدنتا والمرض، الجؤع بت، ؛
٠ميسورة كانت، عائلات ش٠التا حس 

شللعيس العراقي الشعمتا وينع العراقية، الوسطى العليقة على الحصار نمى لقد 
والمتنفذة،الحاكمة العليمة ثراء ه نفالونت، في وزاد طويلة، لسنوات وجهل ومرض حوفا 

دولارعام 300من اإرأقل 980دولأرءام 4000المراذمن في ^ددي 
العالية.والمهنية العلمية الكفاءات أصحاب، مجن الألأف عشرات وهاجر ، 1999

العراق،على هجوما  2003مارس / آذار  19اء مفي المتحدة الولايات ثنتؤ 
لاحتلالحربا معلنة وصاروخ قيلة  3000لحربها الأولى الثلاث، الساعات في وأسةعدتا 

أبريل•يان/ 9 في بغداد بسإنوط واتهت، يوما  20استغرنت، العراق 
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وأهمهاعليها، رالي2لرة ؤإحصائها الغنائم ترتيب فورأ؛ي المتحدة الولايات ودخلت 
السياسيةالأنفلمة جميع وتهديد المنهلقة على الإستراتيجية الي3لرة ثم النفط، هو يالهلح 

لتغييرمشروعات عن والإعلان الليى، والموس، السلوك لي التحول يكون وريما والدول، 
احتلالبعد التاشثة الجديدة الحالة ونتائج تجليات من العريية الدول ني التعاليم مناهج 

العراق.

متأهيل لإعادة دولار مليارات حمسة امتثمار عن المتحل.ة الولايات ]عشت لقد 
داخلالكفاءة أصحاب، بإمكان أن أعلن حين ني اكل، عايوات من تسترجع العراقي، الضل 

ملتون 2.5بواقع العراش النفط إنتاج وأيتد الكلفة، هائم بنصف، التأهيل هن.ا تتقيد العراق 
الحرب،، تكاليفسداد عن موولأ النفط ^ا ومحيكرن ، 2003العام نهاية في يرميا برميل 

ملياردولار.ا iJb^، 00التي 

فيكوناليابان نمرذج المتحدة الولايات نتع هوأن للعراق يحصل أن يماكن ما اقفل 
اعتبارؤيمكن ه. بناءنفعلى بمساءل.ته تقوم نم واحد عام ني ؤيتتهي نصيرالأم،-، احتلالها 

العلميةالكوادر من العراقي البشرى الرأسمال هي الفعل عدا الحروب، من صلمتؤ أكبرثروة 
الجديد؟العراق بناء ني نواة ستكون وهل البشرية العلاتات هذه كيفاسنتجه ولكن والخيرة، 

2004ئراير شباط/  24الأوسط! رالشرق صحثة 
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وموز/يولمونورة إلى اسلكي العهد س
المتينيأتومخاهس 



ا؛ذولالفصل 

1958حش العراق تاريخ 

الحضارةمهل 

عشرأ'/التامع القرن منال الغربيين المؤرخين باعتراف الحفارات مهد هو العراق 
أولياءتبله أوكما الحديثة الغربية المراجع يعص بدلك توحي الامتعماركما وليد وهوليس 

أنالادعاء صحيحآ وليس منانثةُأز دون من العربي العالم في درممتتن ■تحراء من الأمر 
بعدالنهرين بين ما يلاد عر انتدابية دولة اصبحت عندما الحديث العراق حلقت بريهلمانيا 
أحدعليها أولت جديدة دولة ر سابقة عثمانية ولايات نوحدت الأور، العالية الحرب 

الدولةصد الحلفاء مع لونونهم بالاستقلال للعرب تعهداتها من كجزء مكة، شرف أبناء 
العثم١تية١قلالعانة 

ذلكأكد منذ مؤرخ أى بملح لم إذ المالم، في حفارة أفدم هو العراق كان ربما 

Samuel M. Karrncr, Cradle ofCivilizaiion, New York, Time-Life Books, 1978, p. 157 . (!)
Thabit Abdullah, Dictatorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since / Zed Books, London, (2) ,ءهء
2006, pp. 5-7.

.2002 ، رالتوزحوالشر للثهافة المدى \دلإع\صو، ق \ذم رشيد، الوهاب عيد ق(  )
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م؛م"همخماق

خلقأراضيه في والفرات دجلة نهرى مرور أل كما العكس. إنات على توتيُ'ُ أرنولد 
واحدةدولة قيام تمع طبيعية حواجز توجد لا حث مصر في التل نهر بمرور شيهة حالة 

أرنولدأفن الأزل. منذ العراق حقيقة هي وهدم الدلتا، حتى السودان أعالي من الوادي في 
عمرهايكون أن يمكن لا انية الأنالحفارة أذ التاريح، دراسة الضخم، عمله في تويتيي 

هناالنهرين؛ بين ما بلاد حفريات إلى اصتنادآ حددها الفترة وهذه سنة، الأف ثمانية من أكثر 
وصنعواوالتمويرية، ماؤية الهالكتابة اخترعوا وهنا مرة، لأول القمح السومريون زيع 

كانوهنا الأسلحة. ناعة لم والمحاس النلئ، مزج عبر والرونز الحيل لعربة الدولاب 
الخضراءالمتماوجة بالحقول المليثة العراق أراضي من الأومهل، للشرق الغذاء تويع م

فالعراقالتارخ. فجر منذ الأغنام رووس ملايثن المزارعون رعى حثث الخيل' وغايات 
وهوبالصحراء. مقارنة الداكن تربته ولون أرضه لخموية المواد بارض العرب عند معروف، 

الميأراضيه في المائية الجاري عث؛رات أوسّثب أرروك، قديمة، كلمة من إما المراق سمي 
تجرىشرامحن عروق ولكنها القارص فتبدو والفرات، دجلة المظيمين، الهرين ش تصب 

نوحطوفان حل'ث، وهنا الرعي، على تعيش ميلة فى إبراهيم الي نشأ وهنا غنين. أرض في، 
فياُث، أحو ونم، وهنا القديمة، الرانية جلجامش ملحمة إلى يستنل. أنه يعفهم يعتقد الن.ي 
المقدس.الكتاب، س القديم المهد س الصفحات مثات 

القديمبال ومجال المياه، لجر القديمة الاصهلناعية والقنوات العالقة الحدائق بلاد إنها 
أولووضع عام  4500قز حمورابي الللث، عاش هنا انية. الأنذاكرة عن يغيب، لا الذي 

المال،ثوون إلى المجارة إلى العللاق س كانة، المائل تعالج اكارخ' في، قانونية ثريعة 
راساعقهدفها إ0 سرعته في حمورابي ؤيقول الشرّ الوصايا أماس انها كثيرون ويعتق،. 
المراقأرض ومن الضعيف،؛؛. القوي يفللم لا حتى الشرير علير والقضاء البلاد في الدالة 

علىسلهلانها فرضت، والكليان كالأثوريين الإسلام سبمتؤ عدة اميراطوريات انهللمتح 
عقود.لمدة الشرق 

والحضارةبغدادمركزآللعلم كانت، حيث، الأسلأمئة الأمبراطورية عاصمة المراق اصبح 

Arnold Toynbee, The ^،،،۶ ofHistory, New York, Laurel Edition. Dell Books, 1965.
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م-م-تردخماذ

الفتيلكانت لأنها التاريخية أهميتها في الأثر يعثدة ولكنها حجمها في محدودة الطرفين، بين 
معاويةأبيه عن الخلافة الأول يزيد ورث  680العام ففي وثيعة• سنة إلى الأسلأم م قالذي 
يزيدفنؤع والحجاف العراق نخبة معارصة من الرغم عر وممر، محورية في الخبة بدعم 

الإسلامتاريخ في دموية الأكثر الأرع ءهدْ محسنوائت، لتصح حكمه يعارض من كل قمع في 
الرفت،.ذللئ، حتى 

بينمتكافئة غير محركة حرُت، كربلأء١ا٠، مدية حوار ني  680عام م محن شهر وفي 
فيالمدينة من فو؟ الكوفة أهل من بتشجيع الذي - علي بن الحسين الإمام قوامها مجموعة 
فاّتْلاعتطلمنق. من يزيد أرسلها أموية عسكرية ويعثة وأنصاره— ءانالتبم أفراد ومعه الحجاز 
رأسوأحضرت؛ المدد، القليلي وأنمارْ الحسين أمرة أفراد معفلم قتل الماكرية الحملة 

بواقعةبحد فيما عرفه الذي الحدث هذا ولأحل متايا. اء نومعه لمنق ار الحين 
الامحلامي،المالم في الأغلية ومحم سنة، بين الاّلأم في دائم انشقاق حصل عاشوراء، 

الأثرأعمق ل، وكان القرون، وعمقه غلوانه س تخنف لم ام انقوهو الأقلية. وهم وشيعة 
ال؛رمُ؛ُ•يإلى الثرين القرن م، الراف أحداث في 

ذكرىفي حلدت التي عاشوراء واقعة بعد للأمويين المكان الكثير المراق يخفع لم 
فخلفهم، 683عام يزيل. مات أن إر سرات ثلايث، الفوضى ائت فالبيتج، باهل للعزاء سنوية 

ماكانهفاحتير الحاكم، عن تنازل والذي للحلم والمحب، الملهلة في الزاهد الثار معاؤية ابنه 
كانتلقد الأموية• الملالة ولدت معه والذي أمية، بني من أيضا وهو الحكم، بن مروان 

بحدالأموي الحكم صد كبرى يورة اندلمتنه أن إر يزيد وفاة منذ متدهورة المراق أوصاع 
واصلالذي مروان بن المللثه عبد ابنه فخلفه سنوات، تلاث؛ استمرت م 685عام مروان وفاة 

المللئهعبد أوفد العصيان، إحماد في الحملات تنجح لم ولثن المراق. في القمع حملات 

ابيبن علي بن المتن الأمام مميع حول البة ■sX عاشورا،• رذكرى المواجهة عذْ حنيت )١( 
طالمح.

كماإيران. وفي المكان( عدد من بالمن )56 الخديث، المراق في الأغلمت الجعغريت المعة يثكل )2( 
وأفنانتان.والتاكتان والولية والمحرين والكويت لمان في هامة أنلث شكلون 
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يوام ءدآقيئ له اشبمدا-لم من 

وحاءنوة. رأس على العراق إلى الأمويين يامم حاكمأ الثقفي يوسف ين الحجاج م 694عام 
أهلاريا ؛ SUIJليخاطهم الناس وحمع على، الإمام صرح حينا النجف مدينة الأخير هذا 

كناسهفتل المؤعنن أمير إذ الأخلاق. اوئ وموالمراق، والفاق، النفاق، أهل يا العراق، 
نلدنىؤإنه يي، فرماكم وأصعبهاكرآ، أمنهاعودأ، من فوجدني عودأعودأ، فجمعها 

أيمارألأرى والله •إئي الحجاجت قال ثم الميف؛،. ويقي وط الفضل وسيفا، صرحلآ عليكم 
الىأتنلر كآُي صاحبها أنا وإُي ، وحان أينعت،، قد ورزوصا متهلاولة، وأعنانآ ءلامحة، 

أنشدتتم واللحيء. الحمائم بين ترقرق الدماء 

تعرفونية العمامأصح محنى ا الثنايجلاوحللاع أنااين 

الخلافةديار في نورة اسطاعت، إذ العراق في طويلأ يتمر لم الأموي الحكم ولكن 
الرحمنعبد يقيادة أمية يني من مجموعة وتمكنت، ، 750عام الأموية الخلافة إنهاء الاصلامية 

ثورةٌرا الفرار من الملك( عبد ين هشام ين الثالث، معاوية )اين اللائا عبد حفيد الداخل 
.1492حتى هناك الأموية الخلافة استمرارية ؤإعلأن الأندلس على والحفاحل العباسيين 

قرونخمسة من أكثر عهدهم استمر الذين العباسيين إلى الإسلامية الخلافة انمملت، وهكذ.ا 
أهموغل،اد أي اصحت،، حتى عاصمتهم، بغداد ومن انهللاقهم نقلة العراق من وجعلوا 

لسائسبغداد ازدهار رافق ولكن والعلوم• والفلقة والحضارة الثقافة في العالم في مدينة 
يةالنسيلاحفل العباسيين الخالفاء لة سالإلى والماؤلر دموية. وتصفيات، واغتيالأن، سياسية 

اغتيالا.قضوا الذين الخلفاء س المرتفعة 

عندماإذ حلوياد، يدم لم والحضارة العلم مجالأيتح في لبغداد الماروخي الصعود 
ودمروا 1258عام العراق التتر دخل آسيا، أواسهل من القادم المغولي للغزو الشرق تعزض 

الغزوالمغوليضحايا عدد وقدر البشر. من الألافح مثامحت، فقتلوا الأنهر سدود وأغرقوا بغداد 
حي.كائن كل بقتل أمر المغول ناش هولاكو أن ذللف الحكان، عدد بثلثي للمراق 

1257عام لا.للث، استعدوا حتى العراق لغزو الخهلهل يعدون الغول كان حلويلة لفترة 
يغدادإلى حلريقهم وفي هولاكو. الخان يقودهم المابقة بحروبهم مقارنة الأكبر هي بجيوش 
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*ىاض-دامهمد'مد"لممح

وحملوا- القفقاس( جبال )من جيورجية أصول من المرة هده كانوا الذين ~ مماليك أيدي 
،1831حى الذاتي الحكم هذا واسمر . 1747عام المالي ^ ٧١س للمراق ذاتي حكم عر 
القوىدور وتحجيم القبلية الأنتفاصات وقمع الخام النظام فرض في حلال المماليك نجح 

الإدارةفي إصلاحية برامج تفيد على عطلوا كما الخالي. للماب الخامة الانكثايية المكرية 
وابنهعلي محمد بقيادة ممري لخزو السلطنة أراضي تعزضت وعندما والاقتصاد. اّمة 

•المثاثر؛قوةُاُ الخمار الحكم وعاد بغداد في الذار الحكم انتهى ، 1831عام ابراهيم 

محنللسنة اكمار الذكم قرون في يامنة والوالاقتصادية الاحمماعية الخبة كانت 
•ةرونُأ؛ لمدة والخخلفج الحرمان ر الدينية والأقلياُن، الشيعة غرق فيما المتومعلة الطبقة 

المراقجغرافية أن ذك الخدم، من يتث_، لم المراق في المّتجد الشيعي الر والافتراق 
حيثأحرى، جهة من المز التركي والجوار جهة من النيص الأبرار الجوار صحتة جعلته 

فيالسنة الجماعات ازدهرت حين في ولكن المراق. داحل محلته أبناء يدعم الجارين كلأ نام 
الشيعة.ترا-؛ع التعاقبة، الأمبرامحلوريأت في الحكومية والناصب والجارة الخم 

اليومحتى الصلع امتمر ،  1920عام المشرق بلاد من الخمانية لطنة الزوال بعد وحتى 
وهموالشيعة، سورية، ْع وصآ وحم الرب ْع وثيقة بعلاقات المنادين الرب المنة بين 

الثاهنشاهيةإيران، مع أيما ولكن الرب مع ونمة علاقات إر سعوا الذين أيضا، عرب 
ئمالخ٠يتيةرل؛٠

للتوزحالفرات \ذءم\مة، ل، \ذدؤ ط يمم خيب' لأذ.ؤذه  ١٠سم يى ق \ذم الرفيعي، الأمتر عيد )أ( 
.2002والشر، 

 )2(,Thabit Abdullah, Dictatorship. Imperialism, and Chaos: Iraq Since 1989, Zed Books, London

.8-11 .2006, pp

منبها بأص لا ية نوالموارنة النيعة شكل حيث ال-رم، الحكم أيام لناف في أيضا عذ-ا حمل رق، 
ركزةوكانوا احلية ايالدن ني ان أتام نتمآ الداخلمة، والمحافظات ألجبال ر تقم اللكز 

مناسفادوا الموارنة أل لبنان في والموارنة الشيعة بين والفارق العمانية, الدولة مؤسسات 
فيالشيعة اسمر فيما وصعهم كعين الغربية الدول امتيازات ومن الأجنية تة اكدريالإرساليات 

فوادالريس عبمد في ثحقق معنالهم بدأت عندما المثرين القرن من تيتيات الحتى والخلف الفقر 
-46وأ(,1958شهاب،)
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يدا.م ئدد ندد٠ .ه اشهد س

القرنمن التعتمحات حروب إلى النظرة لتكفي دمرارنة• أرثوذكس وبحتون وعلويون 
لكنتمطقت وهي أيضا، الثديي البلقان بلاد ضع لمعرنة السائقة يوغلانيا ني العشرين 
الشعوبهدم كل جمعت التي العثمانية الأمبراؤلوؤية أن ذلك العثمانية؛ للسلطة حاصحة 

والعرقاللغة على القاتمة القومحية أن ذلك غريا، هذا يكن ولم القوميات. تئودة دولة لكنت 
أنسهاالتي المقدونية الأمبراؤلوؤية نتآلفت عشر، التامحع القرن قبل عفليما ثانآ تكن لم 

لكنتوكيلك الصين. حدود إلى أفريقيا من الشعوب عشرات من المقدوني الامكندر 
والأمبراثلوريةالمقدسة الجرمانية والأمبراطويية هنغاريا( "■ )أوسترو المسا آمرامحلوؤية 

محهاتجب لا الي الريطانية الأمراضرية إلى وصولا الرومية والامراطوينة الروماية 
•العمى 

علىالعراقيين وإ0 عروبة®، العربية البلدان ؛لأ؛ذل العراق إذ *مولة ني الثانية والعلة 
ألهي 'برة، أثليات إلى إصانة وأكراد عرب بتن ربي بشكل مون ينقالانني المستوى 

الأبدالى اصطاغه إلى أذى مجا قرون مدى على الأسلامية العربية الحضارة نواة شكل العراق 
العريةباللغة ضليعين نجدهم الأكراد وحتى ودينيا. إتنيا لوتتؤع حتى العربيت والثقانة باللغة 
العراقيالدكتاتوري الحكم أمهم ؤإن حلفل، أصغر حتى زعمانهم أكر من وكتابه، قولأ 

انتثارني دورآ البعث، حزب لعب، ولقد صنونهم. ني التاريخي الثللم مثاعر احتتان ني 
نظاملكن ذللئ، عدا ولكن حكمه، من الأخيرين الحقدين في العراق ني العربية واللغة الثقافة 
والعانلةالعشيرة على حكرأ أصح بل العروبة، عقيدة عن يكون ما أبعد العراق في البعث، 
المنامحلىديمغرافية وتغيير السكان وتهجير العرقي التظهثر في وأمهم والعكر، هتإ والمن. 

الصلعرأب عملية مجاجعل عربية، غير أصول من السكان لدى العربي الانتماء اضحانج وفي 
الكتابء'،.متن ني منحودإليها أمور وهي صعبة. العراقيين صفوف ني 

محنحدية تعفوات حلقا سكاته وتعدد العراق انلع هوأن العراقية المسألة ني القرين. 
جالفتات كل تمثل موحدة ومرصسات وٍلن بناء إلى العراقيون ليصل معالجتها الصعب، 

العرُيةة المومحسهذ، \لإث و\ذمدا \زا \ذم ش \للأساء\ت صولمآ ؤ \تيوي\ت حدق مطر، مليم 
.2003والنشر، لالدراّات، 
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شقاقمن تسلل بل اافراغ، من لمات 2003ربح ني نالغزوالأميركي الأميركيض• انسحاب 
وحدالذي الأمشدادي الحكم ومن ومنظماتهم زعمائهم غايات تنؤع ومن أشهم العرامحن 

عادوطانقة، وعاتلة عشيرة إلى الظام تحول وعندما والقتل. والاصعلهاد القمع بقوة البلاد 
والمدب'،•اكوب جرم إل عراش كل 

دورحاء والأن حكموا رالنت أن أو بالقوة، إلا يحكم لا العراق أن صحيحآ وليس 
امتيازاتفي الحل وال لبنان، حرب أثناء المارونية" ®الامتيازات عن يقال كان الشيعة®)كما 

الحل،مي الأسلامية ®الجمهورية أن أو التاؤيخي(، الاجحاف لرير للمسلمين مماثلة 
المثقفيشعبه ال٠تهلنر العراق إذ إذ البلاد؛ مشاكل صيحل دول ^^، إلى التقسيم أن أو 

انالأتوحقوق الرعاية دولة لخلى اجتماعي وميثاق دستور يكتاية كفيل اتجتعية وثرواته 
ديمقراحلينظام من للعراق ومامالح والإثنيات. الأديان المتعد.دة الديمقراطة والمرمحات 

كافة.التهلقة ودول ولايران للبنان أيضا يصلح ان الأتحقوق يحترم علماني 

البريطانيالاستعمار 

منح،نرافيته توصحتر حيث عشر التاسع القرن في نجدها الحديث العراق ؛لءايات 
العثمانية)2(.الاميراؤلورية منامحلى في الأوروبي والتغلغل العالمي ارتثامحله؛الاقتصاد جراء 
الدنفي الأنتاج منامحلى في تحتية بنية نثر عبر مماثالة بتجارب المشرق دول مرت ولقد 

العشرين،القرن بماية فى مختمرة زمنية فترة وحلال بحرية. مرافيء على الطالة الرئيسة 

الهندالى للتمدير صالحة بضاح إنتاج إلى زراعي بدائي إنتأج نحْل من العراق انتقل 
الاجتماعيةالملاقات تهلورت العشرين القرن من ينيات الخموفى وأوروبا• البريطانية 

الريفيالأفطاع إلى القبيلة وشخ انمشاتري الولاء الى ضد التي -لك من المراق داخل 
الخام.القطاع وموظفي الدن وتجار 

تنددإر الامتيازات رمحلنيان تشرذم أدى حيث ا، 975عام أثل بدرحة لبنان قي حدث رطا ( أر 
تعددثرم، جورج )راجمي الواح الأمر كانتونات إلى لينان م فانقالaلاتفي، الولاء مسألة في المواءلتين 

(.1992النهار دار الحكم، رأنثية الأديان 
Samir Ainine,ءأArab Nation, Zed Books  77.ا982.)2( 
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يث-م ا ذ م د م فه لذى -ااشهد س

العثماسةالدولة انهيار بعد الحاصر بنكلها فلهرت فقد الحديثة العرافة الدولة أما 
دمجالى الأنتدابية( )الدولة بريطانيا مت إذ الأولى، العالمية الحرب في تركيا وانهزام 

لمسبيكن ولم '• واحدةُ دولة في والمرة وبغداد الوصل هي عثمانية ولايات ثلاث 
بلادلناطق الادارى الربعل تسهيل الهدف كان بل ديمغرافي أو توحيدي عامل الدمج هذا 

—دولة كان العراق أن ذلك البريطانية. للأمبراطورية التجارية وبالثبكة بالخليج الرافدين 
قامتحتى بغداد تحكمها موحدة جغرافية كبقعت واستمر الميلادي الماع القرن مند _ فعلنا 

لمهذا ولكن إدارتها• هل تولايات إر تقيمه إلى المثرين القرن بداية في الخثمانية الدولة 
بريطانياوليد ليس فالعراق الرافدين؛ أرض في والسلطة الثقل مملة بغداد درر من نج,عف 

ملحيةالللتحليلأت يحلو كما امبريالي، بقرار اعتياطنا الانكليز ليوحده مجزءأ .كن ولم 
كردى®وررثمال بغداد مركزه ءر؛ي،ا مز وراوسقل البصرة مركزه شيعي'؛ ررحنوب عن الكلام 
ملايينالوسهل في يقهلن إذ التصنيف، هدا من أعمق الاحتلاحل أل والحقيقة الموصل. مركزه 
المنة.المرن ملايين بغداد من اكمال إلى ويقطن الميعة 

؛ 1920منذ الحديث تاريخهم في وأميركا دور؛ريهلانيا المراقبون ينسى لا 
صدالمام الخان واستحمال  1915عام المكري بالقهر للعراق الانكليز احتلال أولأ، 

الهاشميالملكي للحكم بريطانيا ودعم ،  1920عام الاحتلال صد المراق نورة لقمع المدنيين 
. 1958وحتى  1920منذ الثر لمنيثة والمنفي للامتعمار الميل 

الضل®مركة عبر عقود لمدة البلاد في الرئيسة الثروة الممهل، على الانكليز ميهلرة ئانيآ، 
المراقيهء.

؛الاسبطشت دكتاتورية عسكرية انقلابات راوسلة انمحدة الولايات دعم ثالثا، 
.1968و 1963بين والخقفة الملهية وبالكوادر 

المساهمةدون إيران صد محنوات تسع استمرت حرت في المراق أميركا دعم رابعا، 
الأسلحةلتطوير وآليات ومواد تقليدية بآملحة البعث نaلام ومدها المنا، سحلحلتها في 

Marion Farouk-Slugiett, Peter Sluglctt, Iraq Since 1958, From Revolution ٢٠ Dictatorship,
London, I.B. Tauris, 1990, p. 1-7.
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فماصمتها ثم الدولارات، •يارات الأمٍركية الشركات منها حتت والبترلوجية الكيماؤية 
لران'وصد ١^١٠^، اكب صد الكيماؤية الأسلحة النظام استعمال عن بعد 

قضتا 99اعام صدالعراق تدميرية انتقامية حرت أميركاوبرطانياني اشتراك ا، حام
شعبه.من الألوف عشرات ونظلت التختة بنته على 

العراقعالي اقتصادية عقويات يرJهلانيا، تدعمها المتحدة، الولايات فرصى سائسا، 

عراقيألف وحمسم-ائة ماليون ضحيتها ذهب والأحلفال النساء بحق جماعية مجازر أصبحت 
(.2003حش إ 99خلأل2اّة)أ

1968و 1963عامي الحكم الى اليحح، حزت وصول المنمحدة الولايات دعمت سابعا، 
غروهحتى دعمه في واستمرت ايران صد النفلام حرب ودعمتج الشيوعية، صد سدا ليكون 

ديمقراحلي،إصافةعراق تطور يمغ الواحد الحزب لحكم دعمها وكان ■  1990عام للكويت 
الشاملالدمار أسلحة استعماله على والتغطية معارضيه بحق النظام مجازر عن سكوتها إلى 

.1988عام صدالأكراد 

وعدموالأكراد الشيعة عاناها التي التاريخية بالظلامات وبريطانيا أميركا استهتار ثامنا، 
والدالة.نحوالماواة الراقي الشعب بنقال الأكترايث، 

.2002حتى  1991من الفترة في الراق ضد قاتلة استنزاف حرب شن تاسعا، 

الحربفي شاركت، التي الثمانية الأمبراطورية جزءأمن الراق كان  1920الآم قبل 
الحرببدأت الحلفاء. ودول وصد؛ريهئانيا المحور ودول أّنيا جاو_، إلى الأولى الخالمية 

الأُيراُلوريةوباتت الأوسط والشرق أوروبا في المهاُتا رصمتإ ما وسرعان  1914عام 
احتلالتحم، وقعت، التي مصر عدا ما الربي المشرق دول كل صمتؤ رالتمح، الثمانية 
منهاجمتها فيريهلانيا مشتركة. روسية ية قرنبريطانية لهجمات هدفا ( 1882عام بريهئاني 

نيأسهمتا ا وفرنالريية، الجزيرة في للسلطة الربي الولاء خرق في ونجحتا مهر 
الحربفي ثاركتؤ فقد القيصرية روسيا أما . 1918عام ولبنان سورية ماحة في المارك 
روسياخروج موسكو في الثلشفية الحكومة وأعلنت،  1917عام نذلامحها سقْل حش الخالية 

الحرب.من 
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المرابطحيثها بريطانيا أمرت الحرب، العثمانية لطة اللحول نل وحتى ا، 914عام 
القطإمدادات كامين الونت، ذللث، ني لطة المن حزء وهو العراق، الهد؛مهاجمة ني 
افرنحليفتها ومتع الأمور استباق ؛هدف، وذاائااJرJهلانية، اليهلرة تحت، الواقعة إيران من 
الموصلإر ررى-اللماني الالماحل من الضب الهلال مطقة داخل كبرأ الامتداد ُن 

،1908عام إيران في نجانية بكميات القط اكتنمت، فد بريطاسة بعثة وكانت، إيران• وحدود 
هذاوتزامن • 1909عام الاكتشاف، هدا لامتثمار الفارمية، البريطانية شركة،الممهل وتانت، 

اعتمادهابتحويل ذاته العام في بدأت؛ريهنانيا إذ العالم، وجه ميمر تاؤيخي تعلور مع الأمر 
مثاغن،هجوم من حائفة وكانت، للعلاقةُ'؛، حاجياتها في المرول إلى الحجري الفحم على 

علىالواقعة عبادان في البترول محطات على وأتراكا جنودآعربا صم الذي اللهلتة لجيش 
الخلج.في يمنا أن فثل والفرات دجلة نهرا فيه يلتقي الذي العراقي النهر العرب، شط 

محاعةوجاءت العراق. لاجتياح تمهيدأ عثادان في البريطانية القوة بناء نم أسابح وحلال 
اللعلتة،على الحرب إعلان؛ريaلانبا من يوم بعان ، 1914نوفمبر الثاني/ تشرين 6 في الصفر 
الفاوجزيرة شبه ثاطيء على العراقية الحامية قصفإ على بريطانى حربي زورق أءا.م حيث 

قلعةفسقطته العراق، جنوب ممتازة العراقية الدفاعات تكن ولم الحرب• نط نهاية عند 
احتلواأسبوعين وحلال مباشرة. العراق داخل وتقد'موا يومين خلال الانكليز بأيا-ي الفاو 
البر.كيلومتراداخل ا وت بعد التي، البصرة مدينة 

يعنيما بغداد، عن الدفاع هي العراق جبهة في العثمانية النلطة استراتيجيه كانت، 
الذينالانكليز بيد ساقهلة حكمآ هي من؛غ،واد الجنوب إلى كافة الناطق أذ ضمنية موافقة 

المناطقؤيتفلفون فيها وجودهم يعزرون فاخذ'وا البصرة، محافظة غنموا انهم اعتقدوا 
العراقيالدفاع حملة كانت، وهن0 كرية. ع مقاومة أي من وبلدان قرى من بالمدينة المحيهلة 
المتحركةوالرمال المستنقعات حيث، العراق داخل إلى الغازي الجيش جر أي ؛الضبط، 

فيههم ما الانكليز ياورك ولم والأوحال. الصحراء بين التمرة الجغرافية والتفاريس 

الكبرىالمناب الدول اغلبة ز بدأ الذي والقاص، الكيف الطلم، أساس كان المحول هدا 
رفورد سارامت، ازدهار تنهد بارأمت، ند كانت، الش الممحدة الولايامت، وحضوصأ ذاتها الفترة نى 

دينيون■
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وغطتالهر، بمحاداة شم.الآ المنحبة العراقية القوة فلاحفوا المعركة، بأرمحى لجهلهم 
لةمحلهو الزحف هدا أل أساس عالي العراق، ومحعل حتى الفاو من أراضى الغزو قوامته 

السلطنة.صد انتصارامته 

لقيادةتاوستد تشارلز هو انكليزيا عقيدآ البريطانيون عين 5ا9ا، ابريل ان/ نيوفي 
الزحف،مواصلة من أعامه استراتيجيه جدوى لا أل أدرك ما سرعان لكنه العراق، اجتياح 
تدكر،مقاومة أي يبدي لا العراق أذ خصوصا وأقلقه الواسعة، الهرين بين ما بلاد داخل 
فأمروااحتلاله. إكمال، ويمكن أمامهم مفتوحا أصبح العراق أل فظنوا بدللئ،، رؤساءه فابي، 

سقوطهايشكل التي الامحتراتيجية العراق جوهرة بغداد، واحتلال، زحفه بمواصالة ند تاون
العثمانية.لهلنة العر مبينا نمرآ بريطانيا بيد 

عنكثيرأ ا؛تعدرت، يقودها الي القوامتح لأل الغزو متايعة لفكرة معارضته تاوسند أبدى 
وشرحالفاو، عن الكيلومترايت، متارت، تبعد اغاJاد أل كما الخالج حل محا على إماا.اداته خهلوط 
وم...ت.ث.فيارت،تموين إر تحتاج الة الملأن بغداد، لمعركة مذهوت ليس جيشه أذ لقيادته 
ا.الزحقفي يشارك من يرتاح حتى الجنود من ومزيد وآليات لوجتية ومعدان ميدانية 
الهجومند تاونواصل وهكذا بغداد. احتلال الضروري من بال تتغير لم الأوامر ولكن 
خرجتافإذا الألهر ضفافا تغهلير الأوحال حيث المعربة، غاية في أراض وسهل بغداد باتجاه 

ولمالألبان؛ فيها تغرق قاتلة رملتة صحراء في أصحت، السواد نطاق من اكرية العالطوابير 
ضفافابا جانإر قادوميات بل تذكر مواصلات شبكات  519اعام العراق جنوب، في تكن 

ومعداتهابريaإانيا بمقاييس حل.يثة حربا لإدارة صالحة غير فكانت، والمشاة، للدوابح الأنهر 
الغاوين الانكلز حبش ض تم نْنامي، عرافي جيش من وبدل الرقتج. ذللثح في العسكرية 
لهذامهيأة الطية المعدات تكن ولم القاتل والذبابا البعوض من لجيوش بغداد وجنوب، 
الصحي.الهياريء 

أنهماستنتجوا إذ بغداد، جنوُتح من الثريهلانيون اقترب، عندما الأمر انقلبط ما وسرعان 
لموذخيرة معدات من يحملونه ما وأل إمداداتهم، نمله أن يمكن حد أقصى إر وصلوا قد 

جنديآلافح  10من يقودها اكي القوة أل تاونسنل. وقلى بغاياي. احتلال محركة لبدء كافيآ يكن 
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الانسحابمن أفضل ص المدينة على الهجوم أف وقرر بغداد• حامية لمواجهة كافية هي 
13من عراقي جيش إلٍه خرج محي زحفه نواصل المرة• إلى الصب الكيلومترات مثات 
تفوقواالانكليز أف من الرغم وعلى المدينة• رنى ث جنوب كلم  40بعد على جندى ألف 

فاصلةكانت الواجهة أذ إلا المعركة، أرض في موقعهم وأثبتوا الواجهة هدْ في بالقتال 
علىومنهكة متعبة كانت التي الهاجمة الريطانٍة القوة نمض قتل في نجحوا المرامحن لأل 
حال•أي 

أفند تاونإلى امتخباراتبة معلومات وصلت ا، ا9 5 نوفمبر الثاني/ تثرين  25ليلة وفى 
التيالمدينة حامية أيدي على لمجزرة جيشه من نبئي ما بو'ض آخر ليوم بغداد قرب بقاءْ 

الجيشقيادة أري، فقد واجهته، التي المدينة لحاميه إصافة أته ذللث، أخرى؛ لمعركة تعد ت
فوناكولان الألماني الجنرال بغدادبقيادة لممزيزدفاعات جندي ألف  30من فرقة العثمانية 

منبقي قد وكان الانكليز. بيد المدينة لوسقطت، محي الوصول وثلثا على وهى ؛•رغولتز"، 
ؤيعانونوالمعدان الذخيرة تنقصهم جندي  4500أماا العراق غزت التي اليريطان؛ة القوة 

جنوبا،والانحاب يالتقهقر القوة من نمى لن أمرأ ند تاونأصدر لن،الث، الجؤع. من 
الجنوبإلى كلم  400بعد على آمنة نقطة إلى بغداد عن الامكان قدر الأ؛تعاد هدفه وكان 
فأحرالبريaلانية، القوة مطاردة بدأ العراقي الجيش أذ ذللثط سهلا، يكن لم الانسحاب ولكن 

سّسبحشديد يتم؛بهلء الانسحاب أل ند تاونولاحفل عناصرها. من آخر ألفا وقتل انسحابها 
فقزرالنفتة، وحالتهم وتعبهم جتود0 ومعنويات العراقيين مع المستمرة الواجهات 

العمارة،®كوت قرية فى والرابطة جنوده من نمى مجن دماء لحقن الانسحاب عن التوقفا 
مثزف.لانسحاب اتفاق إلى التوصل أمل على جهات ثلايث، من النهر محياه بها تحيهل التي 

محاصرة.نقطة فى ه نفومجن بالبر الكون تر؛ْل التي الوحيل-ة الْلريق فحصن 

منوخروجا له هزيمة تاونسند حركة بغداد قي الألمان العسكريون الخبراء رأى 
جيشواصل حين في بالكون، الاحاطة صغيرة كتيبة درغولنز فرن الجنرال فآمر الحركة، 

امتراتيجيةنقاط قي والتحنن آخر، ؛ريaلاني وجود أي على للقضاء جنويا زحفه العراق 
أوصلت،التي الا<>ائمة التحركات بب، ويالخليج. جهة من جديان بريهتاني هجوم أي لمع 
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الانكلزوكان 6ا9ا. العام نهاية ني مجددأ غزوالعراق لمحاودة مهارة أم صاطا وأرسلت 
و٠دراتبمالعراق بتفاؤيس دراية أم وأصبحوا الأولى حملتهم من نامية يروما تعلوا ند 

أنحطته وفي  1916ديسمبر الأول/ كانون في جينا مود، ااٌتانلي الجنرال فقاد العسكرية. 
حتىميتة لوحني دعم حطوط وأقام الجنوب. مدن عند يتوقف ولا بغداد إلى فورأ يتجه 
الحلمة؟حطوطه يؤمن 

11في واحتلالها بغداد تهلويق حلالها اّتهلاع أشهر أربحة امودا حملة واستغرقت 
وخصوصاجبهات عدة  Xpتتفحضع لطتة الجيوش فيه وفتكانت في ،  1917مارس آذار/ 
الجبهةوعلى باشا(، جمال أحمد يقبادة جينا الانكليز هزم )حيت ويس القناة حهة على 

البالقانراُ.وجبهات الروسية 

عشرةبريaإاني، جندي ألف  33، 1916و 1915عام العراق غزو محاولة ني ئتل وقد 
للامثراطوريةمنكرة هزيمة وكانت العراق. حنوت في والباقي ند تاونفرقة من منهم آلاف 

شا'نهامن يقللون الانكليز الزعماء كان U مجرأ التي العثمانية الملطنة يد على البريطانية 
الأولى.العالية الحرن في سقوطها سرعة ويؤكدون 

الحاليةالحرب نهاية سمر ولكن جندي ألف  92للعراق؛الثريهلاني الغزو بدأ لقد 
11وش الرافدين• بلاد في جندى ألف  410مجموعه ما نثرت قد بريطانيا كانت الأولى 
الشرعيةالأمم عصبة منحته يريهناني انتداب تحت العراق وفر  1920نوفمبر الثاني/ تشرين 

هاشمي.حكم تحت الحراق؛ بردولة يعرف وأصح 

الأولالعالمية الحرب أنناء أساب لعدة العثمانية السلطنة ضد الحربية الولايات في المزاج انقف ( 1، 
فخلقتباشا، وأنور حمال أحمد رأسهم وعلى الجنس قادة أطلقها الي ايركية القرب حركة أهمها 

صعقمطاعر وكانت، والأرمن. والأكراد واللغار دالتونان ارب من لطنة الرعايا نجاه حاميات 
جيشصد الانكليز سمر العسكري التعاون على الحجاز عرت فأقدم متفاوتة، العالي للباب الولاء 

حمالأحمد القاثد انهزام ولدى يامي• اليالنفال ولنان ّورية فعاليات اكتفت، حين في السلطنة 
فيالمشانق فعلق الوطني، بالقائم ونكل ورى الاادتانى احل ايإلى انكفأ وبى، الجهة في، 

تفليسفي حمال أحمل اغتيال من أرمن فداتيون تمكن بالمفاح. ولقب، ةلو١ عام ودمشق بيروت 
أحزاء،أربعة في الحكيم يومفإ مذكرات الأول)راجم، العالية الحرب نهاية نيل جورجما عاصمة 

بيروت(.دارالمهار، 
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ومدينةالورى الامكندرون لواء عن لتركيا وتنازلت ولبنان سرؤية دولتي وحلقت الحلفاء 
jaمحورية.شمال في ااتاريخية لاكيا أ

الاسعماضنالدولتن لمشيتة المرية للمنطقة الجغرافية التئيمات حضعت 

فثلدالمتروبول. باقتهاد ور؛طها الياّية الرحل.ات هذْ إدارة لتسهيل وذلك ومصالحهما 

الىالوصل شل شحن جنوبا نمر أم زاحوشمالأولى مدينة من المراق دولة حلق مهل 
بإغراءيريaلانيا قامت المرية، الجزيرة في فعلتا وكما والبصرة. بغاا.اد •نهلمتي عبر الخليج 
كمالحكمها، موالية ييثة لخلق والناصب، بالمال والبوادي الأرياف في القياتل مثّايخ 

الثمانيةالادارة وموفلفي التجار ؤإلى الأحياء في المحلمة الزعامات إلى المدن في امحتدت 
الىوقفوا الدين من المراق في وكردية عربية أصول من الخثماتي الجيش وصياط البانية 

بريطانيااّتعانت، محتل، كل يفعل كما ^١، الأولى. الالم؛ن الحربط الانكليزأيء ب، حان
المنةمن النخبة هذه وكانتا البلاد. لادارة المابق، التركي الحكم ركيزة محاتة، بتخب، 
الأراكحلقها الش اواة اللامظّتمرت المكان؛ من يالمثة  20آنذاك دكلوا الذين المرب، 

هذهآثار ومن المثرين. القرن نهاية حش المراق على الأثر أسوأ لتترك والميعة المنة ين 
٠ 1956حتى شيعي أي يضم لم المراش الديثلومامي الللث، أف اواة اللام

مملكةأعلن  19ا8 عام لمنق الحسين بن الأميرفيصل بقيادة عربية ؤإذدحاّتاوحدات 
ومحعن،الأمم بيكروعصية مايكس لأذاتفاقية ذللثه الفرنسيون فرفض ولبنان. محرؤية تقم 
منوحماعته فيصل فرنسية عسكرية وحدات وٍلردت فرنسية، إدارة نحتا وّورية لينان 

المراقعلى ملكا فيصل نصبت، الهاشميين، تجاه كلتها على ريهتانيا نحافثل. ولكي دمشق• 
آب،/دني ولون• ارنولد يدعى العراق على مفوصاماميا وءنتافيصل الللث، بامحم 

ولايةصمت،  1926وفي والبصرة. بغداد ولايتي بضم الرانية الدولة أعلنتؤ  1920أغسهلس 
اكمال.في الوصل 

المشاركةكانت  1920عام البريطاني الحكم صد شعبية نورة أعلنوا فد المرافيون وكان 
الململتةمنوط بعد بات مكتأي يحققوا لم الذين والأكراد الرب، لكيعة فيها الأهم 
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م:ك*تادأخلأممح

حارجمن السنة المرب إليها انضم ما مرعان الش الثورة هذه الشيعة العرب بدأ ؛٠ العماسةُ 
شيعةمن انعراش الشعب ائحد وهكذا البارزنجى. محمود بقيادة والأكراد الحاكمة، التحية 
500قتل من الثوار وتمكن الانكليزي* الحكم مقاومة على منية عربية شعبية وفئات وأكراد 
حكمهمتضعضع مجن الانكليز فخاف معارك. عدة في آحرين  1500وجرح بريطاني جندي 
وقنابلالهنائرات وامتعملوإ الثورة فع في وحشيه أساليب إلى ولجأوا نفريهم، وزوال 

فيمايريهيانيا لورراء ريسا أصيح الذي تشرشل ونتون من بامر المدنيين، ضل السام الغار 
افتتحمن أول الانكاليز فكان والحرية. الديمقراطة عن كمدافع التاريخ أبرزه والذي بعل 

محاركفي استعمالها سنع يعدما العراق، شعب صد والكيماوية الييولوجية الأسلحة استعمال 
البريطانيالاحتلال الثورة هذه ودفعت الأولىرتا٠ العالمية الحرب أثناء أوروبا في الخنادق 

الفنقمبدأ اعتماد ؤإلى والصلاحيات المناصب من مزيدآ الحاكمة نتة الالنخبة مخ إلى 
وعينواالأراضي، مفن منحهم عير المميعة همسار رعماء بعضي ولاء الأة^لر ئسّرى ٠ يسمدا؛ 

أقلياتومن أثورين وظفوا كما مرموقة، مناب في التركي الجيش في سابقين صاطا 
لليهود.الامتيازات بعض ومنحوا العامة الادارة في أحرى 

لتدريبالانتداب باسم الأمم ممية ماركته الذي النيص البرطاتي الاحتلال هذا 
فيمل من يحدث لم كما العراقي الشعب وحنيته صدمت ذاتها، حكم على الشعوب 

وانقلاباتثورات من العشرين القرن بقية في سيحدث لما العناؤين ورمم العثماني، العهد 
الصلحمؤتمر في وعد على حصلوا الدين الأكراد الانكليز أغضب كما داحلية. وتحولات 

أهميةمن قللوا الانكليز لكن الاستقلال، على للحصول رسيفرا اتفاقية صمن أاريرإ في 
حقوقرل*.أي للاكراد أنكروا أنهم حتى الأمر 

تشرشلتون ونيحفرر القاهرة فى موتمرآ اليري3لانيون عقد الثورة إحماد ويعد 

Thabit Abdullah, Dictatorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since 1989, Zed Books, London, (!)

.12-13 .2006, pp

.رد،\د\ذم\ذلآهآ\-لآلآو\،ق \ذم.يى ايحكج y_ ايمى فمذ.ن علوي، حن هادى )2( 
يرون.، 2003والنشر، للكتبه الريس رياصس 

.2003للموسوعامت،، العربية الدار \ذسٍيذا، يمال ق \أذم\وا الخياط، ححفر )3( 
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يوا-م د م ءد٠ ه احم البد س

بريطانياالثورة محاحبرت العراق. في الوصم في للنظر آنذاك البريطاني التمرات ونير 
الأثواب،نحتا وطنية إدارة حكومة إلى ماشر استعمار من باكحول سيامتها تغيير على 
فيرغتها عن بريطانيا وأعلنت فادحة. ائر حالعراق في البريطانية القوات نكتي بعد 

للعراق.ملكآ ليكون الحسين بن فيمل المؤتمر هدا في ورشح عراقي، ملكي حكم إقامة 
عيدالنورى منها السيامية وشخصياته العراق زعماء ؛عضي مآث تاميسى مجلس فتثكل 
وانتخبالنعيمي، الوهاب ا وعباّالهاممي وياسين العكري وجعفر الكيلأني عالي ورثيل. 

الكبلأنيفنائي العراق لوزراء رتبا الكيلأني الرحمن عبد بغداد أشراف نقيب المجلس 
ءرشالعراقؤعلى سلالأول٠لكآ لأمر 

بريطانية،باحرة متن على البصرة ميناء إلى فيمل حضر ا  921يونيو حزيران/  23وفي 
وكربلاء.، والنجفوالكوفة الحلة في تعارف بجولة قام وبعدها اّتقثالأرمميآحالأ، فاستقبل 

البريطانيالسامي المتل.وب كوكى بيرسي يستقبله أن دلالة ثمة كان بغداد إلى وصوله ولدى 
عبداومنتخ._، الحرافي الوزراء ورئيس العراق في البريطانية القوات قائد هولدن والجنرال، 
الذينالعشرين نورة قادة من مجموعق بغداد إلى حدة من فيهل برفقه وكان القيب،. الرحمن 

يدعونهوشثوحهم العراثا وجهاء من كبير عدد ومخابط تواقيع حاملين الحجاز إر ذهبوا 
يوليوتموز/  16وفى حين. الشريف، أنجال، أحد باعتباره العراق على كمللن، للحضور فتها 

العراقيالوزراء مجلس قرار كوكس بممي السير البريطاني ال—امي، المندوب أذلع  1921
ساحقةبأغلبية البرلمان وصوت دستورية. حكومة حلل في العراق على ملكا فيمل بمناداة 

منأغستلس آب/  23في تتويجه وتم الأول فيمل المللئ، باسم المراق على ملكا فيمل على 
ببغداد.القثلة ّاءة ساحة في  1921عام 

حزءأالمراق ميقإحسينل'،مالكآظى 

أيار/ 20قي رلن. مكة. شريف وهر هاشم آل من علي ين ين لحالثالث، الأبن هر الأول فيمل المللث، 
انهياربعي. أ( 920—  ١9ا)8 سررية على ملكاأول وأصبح ا، 933سبتمبرأيلول/ 8 في وترش ل  883مايو

الحجازعلى علي شقيقه وأصبح ا(ّ 933ا-92)االعراق، على ملكا تم الثانية، الأمثراءلورة 
ا933عام وفاته حتى فيمل ي واسم لاحقة. فترة في الأردن شرق على ملكا وعبدالله بعد، فيما 

ا. 939عام مصرعه حتى بعدم ملكامن ءازك، الفتي، ات• فأصيح 
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،و-م-همخ\لم\ذ

الأمرنملوكان عرييت. حكومة العرب يمح الثريمة للأسرة المكتوبة وعودهم تنفيذ من 
الأتراكحروج بعد ولبنان 'ا~ورتة حكم حاول ند بامية الوحنكته نظرْ ببعد المعروف 

ساعدهوعندما ميالون؛'،. معركة بعد دمشق من ءلردْ الفرنسي الجيش ولكن 9ا9ا عام 
باسمبمحكم نبات نل، من الرانيين أرض وطآ ند يكن لم العراق على ملكا ليصح الانكليز 
الأغلبيةاستشارة وبدون واسعة. ملاحيان يتمع سامي؛ريْلاذي مفوض بإسراف الانكالتز 
الدولةخدمت الش والمدنية العسكرية نية الالنخبة بمح الانكاليز تام العراق، ني الشيمة 

أنالياأاية متن. فمل علم لقد الجديد. العراق حكومة في العليا المناصب سابقا، العثمانية 
العراق،في دولة لبناء شعبية إرادة حلق على فعمل أيديهم كالعة؛ي يعاملونه الانكليز 
منالرغم على الشعب فثات يقم وطنيا جيشا وبني ليعترف؛حقونهم، الشيعة من وتقرب 
محغلممنها تحدر الش تكربتإ، منْلقة محن محنة عربإ فمل بجيش فالتحق الانكليز. ممانعة 
علىيعمل كان اليريْلاني، الانتداب، ولكن العشرين. القرن من الأحير الرح فى العراق حكام 

الللث،لإصبخاف القياتل زعماء سر خاصة ءلأةارت٠ فأقام باستمرار، المركزية اللعلة إصعاف 
الأكرادزعماء مع اتصال محعلوط وفتح وآباره، اضل لحماية الميحيين مجن أمنية نوة وخلق 

ونيريكون أن على بإصرارهم العراق يهود من الانكليز وتقرب المللثج. مع تقاربهم لمع 
كلمع مباشرة امبريالية علانات، إقامجة قصد الانكليزي الأسلوب وهذا يهوديا. العراق مالية 

منالمؤلفة الحكومة على فيه سيهلروا الذي ١^؛^، في البلاد في والدينية الاثتية الج٠اءارت، 
شروطنفت، كما العراق في ديمقراطية خلق إلى مهللقآ الانكليز يسع ولم .اد. في؛غالالسنة 

القمعأصاليّ-ا عن الظر غصوا ذللث، ومقابل الأمد طويل استحمارآ أرادوا بل الانتداب، 
للمطالبةاللاح إلى الأكراد فلجأ العارمين. صد العراقية الحكومة ئرّتها التي والقتل 

الحكومة.لمحاربة إيران من مساعدة إلى البُة لجأ فيما بحقوقهم 

فرنامع مفاوضالتا بعد المراق حدود رمم إلى بريطانيا توصلتا ، 1926الخام في 
الأولىالخراتهل وضعتها بمما البريهناني الانتداب تحت ياليترول الختتة الوصل جعلت 

امتراتيجيتهمتحتؤ لم الذين الانكليز أن ذللث، القرني. الأنتل.اب بيكوتحت، - لسايكس 

. 1988يروُت،، الجليل، دار الُدد، يغمد \ذماذا هلب الريحاني، أمين 
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خدا.٢ ُ'مد ءد  ٥١٠احلي الهد •ى 

مصزينالمرب نهاية ؛ي ^^٢ بعد باترا امراطوينتهم •صالح امن من أم الأقلمة 
العراق.شمال نفط على الميهلرة على 

استقلالالأ-محٍره بموجبها أقنت بريطانيا، معاهدة،ع ليصل عقد  1930عام وفي 
التهيلأتبعض أيضا الاتفاقية وصمنت، الأنتد.اب، حالة ؤإنهاء الريطانى التاج عن العراق 

والتعاونالحربية، العمليات أوقات في \ؤروط\ؤة القوات مرور هل تمجال لي لبريطانيا 
الاقممادية.المجالات فى 

ولكنهماسقلألآاسم؛ا العراق ومنحوا فيهل ؛، JLIL«J،Jالانكليز استجاب،  1932العام في 
الحكمتهدد إذا العسكري التدخل حق وعر البلاد في عسكرية قواعد على حافثلوا 

1933سبتمبر أيلول/ في العراقية١'؛. الحكومة وفي فيمل بلاط في نفوذهم واستمر الهاشمي 
1933سمر أيلول/ 8 في وفاته عن أعلن وفجأة دويثة فحوص لإجراء موسرا مافرفمل 

متهلقةفي الملكية المقبرة في ودفن الشرايين، ني تمئ_، إر وأدت به ألمت، قلبية أزمة أثر 
محاولاتوواجه سلطته فرض يستطع لم الاJى غازي ابنه وحلفه ؛غداد١أ؛، في 

النالمنير ابه وحلفه  1939عام سير حاديث، في ئل أن إر العراقي الجيش من انقلابية 
انمرالثاني فيصل يبلغ حتى الوصي بدور الإله عد الأمير عته ابن فقام الثارأى. فيصل 
اّلأث،أ*أ.باستلام له مح يالذي 

العشرين،ثورة فيع في العرب بالمنة كوكس برمي البريتناتي الحاكم استعان مناو 
العراق،لحكم العرب، والمنة الانتداب، بين الوثيق التعاون مبدأ الحين ذللئ، منذ كرس حتى 

عربيةوقوك، شخصيات قمعت، حين في التقليدية والثّخصيات القباتل شيوخ من وخصوصا 

Marion Farouk-Siuglctt, Peter Sluglctt, Iraq Since 1953, From Revolulion to Dictatorship, ( 1)

London, IB. Tauris, 1990, p. 15.

ء  1991المامة اكقاب الشؤون دار لكمل- الممد مد د. تالف، الأول، نمل  ،_JI (2)
Thabit Abdullah, Dictatorship. Imperialism, and Chaos: Iraq 1989 ءءآ>;ت , Zed Books, London, (3)

15-18, 2006, pp.

, 2002 ، ييرومتح للموموعات، العربية الدار \ةحسممؤى، \ةحتتد\بج\ر ما \دا \ذم دولوبران، لويد ( 4  )
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\ذم م-توخ م

زعماءنقرئ ولتقوية العربي■ الاستعمار صد ربالتفال العربية بالقرمية نومن كانت منية 

الإنكليز،يامم ٠^٤ أراصى بتسجيل لهم مح يقانونا الأنتالابا ّالهلات اصدرت القبائل 
العودةدون عشيرتهم أبتاء على كنفاة التصرف صلاحية القبائل لشيوخ شؤع احر وتانونا 

وواصلواالمزارعين من وحموصا المواطنون اعترصن ؤإد العراقية. والدولة القانون لهلة ل

هد0بفعل المحاصيل وتراجعت سنوات لعدة القمعي والحكم الانكليز صد الانتفاض 
منالفلاحين يمع  1933عام قانونآحر صدر الأقaلاع، مداحيل وانخفضت، الاحتجاجات 

الإق^إاعرجال تجاه والتزاماتهم ديونهم سددوا لم ما أومغادرتها الزراعية الأراضي إهمال 
السكريةالقوة اممممال في الانكليز يترذد لم الأنتدابية القترة وٍلوال القاتل. وشرخ 
حركةلقمع  1941عام غزوالعراق معاودة إلى حتى وصولا العراقي الشم، قمع ني الغاشمة 

رشيالطليالك؛لأنيلا؛لأ

بغزوالعراقالانكليز نرذ الإله عبد على بانقلاب الكيلأني قام  1941أبريل ان/ نيفي 
وعلىهاشمي حكم تحت، أيضا الأردن كان حيث، الأردني، الجيش مايويعاونهم أيار/ 2 في 

وقرصواالتمرد حركة إنهاء في الانكليز ونجح الأول• فيصل شقيق عبدالله اّلث، رأمه 
لفترةالعسكري الاحتلال عاد حيث مايو، أيار/  31في ميلة سرومحل هدنة توقح العراق على 
نوريالمستبد الوزراء رئيس ساعده الإله عيد تحن، الملكي الحكم معه وعاد أعوام، ستة 

. 1958حتى امتمر والذي السمي 

الاقتصاديوالتهلور بالقط حكمه ونهلمام العراق اوضخ ديناعيكية بين علاقة نمة 
لتطتمن يد لا وليلك الوسهلى• الطبقة من ويالتحديد العرانيين من حديد جيل ونهوض 

ثورةإلى قادت الي الظروف وحصوصا البلاد تارخ في الحراني القط دور باكرآعلى الضوء 
. 1958يوليو تموز/ 

حقالمهد\ذثايى مآ كاناحودي، \لأحتع\بُدايم الماى،الكتفالأيد،\ذْذ.ت\ت حناطاطو، 
.5وو1 بيروت، الريية، الأبحاث مرمة ، Vjإلحمهوز قي 
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'ثد'"'مد'اادبدس

العثمابلطة الأراضي ني نقطية امتيازات على حمل من أول هي ألمانيا كانت 
بينأرحه في والاقتمادى المكري التعاون فكان ، 1898عام لامطنول القيصر زيارة لدى 

الألمانيالصرف المالي الباب، منح كما عثمانية، جيوشا ألمان ضباط قاد حيث البلدين، 
برلينحديد سكك جانبي على الواقعة الأراضي ثملت، المراق في امتيازات •دؤيتثه؛نلئ،• 

جانب.كل على يلومترأ عثرين بمسافة غداد ب- 

القرنمن البكر الوقت، ذلالث، في حتى واضحة الخاتم تقاسم إشارات وكانتظ 
هواوليمبريهناني مهندس اكتشاف لملحتها؛عاو استثمارالثروة لنل.ن إذحاولت، الثرين، 

ساءل.هابمدمجا لنادنإلا يهنآبال ولم المراق. شمالي منهلتةكركوك في مهمة لحقرل دارسي، 
بينوالتوافق لهلنة المن ، ١^٠٢على غولنكبان، *كالوس هو عثماني أرمني أعمال رحل 

رالمهرفإنشاء على تري بريهنانثا فاعدلت، الألمانية. والصالح البريهنانية الصالح 
لاكقيلأ_اامتيازا ؛ري3لانيا منحت، التي الترية، النفط ،رشركة عنه انبثفتخ الذي التركي' الرٌلي 

الأنغلو.أالنفط شركة لطالب، ثويجآ الاتفاق هدا فجاء المسة. أراضي في القط. عن 
المراقحدود عنله عبادان في تجايثة بكميات الممهل اكتشفت، والتي إيران يي الخماة إيرانتة' 

.1908عام 

استثمارفي للمشاركة جهودهما وألمانيا وحدت؛ريعلانيا الأولى المالية الحرب، وقبل 
هيبحصص الألمانيان البريهتانية التركي، النقعل ٠شركات هي مشتركة هيثة عثر العراق نفعل 

الهولنديةشل، داتس ُرويال لشركة بالخثة و52 الألماني ينلث،، اركويتش.ه بالمثة  25التالية؛ 
غولثنكيانلكالوس بالمنة و04 إيرانية الألخو_ الفهل لشركة بالمثة و01 غولبنكيان( )حليفة 

الأسهم.س بالمنة  60تمتللث، أصحت، التي شل لشركة بالمنة  35عن فورآ تنازل الذي 
تتضمنانوألمانيا بريْلانيا إلى رمحالتين  1914يونيوحزيران/ في الخمانية الحكومة ووجهت، 

لعلتة.الأراضي يشمل حصريا امتيازا الشركة منح على اّلي ايايه موافقة 
للحلفاء،المعادية الحور دول إلى ألمانيا وانضمام الحرب، في أوروبا انمام ولكن 

وشريكهاهولندا التطور هذا احتكارالأمتيازات،فآءمبؤ إلى بريهنانيا وانلقحت١ الأمور نلب 
فقابلالمراق. في اليريهلماني المموذ لتواجه فرنا اعدة مإلى الشريكان ومعي غولثنكيان 
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م-م-تازِّخ\لم\ذ

المطالبةاإلى فرننبادرت ننلره، بوجهة كليمنمووأقنعه جورج المرسي الرئيس غوJنكيان 
اقرنجعل ُا بيكو، محايكس اماقيات بموجب نفوذها مناطق في الموصل منطقة بإدخال 

الفرنسيالطلب قاومت بريطانيا ولكن الأدنى• الشرق ني البريهناني للدور الأول النافس 
هدفكان ؤإذا بها، تقنط ولن الهع إءبراطور؛تها»ي طريق على تقع الوصل أل بحجة 
التوئعةالغنائم وصع تراقب ا فرنوكانت ومهلل. فأهلا العراق نفط من هوحصة فرنسا 

للبترولاالفرنسية االشركة هي وطنية شركة فأمست العثمانية، الأمبراطوؤية سقوط من 
(Corapagnie Francaise de Pdtrolc -CFP ) ،العراق.شل في بريطانيا لمثاركة ودفعت

علىحملة الأميركي الأعلام ثن حتى حصة، الفرنسية الشركة بريهنانيا منحت، أن وما 
وفداوعدت قد العثمانية الحكومة وأل خصوصا العراق بثروة و؛ريهلانيا فرنسا امتقراد 
وعدأف أميركا حجة وكانت، الممهل. من بحصة 2ل9ا عام تر تثالأدميرال يرأسه أميركيآ 

بريهئانياتغييرحسابات في الأميركي الضغعل ونجح Jريaلانيا. وعده هربقوة لها الحالي البات 
يقعكونرتيوم صمن الغرية الفعل شركات محن ممكن عدد اكر إدخال على وافقت، الي 

رمحتاندردأهمها أمركة شركالت، وخص الهولندية شل شركة إلى فشمل سيهلرتها، تحت، 
علىالشركاء وحصل والفرنية الثريهنانية الشرئين إلى إضافة موبيل( )إكسون أؤيلء 

كمابالمتة 5 حصة على غولبنكيان وحاففل بلد، لكل بالمتة  23.75يمقد.ار اؤية متحمص 
فيالما؛ق..

القرنبداية في العراق شمال في الممهل اكتشفتؤ العثمانية الدولة أذ من الرغم وعلى 
إلا -ملم التجاري للشاط كافية كميات اكتشاف أذ إلا غولمكيان، وبساعدة العشرين 

العمالمثات واستغرق كركوك. في التركية، الضد رشركة مجن فنيتن بوامعلة  1927العام في 
يثر.لأول الهائل التدفق على لليعلرة أيام عدة والمهندميز 

امحمهوتغير  1928يوليوتموز/ في تم فقد الدولي الكونرتيوم اتفاق على التوقيع أما 
عمليابريطانيا،إدارتها على سيعلرُتخ التي المراق، شل رمحركة إلى التركية، الضل رشركة من 

ينتهيعاما  75مدته العراق نمل لأستثمار امتياز على الشركة هده وحصالت، الأنتدابية. الدولة 
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غيرلكنتا وبريطانيا أميرلك لأف سنوات عدة العرانى القط ضلميأ تطوير ونأحر . 2000عام 
الجنوبيةولاياتها في رأميرلك أحرى لمصادر امتلاكهما تب بامتحراحه في متعجالتين 

رئيسةمصائر من محرومة لكنت ا فرنفمهل إيران(. فى وبريعتانيا وتكساس، لكليفورنيا 

برعة.دورها تفعيل إل معت 

وأدىوالتخلف. الفقر في يقع شعبه فاستمر باكرأ النمطية ثروته العراق يتغل ولم 
بدايةفي العالية، الأسواق في الرئيسة، العراق صادرات وهي والشعير، القمح أسعار تدهور 

العراقمح إر بريطانيا فحمدت الانكلير. صد أحرى وررة اجتماعية أرمة إر الثلاثينيان، 
الفرنسيالأنتدايت، استمر حين ني الانتداب، بموحبه أنهن، ، 1932عام الاستقلال من نوعا 
الخامفي ولكن .  1947محي فلسطين على الري،طاني والأنتداب  1946محي ولبنان سورية على 

وصاوحم الخراق، على لكملة البريطانية اليعلرة استمرت الانتداب، نهاية بعد وحى  1932

التجارعلى المرتكزة الرانية الوسش الطتقة ومعها الهامميون يتقدمها الحاكمة الخليقة أن 
الريهلانيةأ١ااالصالح مثلته الذي الدور المال لرأس حضمت، والملأكين 

معوتسامح معهم وتعاون لهم أخلص الدي فيمل لحكم مهلمثين الانكليز لكن 
وجهاوأعطى _، بي آي المرال، الترول شركة مزمتهم، همر القط كلاع احتكارهم 

لمقىالخراق في الشكاتة الانتخابات الانكلز نثق ولقد الخراق، ني النملة لرأس عربيا 
ذاحةلاستغلالهم ني الحدود الخراق لخيرات امتصاصهم وفاق لعلة الني أزلامهم 

20حصة الخراق حكومة بمنح فيمل الللث، الانكليز فرعي وحكامها، البلاد هاوء محكان 
احتكارلكن حين في التقيد حثز أبدأ يدخل الأمرلم هذا ولكن الترول• استثمار من بالمنة 

1500استثمرت يريْلانية شركة أن ذلك على ومثال لكملا، الخارجية الخراق لتجارة الانكليز 
وهيسنوات ثلاثا محلأل جنيه مليون  1.5إر رأسمالها نما الخراق في إمحترليتي جنيه 

(.Imperial Chemical Industries ICI)شركة 

Marion Farouk-Sluglett, Peter Sluglett, Iraq Since !958. From Revolution to Dictatorship, ( 1 ل
London, I.B. Tauris, 1990, pp. 30-35.
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*ث'م'تل-خمحمح

الوطني بجيش عرامة دولة لثناء مشروعه فتجني  1933عام فيمحل الملك وتوفي 
غازيابنه فيصل وحلفا اكعجا. وتوحد البلاد تطور مركزية وبحكومة السياسة في يندحل 

فتنلرالسلطة، يشوون والدراية الحكمة فليل كان والدي منة وعشرين اثتتتن الممر من البالغ 
حطيرةأداة وليس والبلاط، كالقصر الحكم شؤون من حاصل كتحصيل الراني الجيش إلى 

والتفرقة.للقمع أداة المثيل الجيش هدا فاستعمل المراق، وحدة تحقيق بهدف والده بناها 
الجيشاسعمال إلى  1932عام لجووه السلطة يشوون غازي إدراك نلة ملامح من 

يشكلوالم الدين الخيحيين الأئوريين انتفاضة لقمع أوروبا ني الملك والده غيابح أثناء 
فيهرأوا الذين الاحرين المراقين من قربه الممل هذا المراق• مكان من بالمنة ق من أكثر 
فقدالأحرى. والفتات الأموريين بين الزمن يمحوه لا جرحا أحدث ولكنه نومتا، ؛ءلالآ 

وأذىالمراق شمال الوصل منهلقة في الميشمر في والتركمان الأكراد ْع الأثوريون اشترك 
إلىأصولها تعود التي الأثورية، الأفلتة ُعانتا الفتات. هده بين تثاعي. إلى الاصهلهاد 

فترةفي الاصهلهاد من سنة،  4500قز الهرين ببن ما بلاد حكمتذ التي القديمة الماللث، 
والهاشمي.الثريهل١ني الحكم تحت، والأمن بالراحة تنعم لم ولكنها الثماني الحكم 

بعيداالمراق من متفرقة متاطى على تونيعهم محاولة صد ل 933عام الأشونيون نار 
كثتيت،الأكراد صد التعن، نذلام تبعها سياسة )وهده الوصل في الأصلي موطنهم عن 

ثورّةولكن المثريزا• القرن من الأ"مرين القل-ين في، محافظات عده قمح، الكردي الشب 
الكيلأنيعلي رشيد حكرمة فأمرت الأمن• قوى مع محدودة اشتباكات تتعد لم الأشرنيين 

اعملاءالأشوريين أل أماس على بالقوة التمردالأشرري يحق بكرمحلفي القيدالكردي 
بآلأحرى مصائر الأشويئين)تقول من ألفا وقل ُسميلُ منطقة الجيش لهاجم للانكليزا• 

الأشوريينمثات طالت، ولهت، <ال-ا عمليات الحملة ورافق آلاف(• ثلاثة القتلى ءا.د 
وأسهّطت،الخارج إلى يعضها وئفير الأشوينة الشخصيات من عدد اعتقال وتم الأبرياء، 
ديتروبمتطمدينة إلى وخصوصا المراق من الأشوري؛ن آلاف وهاجر عنها. الراقية الجنسية 

المراق؛'؛.حارج للاشويمحن تجمع أكر الرم يقطن حث الأمتركية ميتثغن ولاية ني 

وعاتلاتهم.ا 933اصطرابات في شاركوا الذين إلى العرافة الجنسة ياعادة  1970عام تانون صدر ( أ٠ 
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الوطنيةحركته وفي المافي المجتمع في فاعل دور يلعب الأشرؤنة الأقلية استمرت 
)فهد(سليمان همايوسف أثوريان شابان أنس ا 934العام إذفي الاصعلهاد. من عرالرغم 

الأشوؤيينانفتاح ني الحزب هذا فأمهم العراقي، السوعي الحزب وآخرون باسل ومحتر 
العراقنهقة ني لأنت دور الشيوعي للحزب كان كما للعراق،  ٧٣١الإنية الفتات عر 

٠•والثيعي؛ والكردي الأشوري الشبان امتقهناب ش واستمر ، 1958ثورة بعد الوطنية 

وكانتينُ؛،، الآلاف إر جذورها تعود نديمة يهودية طائقة العراق في وانتعشت، 
الحكمقرون في بغداد ني ملحوظآ واليامي والأدبي والعلمي الأنتمادى وجودها 

سالرغم على إذ إسرائل، دولة قتام تل العراق في هاما دورأ الهود لعب ولقد السمار. 
نصفحيثكلرن المثال سيل عر فكانوا اتتماديا، شكلوا أنهم إلا الأنلوي، وصعهم 

اليهودكان الماضي القرن من العشرينيات ني وحتى .  1925عام العرانية التجارة غرنة أعضاء 
حياتهافي فعال بشكل انخرطوا وتد بغداد، مكان من بالئة  20من أكثر يشكلون العراقيون 

فبرزوالثقافية الفنية العراق نهضة في دورأ لموا كما الحكومة، في وزراء منهم وكان الخمة 
الصحف،تأسيس ني وشاركوا الموسيقية، الأدوات وبعزف بالقامات اشتهروا فنانون متهم 

يستلميهودى أول "حسقلُ اسامون وكان والمنتديات. الدارس وافتتحواوالمجلات 
لليهودُه.الحقيبة هده تنم تقلياJأأن فأصبح المامحي العهد في المال وزارة 

بدأتفلعلين، في اليهودي الاستيطان وازدياد الصهيونبة الحركة تعاظم مع ولكن 
عامالفلمهليتية الانتفاضة يعد وحصوصا الأخرين العراقيين *ع تتدهور اليهود علاقة 
أمينالحاج القدس منتي انتقال وبعد اليهودي. والأستيْتان اابريaلاتي الانتداب ضد  1936

تجمعس أعضاء تام فيما اليهود، ضد الاعلامية الحملة اشتدت بغاياي، ني للأتامة الحسني 

.2003الجمل، منثوران \دا، وشديب.و\ا؛تم \لآ،تي\ق الخيون، رشيد )أ( 
يرون،والشر، للدراسات المرية ة المرم\؛ذا، انتم نهوذ \اأتذخوم \دفخ ما بيومح سوسة، أحمد ( )2 

.200ا

الحياةالخامة، الحلقة الAراق٠ يي البعث ءتصة صاغية حازم من العراق يهود عن الفاصيل معفلم )3( 
حزيران/في الماقي دار عن كتاب في العراقء في البعث نمة ١١سللة هلهرت . 2003ابريل يسان/ ن4 

.2003يونتو 
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منالأمركئيرأليتقل يتظر ولم اليهود. على و\ضض اوثنى« اسم»نادي بغداد قي قومي 
اليهودصد فردية ونهب اعتداء حوادث بدأت حنث الجدي، العشا إلى الكلامي العنف 

مقلإلى أذى  1941عام العنائفة أبناء ضد جماعي بعمل وتتوجت الثلاثينيان، أواحر في 
تل.هورتوكلما ومتاجرهم. بيوتهم ومحتويات أملاكهم وسلما ونهتا عراني يهودي ووت 

مختلفة،لضغ.وءلات ؤيتعرض يتضاءل العراق في اليهود وجود كان نلمقلتن في الأوص؛ع 
ومنحتالعراق يهود حركة العراقية الحكومة قيدت ،  1948عام اّراتيل دولة قامت، متى حتى 

يعصفكانت، القضاء، أمام صدهم التمييز ياوأ كدللث، الحساسة. المناصب، بعض أبتانهم عن 
يهرديآ.ؤلرفيها أحد كان إذا العسكرية المحكمة إلى تحويلها يتم البيهلة اّ.لية القضايا 

الذيناليهود عدد يتجاوز لم إذ كييرة، بأرقام البلاد العراق يهود يغادر لم ، 1948العام وحتى 
شخص، 8000من أكثر امرائيل دولة قيام وحتى الأولى العالمية الحرب، بعد العراق تركرا 

المكان.من بالمئة 3 أوحوالي ألفآ  120العراق داخل بقي حين في 
العراقداخل الإسرائيلية المخابرات وأعمال العراقية الحكوات تصرفات ولكن 

البعيدةوالمغتربات اسرائيل باتجاه العراق يهود من العفلمى الغالبية رحيل عملية من مزعتإ 

جنينهمعن والتخلي بالهجرة العراق ليهود يمح العراق في قانون محير فقد ؛حل.. فيما
الخميتياتفي عيي. النورى حكومة ؤلرحتها التي الأفكار ومن الأبد. إلى يغادروا أن مرتل 

البلاد.تركوا الدين اليهودالعراقيين أملاك من العراق الفلمعليئيينإلى اللاجثين تعويض ر؛هل 
فيالعراق يهود من بقي من إرهاب، في اسراتيل وأمهمت، أملاكهم مصادرة عملية فابتدأت 
وْعالهجرة. على لحملهم اليهود أحياء في تفجيرات حملة على مخابراتها فآسرفتا بلدهم، 

حياتهمفي جمة صعوبات من اليهوديعانون آلافامن بضعة العراق في بقي التيتيات بداية 
عامالحكم إلى البعثظ حزي، وصول ومجع الدولة. دواتر مع التعاتلي وفي المجتمع في اليومية 

والموامحلنية.الملكية حقوق من العراقيين اليهود حقوق تقيين. في زاد اخر قانون هدد ، 1963
فكانت،وامرائيل الحري، بين  1967حريط العراق؛حي. يهود من بقيت، التي القليلة المئات أما 

.1968عام الململة إلى البعح، عاد عندما الءلام مع جديدة جولة لهم 

الخحاقبةللعهرد كانت، فلقد والأشوريين، كاليهود والديتية المرقتة الأقليات عن ءل،ا 
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نملكل في امتعراصها ستتم والشيعة، الأكراد صد عديدة واصطهاد عف جولات 
لاحقآء'/

العراقني نشأ إلاأنه غازي، المللث، ميتات من الرغم عر العراق مورحي بعض يعتقد 
اويءمغازي إذرأى اللم• ومؤتمرات الدولتة الشؤون ني المخضرم فيصل والدم بخلاف 

مرارآكدبوا وكتف مكة، شرف، الهاشمي حين الأمير لجده الجوفاء ووعردهم الانكليز 
الحكومةعمل يعرنل بق متخطيط- وبدون بالسليقة وكان كرههم. عر فدرج العرب،، على 

بلهجةؤيتكلم الأجنبية، الممهل شركات مع المطلق التعاون ويرقص للانكليز الموالية العراقية 
الحجاز.من الوافد فيصل والده بأسالوب، وليس العراق في العادين الناس وبأملوب عرامة 

إعلانهللانكليزإلاأف اامْلامة الهيمنة وجه في وصعيقة ضئيلة كانت غازي حطوات أف ومع 
الشائعفي شعبية أءهلاْ أولا العراقي الشميظ تخدم وطنية حكومة قيام نحرورة عن المتكرر 
العراقي.

وعلىالحاكمة الخرافية الخ، ^^ملواطلى 

فكانالأل. عبد الأمير غازي عم ابن مثل معهم، الختعاونين الأحرين الهاشميين الأمراء 
فيالحاكمة والنخبة والتجار والحكومة والانكليز ناحية في الشعب وعامة والجيش غازي 
صدنيهويكر الجيش س محابتل •ع فاتفق السياسي الخمل في غازي وتورط أحرى• ناحية 
الخالمفي الانقلابات افتح؛اب، س أول غازي فكان - 1936عام الرانية الحكومة لهالب، 

؛انقلابا،ونام الل*احلي اكع وٌارس الاشويين الجنس محعحق بعدما وهكذا الخربي. 
الحديثللراق المكونة كافة الناصر مثل البلد ني وطرفآ حزيآ الراني الجيش أصبح 
عادما سرعان ولكن فيمل• الللثا رغيا كما الشعّتا حولها يلتف، توحيدية ة مرموليس 

ولمالانقلاب،. ونشل  1937عام صدقي يكر اغتيال جرى يحدئ الحكم إلى الانكليز أصدقاء 
ياسيالالاغتيال ظاهرة فآضيقت، تحقيقآ، يهللب، أو مجدني اغتيال ظروف عن أحد يسأل 

البلاد.تاييح إلى المؤول غير 

.1996والتوزيع، والنثر ل،ثقافة المدى \ذم\ذا، قوز ى \ذث_ع، يدي النفيس، يهد الله عبد )أ( 
.2000بيروت، للشر، ان بيدار و\لر\د، \ذعث \ادماذا، ى دله \هنب"م موصلي، ملور 

53



مم"تادإخ\لم\ذا

وكانالزهورء، قصر ُرراديو اسم الشعب عليها أؤللق قصره قي إذاعة غازي أمحس 
شعبيتهقزادت العرانن، الضباط كبار مع بالتعاون والتعليقات الأحبار إذاعة بنمه يتولى 

إلىوقلطين، والكويت والأردن سورية في وحمومحا المجاورة، العربية الدول ني 
العراقللوحدة،ع  14من نواب عشرة بأغليية وافق الكويي التشريعي المجلس أن درحة 
لطردنداءاتها في حمرمحا كثيرأ الانكليز الاذاعة هذ0 أزعجت ولقد غازي• حكم نحى 

العربي.الشرق على اليريهلاذية الهيمنة مقاومة إلى والدعوة فلهلين من اليهود المستوطنين 
إزاحتهآ'أ.الانكليزيطلبون المنونون فأحد 

طالبفبعضهم لغازي، عداوتهم في مغالاة أكثر العرانين من الانكلتز أتيع وكان 
ال٠اائ،،مجلمآامتشاايآحدمكان العيد نوري واقترح بقتله. أحرون طالب فيما بإسقاطه 

الالهعبد يفضلون كانوا الانكليز ولكن زيد• عمه الكرمي يستلم أن احرون امح حنن في 
للامهاماستعداد على الأحير هدا كان فقد العراق. هاشميي بين من لهم وتتعنة ولاء الأكثر 

لحادثمرافقيه من واثنان غازي تعرض ، 1939ابريل نيسان/ رني الملك• عمه ابن اغتيال نر 
أذالشرعير الطيب ورأى رأصه• فير بجرح متأترأ التالي النوم وتو.في؛ي، لميارته قيادته أثناء 

التحقين،يم ولم الوفاة، شهادة توقع ورفض الميارة علاقة؛حاديث، له يكن، لم الللئ، جرح 
الجريمة.هد0 في، 

إلهم،بكثرة أءدقاؤيرم فعاد للانكليز، ية بالنالأمور حلحلة إلى، غازي مقتل أدى 
انمللقت،الي الخيرة وني، الن. صغير كان غازي ابن، لأن المللئ، الإله ب• وتبوأ اللهلة، 

جناالمؤرخ ؤيقول اغتياله• بعملية المعيد نوري التذلاهرون اتهم غازي، جثمان لودلع 
أنأثثت، لأنه العراق، ني، الاJكيا للحكم مصداقية أي ءمال؛ا ألهؤ، غازي مقتن، إذ يْلاءألو 

الشعبقوى أما بالمتة• مثة لهم تابع مللث، تعيينه سيل في، ّي،ء عن يتورعرا لن، الانكليز 

الأعلاموزير وأفرد للعراق،، اجتٍاحهم بدايت ن، القصر هذا الأميركيون دمر ، 2003مارٌر، آذار/ ني، ( أ ت 
العراق،تارح خي، القصر أهمتة عن، للتحدته الصحفي، مؤتمرْ من، جزءأ الصحاف، معيد محمل 

المحيبث،.
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أنوالنيجة الامتعمار. ؤيطرد ريوحد0، اليراش التعب يمثل نويا ملكآ أرادت نقد المراقي 
البلادارت ففيصل. أنها التي الميحة القوى ومن الشعب من مكروها كان الإله عبد 

.194املأتعكريءاماؤإلى إرالفوضى 

غازيلسيامة العودة إلى الكيلأنى على رشيد المكري بقيادة  1941انقلاب هدف 

المراقييناّان المن عدد ومعه الإله عبد ففن العرافتين، وأءوانهم للانكليز المناهضة 
وماهضاالمانية لأّ .زدأ بداحطآ اعتمدوا الانقلاب قادة ولكن للأكليز. الموالين 
حلالالعراق على اليهلرة استعادة مايووامتطاعوا أيار/ في الانكليزهجومآ فتى للحلفاء. 

إلىالإله عبد وعاد الكيلأني. لجماعة والايطالي الألماني الدعم من الرغم على أيام عثرة 
324وترح الانقلاب قادة بعض إعدام إلى أدت تْلهيرا *حملة فبدأ الانكليز يعون الملعلة 
الانقلاباتأنتن ثانية مرة طلفاح. حيرالله حين، صدام حال أحدهم الجيش، من صابهلآ 

صنيعةوأته استمراره ش الاستعماري مدينآ كان الملكي الحكم أذ العراق في 
آحر.وتنصيب مللث، نتل الأستعمارإلى هدا لوعمل. حتى البريaلاتي الاحتلال 

حكمآفرصوا الانكليز ولكن ، 1946العام حتى العراق في الانكليزي الجيش بقي 
رثميدإراحة وحتى غاري مقتل من الممتدة الفترة هد0 سنوات. شماني استمر حنالآ عكريآ 

إلىوأناريه وحاله حين صدام مثل شيانآ ويفت العرانتن نقوس كبرآش أزن الكثلأني 
إلىالكراهية مشاعر ونلهرت وأعوانهم. الانكليز وس الإله عد الوصي ص الانتقام في رغة 

الأغتيالُ'آ.من ه نقليحمي مدا حمل العيد نوري أذ درحة إلى الملن 

والقطالاتصاد 

. 1980المام حتى سيستمر الذي العراش الاقتصاد صعرد بداية الثلاثينيان فترة مهدت 
الأستخراحيةالمنشآت بناء نز حيث المعود، هذا تْلوير في هوالأساس النقْل نْلاع وكان 
إلىأول محل المترسندت للبحر الشرقي الماحل إلى العراق ممال س التفعل أناسب، ومذ 

Khadduri, Majid, IndepenJcm Iraq I932-J95S, Lodnon: Oxford University Press. 1970.
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الُراقُتاريخ مرة لأول شيعي يراسها وطنين حكومة السلطة إلى وصلت  1947وعام 
الانكليزمع  1930معاملة نح إعادة هوطلب للحكومة عمل أول وكان جابر( )هوصالح 

واتلأمولكنالانكليزالشهورينبمراوغتهم امانةأمحل. على والحصول للتفاوض 
عنكيرأ تختلف لم جديدة اتفاتية نونح إلى صالح حكومة اوصلوا التفاوض أساليب ني 

إلااكب، حقوق وعن الوطنة العراق سلطة عن الكلام ني الأتفانة أفاقت ند الأولى. 
عنتغسا ولم الثعبان. ومن الحتانية في لريهلاني١ عكرتن ناءدتين إبقاء عر ضت أنها 

وأعمالتذلامراُتا موجة في الثالع إر فخرجتا الأمر هذا حقيقة العراقية الشعبية القوى 
فيأدت ولكنها الجرحى ومئات قتلى بضعة جراتها مضل أسابيع، عدة استمرت سغب 
حكومةأي إر يتثلر الشعب ١أ واالالجديدة. الاتفاقية ؤإلغاء الحكومة استقالة إر النهاية 
عامفلسهلين حرب في المشنفة غير العراقي الجنس مشاركة بلة الملين وزاد للانكليز. كدس 
العراقعلى اليهنرة في الانكليز اعدة بمليس الحكم العراقية المعارصة فاتهمت ّ  1948

بريهناتياتدعمها التي الصهيونية هيمنة لتسهيل الانكليز مع مؤامرة في بالضلؤع بل فقعل 
الشاؤعإر الشعب فخرج جديدة عراقية معيية ثورة إر أدى الوصع هذا ْلين• فل^*، 

بدايةو*ع أسابيع• عدة التذلا٠رات واستمرت العراق على الريطانية الهثمنة عر معترصا 
للانكليزبالتقهقر.الموالي الحكم وصع ^١١ الخمينيات 

برميلألم،  400من أكثر إر العراقية الفهل حقول إنتاج ارضر الخمينيات بداية ني 
إرسويية عبر الفاووسرقا إر جنوبا المرة هذه امتدت جديدة، ننعل أنابيب وبنيتا يوميا 

عبرثراءالأنتاج وسائل لتمانلئ، ولورمزية حهلرة أول العراقية الحكومة حهلت، كما بانياس. 
مصفاةلبناء أميركية صركة سمر والتعانو الأجنبية الشركة من كركوك في صغيرة نفعل مصفاة 
التيالأرباح على يالمثة 0ق حتى تصاعدية صريتة العراق طبت، كما بمداد. قربا ثانية وطنية 

السعوديةالمملكة طبقته بعدما مشروعا أصيح أمر وهر الأجنبية، النفعلية الشركات تجنيها 
سابقة.فترة فى 

البلاد،في محدودة وازدهار بناء مرحلة إطلاق في العراقي الترول عاتدالتا ساعدت 
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الحربيعد ما مرحلة ني للترول الكبرى المناعية الدول حاجة ذلك ني السبب وكان 
ورانيالعراني. الخام معر ني بي النالأرماع وبالتالي انتمادياتها، لبناء الثانية العالمية 
عرانيةوطنية حركة ولادة إلى أذن ؤإنليمية محلية أحرى عوامل المعيشية الظروف تحنن 
وأزمةنوى شيوعي حزب يظلله العراق في القايي العمل اتلع العوامل هده ومن واسعة. 

الوطيةالمطالب حدة وارماع مصدق محمد حكومتها رئيس بمائة الايراتي النفط- تأميم 
لمصالححدآ ميتة كانت الأجواء هدْ الأخرى. النفهلية البلدان في الأجنبية الهيمنة صد 

بحصةالمحلية العربية النخب ابمشازكة، يقضى حاد وجدت التي الأجنبتة التفهل شركات 
البترول.أرباح من 

التمهل•رثركة تديره كامالة، أجنبية صبطرة تحت العراني البترول كان ، 1952العام حتى 
قدمتالعام ذلك في ولكن بريْلاذيا. عليه تهيمن عربى رتيوم كونمن المؤلمة الحر١ةياا 

الواحدللطن $ ا -  75من العراق حصة ورفعت العراقية الحأكومة لمصلحة تنازلأ الشركة 
فلقدالعراق. مدحول تحين إلى الأنتاج توى مفي آحر تنازل أدى كما للطن. $ 5.50إلى 

مليون 19من البترول من العراق مدحول زيادة وبالتالي الأنتاج رغ على الشركة وافقت 
هذاوحتاة ولمرفة ا. 958عام مليونآ  244ؤإلى ، 1953عام مليونا  144إلى  1950عام دولار 
تضاعفعندما بعينيات الباوائل المقارنة تجدر العراقي، الاقتصاد على المداحيل في القفز 
يقاسالعراق يحل وأصبح ، 1973الأول/أكتوبر تثرين حرب بعد مرات أرع الضل معر 

؛٠لياراتالدولأرات-

فيالأربعين الوات في والاجتماعية الاقتصادية العراق بنية في الشاسع الفرق إذ 
بلي:U في يمكنإيجازئ ( 1958إر  1918)الهاشمية البريطانية الهيمنة ظل 

الثقلوانتقال البترول، إلى والحرف الزراعة من القائم اكاتج هيكلية تحول أولا، 
البترول.مداحيل ترنح عملية تتم كانت، حيث، بغداد إلى ت المحا من الاقتصادي 

متتحلمةمدينيه فتة لمصالحة ت المحا وفعاليات زعماء نفوذ اضممحلأل ثانبيآ، 
النقط..أمراق ومع العالمي الاقتصاد مع متشابكة ومتطورة 
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والموصل،والمرة بغداد حمومحأ العراق، ثي الرسة للدن الأرJ^ف غرو ثالثا، 
عنبعيدأ الأؤياف س المزارعض دنقراء العمل عن الماطلتن جحافل •يرجن حيث 

حولوالكرتون والخش_إ التنك أكواخ ني الهاجرون فأثام المستبدة، الكبرى الأقطاءياات، 
صدامومنهم تكريت، أهل لجأ حيث، بغداد غرب رالكرخ• صاحية ومنها الرئيسة الدن 
الشرقمسبوثة؛ي غير عثراتية بسرعة الدن نتمن، والقص،، الهلين من غرف أوفي وأهله، 

اصمحلالها.من منة مبعماتة بعد أحرى مرة العرب مدن أكبر من بغداد وبامتإ الأوسط 
مايسدرمقهميجدوا لم الذين الفقراء الفلاحين حاجيايت، تالي اليدوية الوظانف، أبط كانت، 

والشيعةالمنة ثقراء من الألوف عشرايت، قطن الكيخ كمنْلقة عشوائية أحياء وفي قراهم' في 
فيالأور سراته في صدام إل )وقيل الومحاعة غاية ز أشغال في يعملون جنب إلى جنا 

ؤيتادىسيارته له ينثلفج اعدثوفيرتاكي ومموكولاوعلكة كبالع فقترآعمل كاف الكرخ 
•٢٤١!الزبائن'

ونخبةالملكي التفئام التحالف،«ع الأجنبي الرأسمال هيمنة كانت، الخمينيايت،، تبل 
الهيمنةهد0 ومنعت، العراني. المجتمع صعق، في سببا أقلية بيد الثروة واحتكار صثيلة عراقية 

الوضعولكن . النفهلية. العراق ثروائت، أوحت، كما وازدهار بعافية العراقي المجتمع انتعاش 
jاذعةتصارة وربإ عراقية• وطنية أيي" إلم، القمل أرباح من هامة أموال تحولت، عندما تغير 

النقطأموال فتحت، العصيان، فكرة ؤإبعاد المعيية النقمة ابتلاع إلى الانكلير هدف ففيما 
لخروجالعلريق ومهديت، الملكي الحكم على ةصستإ التي  1958ثورة باتجاه واسعا الباب 

الانكليز.

الأغلبيةعملتج حيث، هيكليته، ناحية من سوية صيغة في العراقي الاقتصاد يكن لم 
محنأنل الهام الضل استوعّتج؛ظع وحيث، الدخل، نليلة أعمال في العراقيين من الماحقة 

الوطنيالدخل من بالمتة  35يتج ااقءلاع هذا كان حين في شل، الماملة اليد من يالمتة واحد 
هامةكوادر توخليفج النفط دخل عثر اّتهلاءتإ الحكومة ولكن يتيامت،* الخمأواصعل في 
رأسمالأكونت، وحلئية بورجرانية ٍلبقة تكوين على ساعد مجا التعلم العراقي المثاب من 
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وعيهاترحمة الوطنية الفثة هاو0 وامتهلاعن، وطية. صناعات اؤع مويدأت محليا 
الوطيءالحزب منها الأحرى والفتات والشيعة السنة تقم وطية أحزاب يتأسى السياسي 

الجادرحي.كامل يقيادة الديمقراشُ 

تتعاخلمعاملة وطقة مزدهرة، وخية بمناعة يتمتع العراق كان 8ق9ا عام حل عندما 
المقارنةسيل وعلى الوطى. والحزب الشيوعي كالحزب شأن لها حامعة وأحزاب شأنآ 

ذلك»ي العسكري الانقلاب ناش صدثي يكر مخر  1937العام نفي السابقة، العهود مع 
رأينيقوله؛ الماركسية وعقيدتهم الشيوعيين حطاب ومن العراق تخلف من العام 

ُالشعب؟ به يضهلهدون الذي المال ورأس رأسماليونا هم أين عمالنا؟ وأين مصانعنا 
وظفهمالذين الرامحن عددالعمال منوات ست، إذيعد حلويلأ، يتأحر لم الجواب ولكن 

، 1954العام ولي ألفا•  15النفعل• ؛؛ Uaiفي العمال بكرعدد حين في ألفا،  70اJريaلاني الجيش 
تهللعفي منهم ألفا  130مة، ن ملثون من أكثر العراق ز المناعيين العمال عدد أصبح 

المتخرؤلينالعراقي العام العمالي الاتحاد أعضاء عيد بلغر  1958العام وفي المواصلات. 
العراق،ني والاقصادية الاجماعية التركية في المملزر هدا ومع ألفا.  275القايات في 

قوىبين الوطنية والوحدة الاستقلال قضيتي حول حصوصآ والوطي، القومي الوعي اشتد 
الفتاتطموحات لواكية تطليما والأكتر الأكر العراقي الشيوعي الحزب وكان التعب. 
المجحف،للأق3لاع حاصعا العراقي الريفج امتمر الخميتيات، قترة >ع Jال٠ق١رنة الواعية. 

الأرJافVمن التزؤح واستمر الأراضي، من يالمثة  55السكان من المثة واحدفي اءتلارث< حيشر 
الحكومية.الملحة بالقران أوللالتحاق عمل عن بحثا الدن إلى 
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الناشالمصل 

والموصىالثورات مرحالة 

1958ئامم ثورة 

الهيمنةمن المدعوم الملكي النظام بين شاسعة هوة الاجتماعية التحولات حلقت 
الفلرطيعا شأنا أصح الخمسيتيات أواتم ض العراق• ني الجديدة القوى وين الريطاية 

التمتعمن الشعب يحرمون للانكليز، وعملأء للعراق خونة همم على والحكومة الملك إلى 
الاستعمار.ؤيخدمون البترولية بلأد0 بثروات 

العراقني ثورة وقعت  1958تموز/يوليو 14وفي ، 1955العام متن. محاولات وبعدعدة 
عبدوحالإ الحكم نفنام بقلب عارف اللام وعبئ قاصم الكريم صد بقتادة الجيش بل«أها 
الحاكمةالأسرة قدم وتثبيت العراق لتوحيد  1921عام نمل أنسه الن>ي فالجيش الإله. 

للحكمنهاية وضع على القادرة العراق في الوحيدة الفئة ، 1958العام في كان العراق، ني 
لللفاعءنالخكماسكير'، 1958ةءام

اقتحموافإنهم العراق، إلى الملكي التنلام لن؛عيا-وا الانكليز أن من المكريون يتأكد وحتى 

Marion Farouk-Sluglett, Peter Siuglett, Iraq Since 1958, From Revoliilion to Dictatorship, ( 1 ]
London, I.B. Tauris, 1990, p. 47-49.
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غازيالملك نجل الثاني فمل الملك ومنها المالكة الأسرة على وقضوا الرحاب• •انمر 
قدالقصّر مقتحمو ظنها التي الإله عد زوجة سوى القتل من بج ولم عاما•  23العمر من وله 

الإلهعّد جثة أما غازي. الملك لأيه تقديرا باحترام الثاني فمل دفن نم بعد وفيما ماتت. 
علىلرصها ب<زاواد طرقات في جزوها الدين الناؤع غوغاء إلى العكريون سلمها فلض- 

وكانوزارة باب على منها بقي ما وعلقوا إربا بتقطيعها قاموا م ساعات لعدة الناس 
جثثهمفعلق  1941عام الكلأني انقلاب قادة أعدم عندما الإله عبد فعله بما تدكر الفعل هذا 

والثمبالجيش بها انتقم التي العتريقة كانت هذه الدفاع٠ وزارة باب على مقرزة بملريقة 
سالفرار اسممتاع فلقد السعيد نوري الوزراء رئيس أما ورفاقه• وللكيلأني غازي للملك 

بم—دسهردعهم فحاول امرأة، زي في متنكرأ الغوغاء عليه عثر بعديومين ولكن الانقلابيثن، 
وقعلعوماالجثة وأخرجوا وعادوا دفنوه، ثم السارة، تحنا مرات عدة وسحلوه قتلوه ولكنهم 

كجوانزُ'؛.وأعضاءه أصابعه ووزعوا إربا، 

إلى 1921العام من الممتدة الفترة فإذ جانيا، الملكي العهد أخعلاء وضعنا إذا 
السياسيةالحياة ناحية من العشرين القرن في العراق تاؤيخ في أنحل سبيا كانت،  1958

أذنالخمسنيات في الحرية الدول من عدد في الانقلأية الحركات إذ إذ والاجتماعية. 
بلادأوأوصلت، السنين عثرات والكرباج بالرصامحي حكمت، سفاحة دكتانونيات نيام إلى 

السياسيةالأحزاب جمح كانت، العراق في الملكي العهد ففي الحضيض. إج٠الأإلى غنية 
والحكومةالسياسي النقلام تنتقد المعارضة وكانت، البرلمان، في ممثلة اؤية والياليمينية 

نمليلفي كثيرأ المعارضة نواب نجح ولقد معانتها. أو اللعلة انتقام تخشى أن دون من 
عندما 1960العام تتل حيه بصحافه تمح العراق أن كما القمر. يرسمها كان الش السياسات 

وءالأهالي•ورالزمان• رالثلادا ينها صحيفة  25حوالي والبصرة بغداد في تصدر كانت، 
العشرينالقرن من نمى ما في أما و»الأمتقلأل«. العام• و»الرأي و»الشع_،• واالأخثار٠ 

Gallinan, IVulcieniar. Iraq Under General Nuri, Baltimore: Johns Hopkins University Press, (1!

1964.
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الثلاثاليومية الجرائد وحصوصآ اللعلة منثوران على العراقية المحق انتصرت فقد 
إلىالأنهلمة وانصرفت حسين(، صدام ابن عدي )صحيقة وُيادلُ وُالجمهرلأُ ااالثورة؛ا 

؛.عديدة١١رؤيلأت مجازر إلى أدى ما الراقي، السب ديمغراقية ®هندسة® 

يعدوحتى للأسلأم الأولى القرون مند العراق سمات من سمة السيامي الحنق كان 
وقعتا،  958عام العراقية الثورة إذبحد 8ا9ا. عام العثمانية الأمبرامحلورية سقومحل مرحالة 
اإبريْلانيةالمستشرقة علمتا وعندما بغداد. فى الهاشمي الحكم أسرة تصفية وتمن مجازر 

بحقمجزرة دماء وحش علقّتان بالأمر العراق، إدارة فى سابقة مؤولة وهى ستارك®، ®فريا 
الجيشبين عام  1300قبل كريلأء محركة إلى إشارة الأرض®، ، ill-عن بة يرليت الض آل 

وأصلها 1958عام العراق في الحاكمة العاطة أفراد مصمئ ؤإلى الحسين والإمام الأموي 
العربي.الرسول من المحير الهاشمي 

مليونالثارع الى "ُمج الملكي،الحكم سقوحل عن يغل.اد راديو إعلان من ساعة يعد 
والاعتداءاتوالتخريِح ؛اله.ّ_ا احتالهلت، الأبنهاج مظاهر ولكن فرحتهم. عن للتعبير عراقي 

الذينحتى قبل، من المربي المالم عليها يحتد لم مظاهر وهده القتل، درحة إلى الناس على 
الراقُ؛أ.ثع_، في الحجاج مقولة تذكروا النفا وشهدوا ١لرحالة تااائأ في أتلفالأ كانوا 
الوزراءمن عددأ صم أردتي رسمي وفد يقتم حيث الفخم بغداد® ®فندق الموغاء هاحم كما 

فاعتدىالهاشميين. البلدين بين الوحدة اتفاق لتوقيع بغداد في كان الكبار، والرسميين 
بلادهمإلى فيرهم لنشاحنات إلى ودفعوهم الشديد بالقرب الأردنيين على الخذلاهرون 

والبصرةبغداد في والراقية المنية الأحياء ملحة عصابات وهاجمت منهم. ءل.دأ قتلوا ثم 
التيوالمهب الخف من الموجة طْ وحلال أحرى. وبلدات ومدن وكركوك والموصل 

Marion Faroul،-SlugIett, Peter Sluglett, / ور،"اءءر>رث.  1958 , From Revolution  ا،ء Dictatorxhip, (ا)
London, LB. Tauris, 1990, pp. p. 16-22.

Thabit Abdullah, Dictatorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since 1989, Zed Books, London, (2)

2006, pp. 19.
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م-م'تزيخادراذ

الانقلابيةالسلطة قامت السابق، العهد لممفية حطوة وني الضحايا. آلاف ونع الثورة واكت 
الملكير'٠.للحكم بولائهم المعروض والمدنسن العكرين آلاف باعتقال 

زعيميمزق أذ إلا عفويا، كان البثعة الجرائم هدْ معظم أن من الرغم وعلى 
رحالعن تختلمؤ لم عقليتهما أن أيبتؤ عارف اللام وعيل. قاسم الكريم عيد الانقلاب، 

الرمة،الجماعية للجراتم حد لوصع ماكنا الانقلابي النظام يحرك لم أيام فلعلة الش١رع. 
االنعت، امحكمة عن الاعلأن هو الجل.يدة للقيادة عمل أول كان ذللثؤ، عكس على بل 

لمينالمصد الكاثوليكية اسبانيا في التفتيش محاكم نمط على ؛^x*.-،'، اأساء لمحاكمة 
مايطالبهيلبي أنه واعتقدنامم القرنية. بعداكورة الارهاب، ومحاكم الأندلس واليهودفي 

العنف،أعمال عن وصأله بغداد في يقاسم مارتن بول كندا حارحية ونير النش فعندما الناس 
أنتقلى *هل الكندي: صيفه وأحاب، الجماهير فيها يحيي له صورة فاسم أحضر العراق، في 
حهلأ؟اا.على هؤلاء كل 

لإطلاقالجحيم أبواب، فح الانقلاب، إذ ستارك فريا االريaلانية المنثشرنة وتقول 
الفترةفي وسولفة مصر في عسكرية انقلا؛ائت، ونعت، لقد العراق. ني والارهايج اكدمير روح 

•٠^ 1952مصرعام ش العراق. على حل الذي العتق، مستوى لاشيءيعادل ولكن نفسها، 
الحكومةعلى الانكليز هيمتة حيسط س العراق بوصع الشبيه فاروق المللئ، حكم الانقلابيون 

لمأحرى ناحية من ولكن عانلته. أفراد كل مع ممر بمغادرة له سمحوا ولكنهم والبلاط، 
وتضت،البلاد غيرمته شاملة مورة كان سترى، كما بل، انقلاب، مجرد العراق في حديث، ما يكن 
حديدؤعراق إلى وتحولت، نلها ما كل على 

بتونيعاؤنايقضي فكراييحملون عسكريين نبضة في أصح العراق أن اكورة نتاج *ن 
الأوسعل.الشرق في عميقة هزة اكورة أحدنت، كمّا الاجتماعية. العدالة وتحقيق الأراضي 

معاديةأجراء في العراق حكومة وأصثحتإ للغريا الموالي بغداد لحلق، حدأ وصعتإ فهي 

سثورامحتجةلآلآ\، هند \ق الم \ذدك\زديء\ \ذوزهغى هى سالوغالت،، بيتر سلوغلنتح، فاروق ماديون ( ٦ ) 
.2003الجمل، 
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الذي،؛'؛ JJiJLPبن حسين الملك بمادة الأردن ني الهاشمي الحكم وهدئت إيران لثام 
وثورةجتويآ وممر شرقآ والعراق شمالأ موؤية من تمتد عروبيآ يمعمعت مهلوقآ ه نفوجد 

العربيتالدول عداد قي العراق وأصح شمعون. كميل الرئيس حكم صد لبنان قي مشتعلة 
حايآ.أييب تل لها تحب لامرايل، الماهضة 

تنأف، عر الأحرار، *الضباط حركة اسم  1958بانقلاب قام الذي الفريق أطلق 
عبدناد إ، 952يوليوتموز/  22نقي الناصر. عبد جمال آنذاك الممري الرئيس ;مجموعة 

الأتكليز.دعمه الذي الملكي بالنذلام للاطاحة ممر في الأحرار الضباط حركة ازناصر 
حموماالقترة تلك ني الاستعمار صد العرُي الشرق غليان العراق ثورة أمثاب من ' وُ- 
وعقبؤإصرائيل، ا وفرنبرطانيا نفل.ته الذي  1956عام ممحر على الثلاثي العدوان بعد 

التظاهراتأل حتى ممر. صد آنذاك العراقي النظام لعبه الذي الدور على العرامحن الوطنتن 
الناصرلعبد تهتف كانت وعارف قاصم لانقلاب دعما بغداد شواؤع في حرجت التي العفوية 

المراقفي الصغير البعث حزب ايد كما المجهولين• الأُقلأبيين وليس مصر مع وللوحل-ة 
حالممركماكانت •ع نحووحدة ميتجهون أنهم أساس على العراق ني الجدد القادة آنذاك 

الوحدؤية،و٠ثاريعه الناصر عبد نهج عن بميل أثه بعد نيما يين قاسم ولكن أنل-اك• مولية 
الناصرأت،.ندآلعبد ومحيصح 
وسوريةوالعراق ممر تمم دولة س والغرب أميركا حوف إلى العراق ثورة أذن 

أميركامصالح وتهيئ كافة العربية الاJول ابتلاع تطع توغنتة كبيرة دولة الناصر، عبد بقيادة 
فعل،وكرذة وتركيا. ؤإيران لإسرائيل ندأمتكافثا وتقف الخلج ودول حودية الفي وأوروبا 
والانكليزبيروت في ال٠ارJتز فنزل الامتداد، من اكورة لمع بريaلانيا ومعها أميركا تحركت، 

ةالتحي. الحربية الجمهورية بيد سائغة لقمة القوط س البلدين نفلامي لدعم الأردن في 

المراق.شك الهاتمي الأول نمل نقيق م س )1( 
عام 50عددهم يتجاوز لم محن »ي ،  1955عضوعام  300عن المراق ني البعث حزب أعضاء يزد لم )2( 

1951.
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.1941عام ال-افة المرة ني كما ّغداد على للزحف التحضر ثم رمن الاصرُ'ا، همد قيادة 
نلممر على الثلاثي يالعدران نبيه العراق على غربي عدوان مب من الناصر همد وحدر 
وازدادالختحاJةاا. العربية ١راإجمهورJة على اعتداء هو العراق على اعتداء أي أن وأكد عامين 

عبدبقيادة عربية ودول الغرب بين عالمية عكرية مواجهة عن الغربية الصحف في الحديث 
ندمهانملمينات لكن الغربية• الضلية المالح وتهدد وفياني الالاتحاد إليها تجر الناصر 
عبداكر معإلى الانضمام سوي لا وأنه عراقية داخلية سألة هو الانقلاب أذ للغرب قام 

تتريثان.وبريطانيا أميركا حعلّتا الناصر، 

موسكوفزار الناصر عبد تحرك بغداد، انقلاب من يومين بعد تموز/يوليو،  16وفي 
الوضعلبحثا العودة طريق في العراق فصد ثم حروتثيفا، الوقياني الرئيس ْع للتشاور 

مطارفي الهوط من الناصر عبد طائرة مع الأخير هدا لكن قاسم. •ع والدور الاقليمي 
بغداد.زيارة من ناصر ومغ العراق ثورة بحيادية للغرب التزامه نام نفد وهكذا بغداد. 

بالقيادةولقاءه بغداد ر الشارع إر اكاصر عبد نزول أل من تخونوا ورفانه قام أل ذللث، 
كانكما المتحدة العربية الجمهورية إر العراق انضمام ميثاق تونع إل سيولي العراقية 

اذة الوحيي. الملبية الأمارة الناصر عبد زيارة مغ يكن ولم آنذاك. العراقيين ملايين يرغب 
كأ_اولكئه النسبي، رصا؛ريهلانيا فكأب اكالية الفترة فى الناصر لعبد معارضا هامم استمر 

واكاصريون.اليحثيون ومنهم العراق في العرب القوميين عداوة أيضا 

البدايةر عين فهو فورأ، قام تعلم؛نات، العراق ر العربية القومية القوى تكن لم 
وهوالوقت ذلك ر العرار العث رئس الركابي نوال ومنهم حكومته، ر وبعثتن ناصرين 

بمعارضةيعلم لا أيضا النفلمام، ر اكاني الرجل عارف الملام عبد وكان شيعية. عائلة من 
المراقبونويقلي التحاو.ة الحربية الجمهورية مع الوحدة إر يعي فكان الناصر، لعبد قام 

اكورةهدف هي العربية الوحلءة أن يعتقد العراقي البعثط كان حين ر قام. •ع ينق أنه 
الداخلنحو مشاريعه ر شاخصا كان قام ولكن الانقلأبن، أولويامتح رأس على وأنها 
أولأااّ>االعراق مبدأ على 

آنذاك.ومررية مصر صمت التي الوحدة دولة 
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ساضدام،هثدْمدلكؤو

الإتاليميةالعراق ومصالح العرين الوحدة تفايا حول وطي حوار بدء عدم ثب وي
اتجهحث مباشرة، الانقلاب تك التي الأشهر ني تفلهر التناتضات يدان قاسم، يراها كما 

الوحدةوتاوم المسمملن الضباط وبعض العراقي الشيوعي الحزب على الاتكال إلى ناسم 
رتامةمن الركاُي اسمال أن النتيجة وكانت، أوالناصريين. للبعثيين يعرانتباهآ ولم مصر مع 

بعدماشريكه عن عارف وانترق ، 1959نرايرشياط/ ني تاسم منهج على احتجاجا الحكومة 
تامم،صد انقلابي بحمل القيام لبياول وعاد مرنتا العراق غادر ثم منصبه، من ناسم أعفاه 

عنه؛'؛.عفي نم بالاعدام عليه وحكم وسجنه الأ-تحر هذا فاعتقله 
ويدأت،السابق، العهد صد المتحالفين عقد انمرط الثورة نيام من أشهر حلال وهكذا 

نطاقحارج أما • 1963العام حتى استمرت، ومعارصيه الفنام ين العمابات حرب مرحلة 
التيتللث، غرار على العراق ني ملحة ُيليثيات، تئلهر ؛يأت، نقل• والمؤسسات، الشرعية 
لمدامكان مسلحة حماعة الصنير البعثؤ حزب فأنى •  1958حرب ني لينان في ظهرتؤ 
التابعةالشعبية، ءالمقاومجة منها ميليثات، عدة تامم ألف حين في فيها، دور الشاب حين 

الأمنحارج للنظام دعم قرة لتكون كريمُ، إلا نعتم 'ماكو وشعارها الشيوعي للحزب 
جيشاوأقام الحكم استلم عندما حين صدام الصناعئ هده في وأبيع والجيشأأ٠• الداحلي 

الرسمي•الجيم، حارج به خاصا 

النثلامجية،القوى ملامح تتخن. ا الشعبية ٠المقاومة بدأتر ناسم، حكومة محن وبتصرح 
وتضايقاليارات، تمتش و؛لأرإ الناس، بطانات، في ودققت، بغداد في الحواجز فأنامت، 

حقأي دون ومن الشرطة من إذن دون من وتفتنها المنازل تداهم تم؛ل.أت، المواطنين. 
مناهضةمتشوراتؤ فوزعوا تاسم، صد يعانيه حملات، اليعثيون أطلق ناحيتهم من قانوني• 

Marion Farouk-Slugiett, Peter Slugiett, Iraq Since 1958, From  رر0ر//أ/0'اءأر to Dictatorship, (1)
London, LB.Tauris, 1990, pp. 51-52.

_lj_Ul  )الرئيسامحتعمله فلقد الشرق، في مألوفآ كان خاصة مياليشيات لتأسى الحكام نزعة ولعل )ة
فواداللناني الجيش قائد رففس بعدما )النمور( ب4 خاصة ميليثيا وأس ، 1958عام معرن ش كميل 

والجبل.بيروت، في الملحة المعارضة ترى ضرب لهللبه الاستجابة شهاب 
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السوريةالمصرية يالوحدة يلتحق أن نامم  ٤٣حاولوا؛قد وؤيون الالبعثيون وكان 
ارتدقاسم رفقي ؤإذ الإقليمية. الناصر عبد ءلموحات صد ثقلا ومونية العراق فثثكل 

لتقويةالعراقي النثلام زعزعة بمحاولة بالهام الناصر عبد وأننحوا الويئون البعثيون عليه 
وعدتقل السورية - المصرية المخابرات وكانت بغداد. في العروبية الوحدوية القوى يد 

يحمل.لم ^ا من أيا ولكن الإستاد، وقوات الئليران من بدعم الموصل انتقاصه قاني 
متهمآلاف، يضعة جاوز والجرحى، القتلى من ير عدد ّقوءل عن الانتفاضة وأسفرت 

حينفي الفنامية، الوحدات من وجنود وصباؤل اكاصرية والقوى البعث في وموولون قادة 
الرقةأعمال، عمت، المجاني، القتل جانب ؤإلى القاسمي. ^٧٢ ١١ولا الشيوعيون يتضرر لم 

الانتفاضة،إحماد من النذلام تمكن الأمر نهاية وم، المنازل• واكحام والاعتداءات والنهب 
نورةفي سابقا شاركوا قد كانوا الأحرار، ٠الضياءل من كيير عدد اعتقال إلى قاسم وءما.| 
العنلمى.الخيانة يتهمة المحاكمة إلى وجرهم ،  1958

ياتسةبمحاولة ، 1959ابريل ان/ نيفي اايع.ث، ومنها العربية القومية القوى رد وجاء 
وهم،موثمية، فقدمت، قاسم. لاغتيال الركابي، فواد من بأوامر البعث، حزب، لها حيل 

الاغتيالية.للفرق،ن اللوجني والدعم التلري._ا المتحادة، العربية الج٠هورية في عفو بلد 

صدجديدة انتفاصة فشل بعد العمليه تأجلتا المعارصة، قوى بين التنسيق، عياب، ببا وب
التقيدفي7تثرينٍلور إلى قاسم اغتيال عملية وعادت بسرعة. قمعها م فيكركوك التذلام 

فيءمرْ من والعشرين الحادية في وهو حين، صدام فيها وشارك ، 1959اكتوبر الأول/ 
وتمكنسيارته. في العراقي الرئيى مرور أثناء النهار بوصح بغداد وصل هم، الرشيد شائع 

المحاولةتنجح ولم سائقه. وقتل بليغة بجراح قاسم إصابة من صدام ومنهم المهاجمون 
يقةمحتلة بدون بها القيام أراد الثعث، حزب، من عشواتية محاولة كانت، بل قاسم قتل في 

بعدما حهلرات في العراقيون البعثيون يفكر فلم السياسي. العمل لدواعي نضج وبدون 
الساولةهدْ عرأن مايدل إلخ(، الإذاعة، لاحتلال أوالتحرك الململة )كاستلأم الاغتيال 
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^١٥ترخ م:ك■ 

إلىيهدف سياسآ انقلابآ يكن ولم يأس حالة ني العبون إله متعزلألجأ إرهايأ عملا كانت 
الي>ةءالىالكلةرا/

أشهرثلاثة لمدة هناك أتام حيث مويية وفرإل العملية هده ني برصاصة صدام اصيب 
الحزبقى العضوية منحه الذي البعث، حزب موص عفلق، بميثال أثناءها القي 

دراسه.منهم عيد تابع حيث عراقي، بعش وراق مع ممر إلى صدام غادر سوؤية ومن منه• 
رصل. الأثناء تلك وفي ، 1961حتى الحزينة الأمور وعاملا؛ي محتالبا مصر، في صدام وبقي 
ولولت،القاهرة في صدام إقامة بالرصاص. رميا بإعدامه بغداد في الثعِا محكمة من حكم 

ممّررأا.مع ءاءلفيا ر؛اءلا ه نففي 

مجنقاسم اقتص ، 1959عام قاسم اغتيال ومحاولة العصيان محاولأيت، فثل وبعد 
البعتيين.ومجن ، 1958ثورة زملاء الأحرار؛ا ااالضباط من وجلهم العراق، داحل معارضيه 

عرؤت،المهداوي، عيامن فاصل الكولوتيل قاصم، عم ابن يرتامة العب، محكمة فعقل.دت، 
البعلشفي يضرب مثلا وأصبحت، المهداوي* امحكمة اسم تحت، العربي العالم في يعد فيما 

احانالذي قاسم صدنذلام مقنعة ؛جا٠ارة متهماتكلموا 57المنصة على وتوالى الياسي• 
المتهمون،به جاء الذي المنهلق بقوة المهداوي يهتر لم ك.المييةاا٠ والوحدة الثورة أهدافا 
الباقين.صد سجن وأحكام متهم  17صد بالجملة إعدام أحكام فأصدر 

راديومن المحاكما^؛؛، تفاصيل يتاح كان الذي العربي العالم القرارات، هذه صدمت، 
أنهارأوا التي الاغتيال محاولة عن الشجاع البعثيين الصباؤل صغار دفاع وحصرصا بغداد، 
وهاجمواالقضية، هذه أجل من الموت، يهابون لا أنهم وأعلتوا العربية الوحدة قصية تخدم 

أحدشقيقة أن حش مسبقا. صاJرر، لأحكام واجهة اعتمروها الك، ومحكمته الهل»اوي 
فكثت،المحكمة، هيئة صد قوية تأنيّت، الحاكمة؛عبارات، قاعة فى صرحت، المتهمين 

Marion Farouk-Siuglett, Pelcr Siuglett, Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship, (أ)

London, LB. Tauris, 90وا , pp. 72-3.

، السّعيني1دثمن ابتداء المصريبن العمال ملايين بامتقباله يعد فيما المالطة إلى وصوله لدى ترحمه رن( 
المدنية.العاملة اليد إلى والحاجة إيران ْع المءرٌث، ابتداء يحل وحموصآ 
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ؤوا.y ئرئ د٠ م احلم.ق اشهد س

1963انقلاب ني أحزابهم أفاد عطفأشعسا المفوهون الشبان هؤلاء وحاز النساء. إعجاب 
رباطةعلى المتهمون حافظ بالرصاص الاعدام نرقة مواحهة لحظة وحتى بعدرا،. فيما 

الاعدامفرنة وأمام الاتهام نقمي في البعشون نحقق نمنهم. بعدالة وتمسكهم جأشهم 
سنواتعشر تنجزه لم وما الدمنمي المنفى ني قيادتهم ت،حققه لم ما المراق، داحل شعبية 

المميبة،ولكن الشابة. الناصر مع والاتصالات واكظيم والكتابات الحزبي الممل من 
أعمالإلى بل ديمقراطي نظام إلى ليس الشعبي ، التعاطفترجم البعث، أذ لاحقا، سترى كما 

الهداوى.محاكمات من أكثر والمالي الربي المام الرأي هزئت،  1963عام بثسعة انتقامية 

الدمرةواكصفياتؤ  1963املاباُت، 

للحزبالممل حرية منحه يسيبإ ناسم الرفياتي الاتحاد دعم الدولي المعيد على 
الوحدةعن وابتعادْ اياصر لثل. عدائه سببا أيضا بريطانيا دعمته كما الراقي، الشيوعي 

والوحدةالأكبر الخطر هي الشيوعية أن دوما تعتبر كانت، المتحدة الولايات ولكن المربية• 
واشطنموقفح كان فقد لل،نرب. موالية الوحدة دولة كانت، إذا حصوصا حتلرأ أقل المربية 

يوليوتموز/ تفاهم إلى إصاقة ،  1956عام مصر على قادته؛ريْلانيا اكى الثلاثي الخدوان صد 
أنيجب، موشرأ شهاب( )فواد اللبنانية الجمهورية رتيس احتيار حول الناصر عبد مع  1958
الاصرعبد مع أميركا وقفت، وكللثا المنهلقة، في المالية امتراتيجيتها إلى تفاعلاته تمتد 
السياقهدا وفي الأميركي• الموقف، مع ذاتها الجهة في أنفهم البعثيون ووجل- تاّم، صد 

الالما،في هوأحْلربلد قامم يحكمه الذي •المراق أن الأميركية المخابرات رتبس أعلن 
الدينوأصدقاؤء صدام ومنهم قاسم، ^ ٠١متعدة جهة أي ع تتعامل أمثركا ويدأت 
والقاهرةواسنهلن بين العسل شهر واستمر القاهرة. في إيه• اي •الي مكتبا مع تحاملوا 

يعد.فيما وحفا. عداء إلى انقلبا حتى سنوات لبضع 

لمثدالناصرولكنهمناهضا ققدكان طويلا، قاسم حكم على البريْلاني ستمرالرضا يولم 

Samira Haj, The Making oflraq: 1900-1963, New York, Slate University of New York, 1997, pp. ( 1 ،
111-142.
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م:م-ترخ\لم\ذا

1961منأو\0ايونيولي معهم اختلف الذين أ؛ للانكليزل تابعآ يكن ولم محيالبلادْ وءدتآ لكن 
امحانغلةالكويت أف قاسم فاعلن استلالها، الكويت لمح بريطانياخْلوات عندمابدأت 

غازيالمالك! قاله لما تكرارا ناسم مؤلف لكن ولقد الأم*. الوطن تعودإلى أن يجب عرالتة 
الخلوةهذه فأثارت اكلأسيات١؛؛، في الكويتتن لدى حش مشولأ الرأي هذا لكن عندما 

الخطوةهذ0 هذاالأخير وأنح مويدأ. قاسم إلى فأبرق القاهرة لي القيم الشاب مشاعرصدام 
امتثمارالعرانية الدولة بحق القاصي  80القانون وهو العراق، تاؤخ ممر تاؤيخي بقرار 

تيتلرالش الأجتيية العرافيُ النقْل اشركة بامتياز مشمولة غير عراقية أرصي أي وتمللث، 
عاما، 70لخلة وتحيره وتوفه وبيعه النفط استخراج امتيازات تماللئ، والي بريطانتا، عليها 

لها.كعال.و قاسم تنثلرإلى لتاا.ن اصحت، التطورات، هذْ وبعد ثانية. دعم برنية صدام فأرمل 
الحربية.القومية له؛عقليته علاقة لا بحتا مساسسآ الكويت، مجوصؤع من الناصر عيد موقف ولكن 

قوةوأرسل الكويت، صم إلى قاسم معي صد حملة ونى ؛ريهئانيا محوقف، مع التقى فهو 
أولاشأن الل.يكان صدام، فاعتبر عرافي• عمل ضدأي الأمارة عن مصرية عسكرية 

الكويت،٠.في الشرعي وحقه الحراق لمصالح خيانة ٠ الخمري العمل الونت،، ذللثه في له وزن 
قيادةأتدلها رغبة ومي، مصر، عن الانفصال، في ّورية رعية ع الأحدامحثؤ هذه وتزامنت، 

بالعزه !كلالخمويه اللاطا!ت فيل.أ!ت بقوة. عقلي، ال مرأسها وعلى ،، اليع•
الخابراتيلوأت ناحيتها من ّورية. على هيمنتها وتصينر القاهرة في نشاطاتهم وتراق، 

؛LJميقع العراق أل من لتحولها العراق حكومة لقلب، اليعث، مع للتعاون خهلرات الأميركية 
كلفي الحرافيين البعثتين ح واسعة اتصالات فحديتؤ آجلا. أم عاجلا بالكامل الشيوعن 

المصريةالحكومة بموانقة وبيروت، ودمشق القاهرة وفي، المراق داخل تواجدهم أماكن 
يوغلافيا،رئيس تيتو، جونيفإ أبلنه إذ أبدقاء، دون من قاسم يكن ولم ورصاها. 
بحفيمن صده لانقلاب التمحمير عن بتفاصيل علم كما المراق. صد الأميركي بالمميهلط 

صالحوعليه ءماما مهدى محالح ومنهم ، 1963الثاني/يناير كانون في البعثيين القادة 

Dann. Uriel,/مءو Under Qassem 1958-963ا , New York : Praeger Books. 1969. (l)

• ذاتهااكاريخية الفترة في راحل. بلد ولنان ّررية إذ القول، يحبذ اللنانين من يير ءاّد كان مثلما 2(  )
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'يد»مدااثدرمن 

لدىالصورة اكتملت وهكذا الوقت. ذلك ني العراقية السلطات اءتةالته»ا اسان العيي، 
قيوباشين المنفى ني والعين الأمركة المخابرات صمت مؤامرة عن قاسم 

اكفمن وآخرين عرومحن ءراذين ومعارصض المصرية والمخابرات العراني الحنش 
القديم.

المعلوماتلهذه يأيه لم إنه ؤيقال الؤامجرة، بوأد لعاصم مح يلم البق العلم ولكن 
الانقلابيتحركهم البعثون وواصل الطام. واسقرار الملمة القرات ولاء عر لاطمثانه 

بحدأعتقل نقد بحسا• يكن لم ولكتا٠ عكرتا كان الذي الكر حن أحمد الضابط بقيادة 
وأصبحالجن في البحث حزت إر انب ولكنه يحاكم، ولم ،  1959عام الوصل انتفاصة 

البكرتحرك  1963ثساط/نبراير 8 ور الحزب• ش المكري الجناح رئيس بعد فيما 
الجيشمن صئيلة وبقوة تكرينا، من معثلمهم آحرين محبامحل يع بعد( فيما العراق )رئيس 

يومينولمدة ؛؛. UjJوزارة؛مثنى في كان الذي قاسم مكتب، صد دبابات وثمار العراقي 
عترهركر عكرية طائرات اربع من دعما ورفاقه الكر فتالخى قاصم، عن المدافعون قاوم 
الأمر.في قاسم يع ولم تنته لم المعركة ولكن الخيى• يقصف قامت، الونداوي، منذر بأمرة 

التنحيقرر عته، الدفاع امحشالأفي يموتون والمواطنين الجنود مئات أل قاسم رأى وعندما 
فيالبعث، حزت تام أسابيع، ثلاثة وبعد الانقلاب. ننجح فبراير، ثبامحل/ من العاشر ني 

الأنسيحكم ه أنمالذي الخزب أف عفلق ميشال من دمجثق، في مماثل بانقلاب مويية 
الأهمية^؛؛غاية في عربيين بلدين 

وعلنية،عائلة عارمحاكمة والخصرل بميمه الاحتفافل امحشلامه لدى قاصم طلبه 
فيبطلا وكان الانقلابيين، مع التعاون عدم وقرر الكلام عن فصمت، رنفت،• طلباته ولكن 
الأعواملفرقة مواجهته ولدى ميتا. يقل فلم فورأ، بالأى.ام الانقلابيرن عليه حكم إذ موته؛ 
كان ٠٠العراق!سعب، اعاش نعلقها؛ كلمة آحر وكانتا عينيه. عر العصاب وضع رفقي 

Thabit Abdullah, Dictatorship. Imperialism, and Chaos: Iraq Since 1989, Zed Books, London, (3)
2006, pp. 2122.
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م-م'شخ\لم\ذ

يكنولم مريح غتر مكرى مرير على حكمه من يوم آخر حش ينام لتهما ٌتواصعا مام 
حظصومن عراقيا. دينارأ  15عن يزد لم الممحرش حسابه أذ لاحقا وسن ثروة. أي يملك 

منالألوف مجتات دعم من الرغم على وأئه العراق، حكومة ش الشيعة أشرك من أول أته 
السلاحبتلءاول يمح ولم ميليشيا أي يسلح لم أته إلا أوفياء، آخرين وعرامحن الشتومحن 

ولماءالملاح كهرب فرصة كل القنام وحصرم العثيون امتغل حين في أنماره، أيدي بين 
ألافمع وزارة مبنى في الانقلأييون ٍلوقه فعندما المبب، ولهذا العسكرية. نوتهم 

لأتهتل.كرونه العراقيين أل كما ينهمهم. الملاح كان ولكن لجدته والمرالين السيوعتثن 
حياتهأسلوب وكان ، 1958بعدنورة له خطاب أول في الأكراد بحقوق واعترف بالفقراء اهتم 

العيشوتفضيله القمحّور وحياة المال مغريات عن ابتعادء ني اكاصر بعبد شبيها الشخصية 
قاسمأح-يا العراقي الثعب أن إلا منة،  35لفترة العراق حكم حين صدام أف وٌع المعن. 

منصبفي امرأة عتن من أول كان فاصم أف كما العشرين. القرن في أحر زعيم أي من أكثر 
واعتمدالشيوعي• الحزب في عضوه الدليمي، نزيهة الدكتورة هي العربي، الحالم في ونير 

أنواءها١اا،على الخذهيية المحاكم ني المرأة لفللم حدآ وضع الثخمية للأحوال ميسا قانونا 
الأولاد.على والوصاية والهنلاق الزواج وني الميراث ني حقوقا فمنحها 

،2003مايوأيار/ فقي مصرعه. من عقود بحدأربعة حش قاسم العراقي الشعب يس ولم 
حزبأعضاء أحاأ الغريري* الوهاب •رعبي ل الرشيد شائع وممل في تمثالا أهل؛غا.اد أزال 

المواطنونورغ . 1959عام قاسم اغتيال محاولة في حين مجا.ام شاركوا الدين البعث 
دلز \لأد\د، ق عمن\.. ا،\»حن\لأز' ٠ المثال؛ قاعدة نوق وكتبوا قاسم الكريم تمثالألمد مكانه 

لأحوتمثال إزالة في المثب كانت، اكي المتحدة الولايات اذ كانت، المهزلة \لأءتّؤا. لك 
عاميقاسم أودى الذي الانقلاب وراء أيضا كانت، لقاسم، تمثال نصب، وري، العث، أشخامحي 

عنهإيجابية مقالات ونثرت ، 2003صيف، فى العراق في انتشرت صورقاسم كماأل ١  1963
حركةلإقامة  2003العام في المواطين عددمن ومعي للنعيم®. اانحتذر عنوانها سلملة منها 

ني،الم. القانرن يالغاء وطالت المرأة لا الشرعية الحاكم أف المراق في الختعة علماء رأى 
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ا-كمحم،،ه الهد س

وبرأيهماجلهاتامم. من يهاوعمل نائي التي المحاورالأسامحب تركزعلى حديده سامية 
لفقراءوأعماله ومناقييته حناته بموصوعية يدكرأحد ولم الرجل هذا ينصف لم التاؤخ أل 

ولاءها.الجماهير منحته حيث ككل، وللملد العراق 

المربيالمالم عرضا ؤإبادة تممة عملية بأبثع الجديد الuئلام تام ل 963انقلاب بعد 
عامالقومية بالقوى حل لما الانتقام الجديدة البعشة الحكومة هررتر إذ الحين• ذلك حتى 
والاشتراكيينالشيوعيين على بالقضاء نأمرت قاسم، ونفلام الشثرعين أيدي على  1959

عيدلأن نفها عن الدناع على قادرة الفتات هن،0 تكن ولم ئاّم' ومناصري اللم وأنصار 
منالظامئين غير الملحون حاففل جين ني حكمه، فترة في تسليحها مغ قاسم الكريم 
علىفعلية عسكرية قرة وأصبحوا ، 1958انقلاب نجاح بعد أسلحتهم على وغيرهم بعثتتن 

تحليلاتهقي استوعب، قل• الراقي العث، حزب وكان الأمن• وقرى الجنس حارج الأرض 
فأقامللانقلابات، مضدرآ دوما سيكون الجيش أف المثرين القرن في والمراق مورية لتاينخ 

وأشقياءوغيرهم( وناصريين )بعثيين حزبيين من مسلحيه على وأسبغ موانية بديلة قوة 
•القومي، امم،الحرس عليهم وأُللق مية، رّشبه صفة الراء على الشوامع 

وصت،ونهبإ قتل بجراتم الجد.يد للنثإام الوالية القومي* عناصر،الحرس قامت، 
ولثنلقاسم. الوالية الشيوعية الأغلثية ذات الشعيية، ،المقاومة عناصر على غصبها 

فقل.قانون أي من الفالت، الصوري القتل ممارسة القومي؛ ،الءرٌرا عناصر احتكرت 
فزادالقانون؛أيال.يهم. أحل. ؤيهوون والفرن الململة من حرموا ممن الشبان آلاف، يتح حل. 

عشرينألفآفيآب/أفلس•إلى  1963نيآذار/،ارس 5000ءليد،الحرسالقومي،ص
قيادتهبعد الثورة، لقبإ،حامي على حمل والدي للدماء المتعهلس الونل.اوي منل.ر وبأمره 
ألان،بقتل القومي؛ ميليشيا،الحرس قامت، الانقلاب، عشية الدقاع لوزارة الجوي ، القصف

ألفا.^^نتراوحءددهم؛ين01آلأن،للى53

أوم3للويآ كان، ثخص أي ينلهر وءنل.ما النازل، أبواب ي3لرقرن الملحون كان - لقل 
وغيرهمالشيوعيين يخفرون كانوا كما الرصاصي. س برمقات يتادرونه كانوا معللرب، غير 
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•ماوعةأي بدون الجدية التصفيات هن0 تمر ولم ببطء• بملونهم جث التعذيب غرف إلى 
للمداعماتنردي بسلاح وتصدن الاغتيالات الأقل عر شيوعية حلية  35قاومت إذ ثذكر، 

إطلاقكعملية جماعية، نصفيان يرتكبون القوعي لحوالحرس مكان وأحيانا العشوائية. 
التمنباتهده تكن ولم إعدام. نرق أمام حب إر حنا يقفون شخصا  30على الرصاص 

الجديدالظام أعمى القتل قجتون والاجتماعي؛ الاقتصادي ستقبله ومللعراق ثمن بدون 
محنلمكان حيث آنن.اك، البشرية العراق لثروة الفقري العمود شكلوا الضحايا لأف وزبانتته 

إرأصانة وطلثة جامعيين وأاتال.ْ وأطباء ومهندمحمن محامين س الكوادرالعالية من القتلى 
النشاطاتهدْ الكثيرمن على المنفى العاتيمن حين صدام وأشرف اءوأطفال(. ون ١١١٠۶

قمر١٠ني اعتقلهم أو مخيمان ني القومي الحرس جمعهم الدين الشيوعين، صد العنقية 
الإل؛'/^^هاية،،صموصيالعهدالأميرعبد 

جمعتهاالعراقي الشيوعي الحزب أعضاء عن لوائح يتعمل القوس الحرس وكان 
ذلكفأدى للانقلابيين. وقدعتها الأومط الشرق عواصم ني الأميركية المخابرات مكاتب، 

إرتستنن. لا والي المؤكدة غير اللوائح ه هن. بهم أوشت، الدين الأبرياء آلاف سقوط إر 
الأعلاموسائل إر أسماؤهم وًلت، قتيل  800أصل س الثال(، سبيل وعلى دليل- أتم، 

المراثي،الشيوعي للحزب المركزية اللجنة عمرأني  13أصل س 7 بيتهم س كان الأجنبية، 
غيرس كانوا الباقين س المئات ولكن قاسم. الكريم لمد والنامحرين الحزبيين وعشرات 
بالشيوعيينلهم علاقة لا أشخامحي أسماء حوت قديمة الأميركية اللائحة كانت، إذ الحزبيين. 

ومن(يرون م، مقيسمن( دمن( الابر، الملكي النننام مجن أمنيين مرولض من ومصائرهاكانت 
٠١١بنمه؛صدام وقام القامرة. ني عرانتتن يعشتن ومن لنانين ؛عثتن،  ومارستعذيب  ۶١

صدنا(لُ/يتامجرون ١^.^؛ أولثالث، نقتل أن قالاايجب، حيث، صدالشيوعيين القتل 

الأديآ،الكنوز دار لأد؟ا ؤ حد \ق استحم حداد س لآل؛لآ\ ام م داْذا ة اذ •م مد، كريم علي ٢ ١ ر 
.1999

SaidAbuRish,pp. 58-61. (2)
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لكلأمحلأكالحين ذلك حش التعذيب في معهودة غير أساليب اليحثيرن واستعمل 
مسيلفي وذلك اليدين، أصاح ^ ٥١وأدوايت، الحديد وحوانيق يكلابات المزودة الشائكة 
أكراليراقي الشتوض الحزب أصح حتى ١^١؛،• في الشيوعي الوجود على الكامل القضاء 
للسيطرةالقدرة كامل يملكون الشيوعيون كان فاسم حكم أثتاء ففي .  1963لانقلاب صحتة 

فيالشيوعي الحزب في أعضاء كانوا العراقي الجيش في صاُهل  500أف ذلك الحكم. على 
الدائمةالوفياتي الاتحاد توصيات ولكن العشرة. عن البحثيين الضباتل عدد يزد لم حين 

مالقلة، الإلى الوصول عن النظر صرف إلى الشيوعيين دفعت قاسم مع التعاون بضرورة 
الشيوعيونالقيامحل ونام المجازر. وارتكاب الحكم لقلب البحثية مفتوحاللأتلتة الجال ترك 

القتل.من بمزيد النثلام عليها فرد الجازر على ردأ  1963يوليوتموز/ 3 في بانتقاضه 
ساعاتيعد انفح نلقي. ،  1963فبراير شباط/ 8 في الجديد النفلام من واثنهلن موقف أمجا 

ووعدتلهلمأنتهم يالبعثيين بالاتصال الأميركية الخائرات قامت حيث الانقلاب، من 
المؤولأل حتى ذللئ، بعد المراق مع أميركا علاقات فتحسنت مريع، أميركي باعتراف 

بالقول:صرح الوزراء رئيس ونائب، وزيرأللداحلية أصح الذي المعدي صالح علي البحثي 
أفإلى أشار حين الللث، أذ كما إيهااّ آي المي قهيار ظهر على الملهلة االقاا."حثنا'إلى 

قامللجميل، وكرد الميوعية. لمحاربة الأميركية المخابرات من مدعوما حاء الانقلاب 
ودبابات 21ميغ طائرات ومنها الأميركية الخخابرات إلى موفيانية أيتة بتسليم البحثيون 

والتفوقحدواها دراسة من المتحلءة الولايات تتمكن لكي سام وصواييح اا 54ني  ١١طراز من 
موسكو.على 

ضدانتفاضة  1961عام بدأوا قان الأميركية، المخابرات من ويدعم الأكراد، وكان 
الموقفتغير العثي، الانقلاب يعد ولكن قاسم. يقودها كان التي المركزية الحآكومجة 
إروتركنا إيران من أطحة يشحن الأمركيون قام إذ )كالمادة(، الأ/اد تجاْ الأميركي 

ولزيادة•  1963ايريل سان/ نيفي هوادة بدون الأكراد قع من المراثي الجيش لتمكين كركرك 
الوطنيالاتحاد زعيم اكلااباني، حلال من علانية الأميركيون طلب الجرح، على الألم 

77



م-م-تراخ\لم\ق

الانقلابدعم  1963العام يداين ني منه طلوا مد كانوا أن بعد الأنتفاصة، ونفا الكردمتاني 
نامم*صد العي 

معحتإذ أيضا، الأنتصادي الشأن المتحدة الولايايت، مع الخلاقات تحن وتناول 
وغيرها.ويارمونز وموييل يكتل منها أميركٍة شركات لخدة امتيازات الراقين الحكومة 

والمشاؤيعالأسمارات تنظيم في للبعثيين مباشرة شريكة ايه' آي ءالصي وأصحت 
عليوخصوصا الخراق، ني البعث، قيادة حدر قد الناصر عبئ وكان العراق. في الأميركية 

تزايدعن علم يعدما الأميركية الخائرات مع الخلاقة في أكثر التورط من المعلءي صالح 
مولأءيعرف، كان وأته التجارية، للعلاقات كواحهة بماد في للامحتركتين الملحوظ الوجود 

فيفاروق أطح؛الالث١ الذي للانقلأب تخهليهله أثناء إيه آي محي عناصر أتهم الأمركتتن 
.٢١١ 1952عام مصر 

عيدإلى الرئاسة محنم أته إلا الانقلاب قاد البكر حن أحمد أذ من الرغم على لكن 
الجيش.ؤ مجفوففي يثعيية يتمغ كان الن.ي ، 1958ثورة ني قاسم ثريلث، عارفج، الملام 

أنيقدر لن أته ألاف، الثلاثة الحين ذلاان٠ في أعضائه عدد يتجاوز لم الل.ي البعث، أدرك لقد 
مكب،في عفوأ حين وصدام للوزراء رئيا الكر عارفا فعين يمفردْ، العراق يحكم 
الهلريقةعلى اكورة قيادة مجلي يامحم هيئة الانقلأيي التحالم، وشكل الجمهورية. رئاسة 

وفوقالدولة فوق امحتخباراتيا أمنتا دورآ صدام ولخت، وحلفاءهم. البعثيين صمت، الماصرية 
صدامأمحالبا ومن القبلة. العقود في الأمور هن.ْ في خبرة مثكبه دور وهو الحزب، 

حزبني اليميني السكري الجناح دعم إلى باكرآ محعيه هي البكرة الأمنية الخايراتية 
عفلقميشال رغبات يعكس كان المرقفط وهدا اليساري، المدني الجناح ومحاربة اليُثا 

صباطتطالعان أيضا ؤيعكس دمشق، في التاؤيح ذللث، حتى والقيم الثمن، حزب موس 
صداميحل ، 1963عام الانقلاب الحزب؛،UJ قيادة احتماع أثناء ولخللث٠ البحثيين. من الجيش 

Said Abu Rish, pp. 60.
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إلىهاك ومن المطار إلى وثاده عيي الوأحرج الاجتماع تاض إلى لحين ممجموعة مع 
نيالمنفى 

النفلمةالمجموعات ؤإتصاء العكر يد تقوية إلى سعت التي الساذجة التكتيكات 
منوحرمتهم العثتين أصعقت إئها إذ معاكسة نتيجة إلى أوصلت المجتمع ني والمثئفة 

الثاني/تثرين  18نفي مركزه• لتقوي عارف لالرئيس الفرصة ومنحت وامعة شعبية ناعية 
بانقلابعارف قام قاسم، صد الانقلاب على أشهر عثرة من أنل بعد أي ، 1963نوفمبر 
فقي.  1958مند مرة لأول القوي العراق رجل وأصح البعشين حلفانه على الانقلاب صمن 
يقاسمأطاحت التي المكرية الحربة رأس كان لأنه البعث حزب •ع عارف تساهل البداية 
شكتالتي الجماعات إليه ولجأت الحكم في استقر بعدما ولكن للرتيس. نائبا البكر وعين 

وأمرالبكر يعزل فقام لهلة، الس البعثيين لتصفية مضادة حملة بدأ البعث، عتق تس 
التكريتيينالجيش ضباط من عدد أمر؛اعتقال تم مزله. في الجبرية الأنامة تحت، باعتقاله 
واسعاجماهيريا دعمآ عارف ووجد الشام. إلى فز الذي صدام بحق جلب، مذكرة وأصدر 

ودوراليليثيا هذ.ه جرائم عن شاملا ملفا وأصلءر العينحرإ القومي الحرس بحل تام عندما 
الحكمفي البحثيين شريلث، لمارف دور أي يذكر لم اللم، هذا ولكن الجازر. في البعث، 

١لدمجريةأأ،٠التصفيات هذه فترة طيلة الجمهورية ورئيس 

بعدماالسلطة، على الخحافْلة وتكتيكات الانقلابات شؤون في محنكا عارف وأصبح 
عبدأحهتاء من واستفاد ن3لامه لحماية مهمين حلفاء بإنماء فقام البعثيين. أتتهناء من تحلم 

صيغةإلى فتوصل الرسمية، القوى حارج من حلفائه سلح بعدم أحهلآ الذي قاسم الكريم 
وهكذاللجيش. موانية تكون الدولة تمولها رّمية عسكرية نوة وأقام الخْتأين من تستفيد 
بمدؤمحاتوحفها الجمهوري* *الحرس اسم عليها أطلهم، الجيش في  20الفرقة عارف أنس 

• 255ص للنشر، النهار دار يررمتج، \دح\صأو، سوليه ترخ ديبج، كمال، )ا( 
 )2(,Dictatorship  ٥958؛. From Revolution اMarion Faroulc-SIuglctt, Peter Sluglctt, Iraq Since

.8592 .London, l.B. Tauris, 1990, pp
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لخمرعهعارف معاملة وكانت العام الأمن متى ني مجن مرحلة صدام وبدأ اولد؟اُ'،. 
كانصدام إذ إذ ، 1963عام اللهلة اسلموا عندما لخصومهم العيض معاملة من أنفل 

لنتابعوآحرين، الكر من رمائل بتلم وكان باستمرار، ساجدة زوجته ومنهم الزوار تمل ي
السجن.وهوني للحزب، العام الأمين ناب عنته عفلق أذ حتى الحزبي، التقليم أعمال 

عبدنفى إذ العراق، ظروف ت جن متوئحة غير تهلورامحت، حصلت، ، 1966العام وني 
مكانه.ريا عارف الرحمن عيد شقيقه فاخير هليكوبتر، تحهلم حادرث، في عارف اللام 

الحزبمرايرداحل شباط■/  23ني جديدة انقلاببة بحركة البعث، ار ينام فلقد دمشق، ني أما 
صدامامتدلاع يوليو، تموز/ وني القومية. القيادة عن ال؛يْلار وصلاح عفلق ميثال وأزاح 
الصيعرأب عارفا الرحمن عبد وحاول العامين، حوالي أمضى حيث، الجن من الفرار 

الساريةالقيادة نررمحتط ، 1966أيلول/سبتمبر وني رفقوا. ولكنهم البعتيين المستمر«ع 
القهلريةالقيادة في منصبيهما من البكر وحن حين صدام طرد دمثق في للتعث، الجديدة 
كليامم أيضا تتكلم العراق، في ثانية قومية قيادة وأعلنا القرار الأحتران فرفض للعراق، 
أصبحوهكن.ا الحزب. مرمي والتبهنار، عفلق برصى وتحنلى العربي العالم في العمحن 
عنالتكلم عند أو*عراقي' *سوري* لقب إصانة المروري من وأصبح حزبين، الحزب 
لعبل.مناهضة قوى *ع ونحالفالت، اتصالامحنر حملة العراق داخل بدأ الالي البعث، حزب 

الأنقلأبرأ؛.بهدف الجمهوري الحرس وني الجيش داخل وصباتل عارنا الرحمن 

،1966العام وحش  1958تموز/يوليو ثورة متذ المتواصلة الأحدامحثح هده خضز في 
النفهلأهمتة المتعاتثة العراقية القيادارتإ أدركت، إذ الساحة، عن الأتتمادى اله؛؛ يغي، لم 

واثمخلالمعيشة توى م وتحسين حدمالت، س المواطنين حاجيامحتج تلبية إلى والحاجة 
الفردي.

لكاتب،والمرنّية بالعربية هاش—ت،)صدو دار س\ءنلأدذؤاد\فذ\، حسنى صدم امكندر، أمر ( أ) 
\كب'د\سّث.\زحذرح حسي، صدم مطر، وقواد ممري( 

Khadduri, Majid,آ/ه-،سس7،م Iraq, London: Oxford University Press,ا 969.)2( 
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والاقتصادالتقط معركة 

تمويلني المحتمل ودورها النقطة كروته العراق وعي السابق القمل ني شهدنا 
منوالاتأ<  54على العربي الخليج منْلئة احتوت إذ الأصعدة. كل على غنية كدولة صعوده 
برميل،مليار  300يفوق هائل احتياط وحلم العراق في وكان المعروف العالمي الضل احتياط 

لووحتى وتطوير• استكشاف إلى يحتاج واكاني برميل مليار  ١٠٥يتجاوزلا منه عرف وما 
المراثيالاحتياط هذا استهلاك لأّتمق برميل، ملايض 5 إلى المافى الومي، الإنتاج ارتفع 
يومنا،برميل ملأمحن عثرة إل إنتاجه مضاعفة المراق نرر لو وحتى الأنل• على عام هه2 
بأمانةلواستعمل ثابتآ وطنيا يحلا يضمن ما ، 2100الخام قيل ينضب لن المراثي الضل فان 

وازدهارْ.وتهلورْ الشعب ولملحت 

الراقيين؛وحدان حركت، الش الخآلة هو بالذات القمل كان ، 1958ثورة عشية 
دوروكان لأجيال، محترما يحلا نومن أن تستهليع الي الهائلة البترولية بلائهم طاقة 

القهلاعهذا ؛احتكار ( Iraqi Petroleum Company IPG)الأحنية المرال الضل شركة 
الكريمعيد عتر ، 1960وعام العراني• للشعب، ومدلأ مضرا والأنتاج الاستخراج وتمنين 

لحملالقط شركات نحارب لا انحن بقول؛ الشعور هذا عن للعراق رئيا بمقته قاسم 

حمهوريتتاتمنح أجل من نناضل إننا ثانوية• مسألة هن■، الستة. في دينار ملاين ستعة على 
الاقتصاديةقاعدتنا تنوح من المالية والكاسب، الخام. القط. مبيعات على الاتكال ؤإنهاء 

٠الأغنياء٠ محيه توى متهديد بدون الفقراء وضع تحسين على نا اعل. مت

ولمالبلاد ثروة اكهمت، الشركة إذ إذ الراقي، لالثء._، واضحا المربية الشركة طمع بدا 
نمناكحتية. الفعل قهuع بنية وتهلوير التنموية وحاجياته المراق وضع لحسين ء بثي تقم 

الملح،من قريك، نفعله أذ هو المنتجة الدول من غير، على الفاضلية العراقي الفعل مزايا 
حينني أقدام، بمعة من أكثر حفر إر المضخات تحتاج لا حيثا ونقاله، استخراجه يسهل 
للوصول,مآ قالحمين من أكثر مسافة الحفر إر الكندية ألبرتا مقاطعة في الشركات تحتاج 
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يتروليثبحيرة فرق يعوم بأكمله الأوسط الشرق إن إذ سيية، الأمور ولكن الخام. الحقول إلى 
كلفإذ الأنماج، كلفة ني نروق هناك الأوسط الشرق داحل وحتى مطها. اسخراج يسهل 

أيالسعودية، في ستتايت، 8 كنف، حين فى أميركية، ستاُت، 6 العراق فى برميل كمية استخراج 
لأنتربنايوميا، المتخرجة البراميل يملأسن الكلفة هذه صربنا فإذا بالمتة,  25ثوارها بزيادة 

والتسعير.والطلب الحرصن في الرق تعقيدايت، فهم ٌن 

وداتمةمفتوحة مجابهة حالة في العراقية الحكومايتج كانت، المحي العهد في وحتى 
هدهالعراق، في الثروة مصادر أهم على بريْلاذيا همرما تهيمن الك، الُرام، النفط سركة •ع 

الترولثركايت، أصل من شركايتؤ حمس يقم رتيوم كونعن عيارة كانت، التي الشركة 
عنكتابه عنوان تهكما سمسسون أنتوني البريْلاني الكاتب عليهأ أطلق رالتي العالية المح 
والثركايت،الثهوب،(. حيراُت، امتصاصي في تعاونها إلى إثارة المح،، ااالثقيةات التفهل 

إنو)متاندردشل، داتش رؤيال بتروليوم، بريتيثى هي: العراق في الكونرتيوم صنها التي 
بترول(.فرنسيزديه للترول)كوماني الفرنسية والثركة أؤيل، موبيل أوفكاليفورنيا(، أؤيل 

ولقدالكونرتيوم. من بالمتة 5 بنسبة غولبنكيان الأرمني الأعمال رجل هؤلاء إلى أصف 
العراقتحتل لأنها يريaلانيا عليها سيهلرت< ما سرعان ولكن ل، 928عام الثركة طْ تأسن، 

الكرسرتيوم.على القاضة الشركة إدارة تتولى كانت يتروليوم برييش ولأن 
العراهيالقط امحضار عدم إلى الأجنبية الثركة دفع وجيه اثتصادى سب ثنة وكان 

ؤإيرانالكويت نفهل معنلم على نفسها الفترة في تيهلر بريطانيا كاس فلقد تجارية. يكميات 
العراقي•الممهل اشركة أرباح مشاركة إلى مضئرة كانت أنها حين ففي يتروليوم؛ يريتيثى عبر 
وحي.ها.إليها تعود ؤإيران الكويت من الأرباح كانت، الكونرتيوم، أعضاء شركاتها ْع 

والكويت،إيران من المتخرجة الكميات بزيادة تقضي الري3لانية المصلحة كانت، وهكذا 
المتخرجةالكميات وبتخفيفي هي، لتستفيل. الشحن وحتلوط المنشآت في والاستثمار 

رنيوم.الكونفي العفوة الأحرى الشركات تقيد تلا حتى ممكن حد أقل إلى العراق من 
ونرواتبثرواته الانكليزيتمتحون كان حين في الفقر إلى العراق جرت الجشعة المياسة وهاوْ 
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الكرنسرتيومني الأحرى الشركات مغ من حنكتهم عبر الانكليز تمكن ولقد أيضا. حيرانه 
برسشوسلعهأ الأم للشركة ثدنع مالية غرامة بغرض تقفي مكتوبة شرومحل حلال من 

منكميات ضخ تغي اانكرنسرنيوم عفوفي شركة أي على الكونرموم( رمديرة بمردليوم 
لكنتلأنها الأحرى الشرلكت مدت الشروط وهدم عليها. المتفق تلك تفوق ^؛، ٠١٠٢٠١١النفهل 
القصيرةوالطلب العرض قوانين تنافي إضافية وتكاليف استخراج بجدول الارتباط تعني 

لأففلءدمسىالأذكاوزوالأئفاء
الأولية.بالحمة 

فيالعراقيين رأى لكن اشل، قطاع على ا3كاملة الأنلكليزية الهيمنة فلروف ظل في 
البحبوحةمن الرغم فعلى 8قوا؛ ثورة فل بريْلان؛ا حكومة تهم مسالة أحر بلائهم ثروة 

العراقضل. أذ الثورة تلت التي المرحلة أست ينيات، الخمفي العراق بها تمنغ الش يئة الن
ولكنالاقتصادي. الاستقلال غياب في مهزلة يقي اليامي الاستقلال وأذ لفراق ليس 
البعيدالداخلي قراراها استمر الي الأجنبية الضافي« الفعل »شركة مياسة ني واضحا هدا 
أقدمىا 960و 1959عامي ففي أوإيجابا. سلبا البلاد مصير في يوثر العراقية الارادة عن 

العراقيةالدولة عائدات تراجع إلى أذى ما أحادى، بقرار الأسعار خفض على الضل نرلكت 
له،وزن لا الياصي قرارهم أف العراق لقادة واتضح ميزانيتها. وهزل مشاريعها ؤإضعاف 
فىقوتها أوتت.تا الأجنبية، الحكومات من المدعومة الأجنبية النفهل سرلكت أر، خصوصا 

وأعادتفارالتها الوطنية مصدق محمد حكومة على وائتتصرت الايراني النفهل تأميم معركة 
.1954عام طهران إلى المخلوع الشام 

الأولىالخهلوة فكانت، ثورته بعد المرافئ النقْل تحرير معركة قاسم الكريم عبد نتح 
أمجروهدا ، 1960سبتمبر أيلول/ في بعيال في اجتماع إلى للنفهل المصدرة الدول دعوته 

للبترولالمصدرة الدول منفلمة تأسيس عن الأجتماع وأسمر آخر، بدو أي عليه يجرو لم 
خبراءإقتماديننصيحة قبول قاسم قرر عندما ،  196اعام الثانية الخهلوة وجاءت (١ 1 أوبك،) 
العراشالنفط شركة تنثمرها لا اش العراق أراض باعتار الأض الأ>تكار لضرُب 

Organization of Petroleum Exporting Countries - OPEC.
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تعمدتالأجنبية الشركة لأن معلم، رصربة كانت وهده انعراقة. للدولة ملكا الأجنبية 
دتنم كما المتدنية، الأسعار على لتحاففل العراق أراضي باقي في النفهل عن التنقيب عدم 
أيإلى بحاحة كان الذي الفقير العراقي الشعب مصلحة وصد نليالة المنتجة الكميات إبقاء 

لأنفافهبالمال يتنعم السابق الملكي النظام كان وفت في الوطني، الاقتصاد تنحس رماميل 
احتكارمساحة تحددت وهكذا الإمبريالية. السياسة عن النفلر ؤيغص والحاشية البلاط على 

تسيطرالعراقية الحكومة وأصبحت العراق، مساحة من بالمنة  0.5بنسبة الأجنبية الشركة 
بالمئة.99.5على القانون بوبب 

)قانونالعراقية الوطنية الفعل شركة عارف السلام عبد الريس أنى  1964العام وفي 
الوطتية.المؤسسة هده عبر حكومته تستخرجه الذي القليل البترول بح وحاول ( 80رقم 

العاهلةالأجبية الفعل شركات هددت العراقية لأن بالمرصاد كانوا 1^ ولكن 
ونفهلالكويت، نفعل على بالكامل ييطرون الإنكليز كان وفن، في الأوسعل، الشرق في 

مساعدةمغبة من رتيوم الكونفي العاملة الأحرى الأجنبية الشركات بتهديد فقاموا إيران، 
شراءمغبة من للبترول المستهلكة الدول هددت كما والإنتاج التنقيب، فى العراق حكومة 

تجاريةبكميات الفعل ثراء من تحرم وموف عقوبات، ستتلقى بأنها العراق من وُلني نفْل 
الشرقإنتاج مجمل على فعليا يعلر تكانت، ؛ريaلانيا لأن والعربية البريطانية الشركات من 

لقوانينومخالفتها حعلوتها شرعية عدم من العراقية الحكومة الإنكليز حذر كما الأومعل. 
الجارة.

حدآزميدة بكلفة البترول استخراج من تمكنوا العراقيين أن الإنكليز حفيغلة أثار وما 
8المودي الفعل استخراج كلفة تجاوزت حين في للبرميل أميركية سنتان 5 تتجاوز لم 

ؤتهدددنإنتاجهم ييرنعون جيدة أرباحا سيحققون العرافين أن يعني وهذا للبرمحيل. متات 
العالية.الأسواق إلى نفعلهم توصيل من تمكنوا إذا الأومعل الشرق نفعل في النرُب، مصالح 
اللجوء 1966عام العراقية الحكومة قررت حتى عامين والعراق بريْلانيا بين المرلع واستمر 

ايرابمركة مع فتعاقدت حديثة. وطنية نفعلية صناعة لبناء والرومية القرنية الخبرات إلى 

الحدودعلى العملاق الرميلة حقل في للتنقسب، موفيانية لشركة حقوقآ وأععلتؤ الفرنسية 
شمالفي حقوقآ ومنحها فرنسا مع اكعاون في فعلا يرغب، عارف الريس وكان الكويتية. 
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تديرانهاالتي العراش الترول شركة عبر وبريطانيا المتحدة الولايات ولكن أيضا. العراق 
الُرامان.المساعي حاربا العراقي الإنتاج معظم على تبلر والتي 

المرممة.الماطق في الخراني مملويرالاحتياط ني حمري حى الوُلنية للثركة وأصح 
الصالحهودت التي نفها المياسة في عارف الملام عبد نقيق الرحمن عبل- واستمر 
إيرانني وخصوصا الأوصعل الشرق كل في بل فحب المراق في ليس المربية الضلية 

أمعاركانت وقت في النفط شركات مع الواجهة فبدأت الخلج، ؤإمارات والمعودية 
المساعيحاربت بل الأحنسة، الشركة رذ يتأخر ولم الخالية؟ الأسواق في تهبط البرٌيل 
اللاحقةأوعبر الوطية(، والشركة  80القانون مرعتة )كماءلة قانونية ٍلرق عبر الراقية 

عبرالكونرتيوموليس مبامرة الراقية الحكومة من نفطآ تشترى التي البلدان على والضغعل 
الالد.انحرمان الأجنبية الثركة كونرتيوم استعملها التي الترهيب وسائل ومن الأجنبي. 

تجاريةكميات أي من مثاسرة الرانية الحكومة من صغيرة ولوبكهيات اضل تشتري التي 
الل.ولمع والمرنية التجارية معاملاتها تعطيل إلى والعي الكونرتيوم من شراءها تريد 

الكبرى.المناعية 

الاقتصادعلى بليغة سلبية وتركآثارا سنة، ل ق من أكثر الجانبين بين المريع ولقداستغرق 
وكانتالبلاد على هامة بصمات تركت  1958ثورة ولكن المياسي. واستقراره الراقي 

الأنفلمةقى المائة جرت حيث انقلاب، مجرد وليس تاؤيخيق سياسية اجتماعية نورة فعلا 
وبدءالملكي الحكم إنهاء إلى فثالاصافة اتورةا١. انقلابية حركة كل تسمية المربية المكرية 

الحزبمن قوي بدلمر الشامل، الزراعي بالاصلاح الثورة قاممتإ النقّط، على للميهلرة المريع 
الاقطاعيةلسة والاقتصادية البامية القوة تحهلتم إلى الثورة سياسات وأذن الشيوعي. 

بدونيتم أحيانآ كان الاصلاح ولكن والخكرية. الدينية القوى شوكة وتقوية الأنياف قي 
زراعياإنتاجا يؤمن الاقهناعي النذلام كان فقد الانتقامية. الثالث الخالم ثوار ويسالاجة تخهليهل 

الإصلاحولكن الفلاحين، حقوق ومنح للأراضي عادلء تونيع إلى الأمر واحتاج به باس لا 
إلىأذى U والخمولين الاقطاعيتن ؤإزاحة الزراعي القطاع هيكلية تدمير حد إر متطرفا كان 
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نهقةوحلق الأؤياف إحاء فى المتعانة الحكومات ونئاك الريفية. الهجرة وتيرة تصاعد 

الخمة.النهرين ين ما يلاد جديرة زراعية 

صيائعمالية الجدد الحكام بدأ إذ العراق في آحر تغيير حصل ، 1963انقلاب بعد 
صخمة،عامة إدارة المُي• الاشتراكي النمعل على للجميع كأب الرعاية دولة لدور جديدة 

نقيةرأمها وعلى العرية بالقضايا الاكحام اللهلة، في العسكر دور مجاني، إجباري تعليم 
ثمةكانتا ، 1963العام في حتى ولكن إلخ. للمواحلن، فيها شيء كل يكون دولة بماء طتن، فل

ليقممرالدولة دور تحجيم ؤإلى حر مرق انماد إلى معتا المدن في عرانة ومعلى طقة 
دورهاوبدأ انحدرت الملمة هدْ ولكن العامة. الخدمات وتقديم التحتية الثني تْلوير على 

أوامعلفي منعدمة أصثعحتط حتى أحرى وبلاد لبنان إلى الومعلى الهلتقة أبناء فهاجر يضمحل 
وحصلومتعلمة مثقفة كوادر فأحرحت، العراق ني منها كبير عدد بمي ولكن الجبتان، 

بيروت.جامعات وفي الغرب ني عالية تعليمية مستويات على أفرادها من كثيرون 

عامالعراقي للضل الوطنية والثركة العراقية التفهل وزارة نواة الكوادر هده شكلّتا 
والسشينالوطية والثركة الوزارة في المميلين »الخثراءا بين صري؛ ودار ا. 964

ربطإلى الأحيرون سعى حث الوزراء، مجلي لي ارئين ويعكر من البطة بافكارهم 
حلتتل. لا حتى مستقلة إبقالها إلى الخبراء سعى فيما مباشرة الوزراء بمجلس الوطية الشركة 

حاللسان وكان والخبرات. العلمية والدقة المرفه من الكثير الى تحتاج أمور في ة ياّال
العالمية،الأسواق نقة ويكب البترول تحرير معركة العراق يربح لكي أنه الشركة في الخراء 

صحيحةإدارية وهيكلتة تجارية بموانين حديثة كشركة تتصرف، أن الوطية الشركة على 
رغبكما والتكاليف،. والتسعير والهلالس، العرض قوانين مع وتعامل العمر، شروط نواكب 
وأنالحكومية، والروانب، الرتب، لة ومالالعامة الادارة من يتحرروا أن الشركة في الخبراء 

الغاية.لهذه الأجنبية الشركات مع والتعاقد الثفهلية الصناعة لتطوير الصلاحية يدهم في تكون 
المعرفةتنقصهم تت، وكانعارمة بثعثية يتمتثعون كانوا الدين ارئون البفاز النهايق ني ولكن 

تاميمقرار بإصدار الحكومة قامت، العام، ذللث، في الخثراء مزاج وبعكس التمهل. شؤون في 
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القراروهذا ا.  964عام تموز/يوليو قي وتحضير درامحة دون ومن بامتعجال النفط  ٤٧٥٥
واليممر في اكاصر عبد جمال بها قام الي التآميم لقوانين مدروس غر تئلثدأ كان أيفأ 

ولكهاربحا وأكثرها والمصانع الشركات وأقفل أكر تملك من المصرية الدولة ماكنت 
إدارتهاُ'/عن عجزت 

يرسموالم ولكنهم لشعاراتهم الشمي الدعم على النتنتان في العراق قادة اعتمد 
الراعيةالقوانين واستحداث الخشاريع ؤإئامة العلمية كوادره ومملوير العراق لبناء حطة 

منالممتدة الفترة في أمحعاف عدة زادت الشعب طموحات أل حمل وما الشعب. لشزون 
الأزمةولعل تذكر. لا صئيلة الحكم متجزات كانت حين في التينيات أوامعل وحتى  1958

حميععلى الفنام هشاشة عر دليل حير كانت  1966عام بالحراق عصفت الي الاتصالية 
المياشرةالضرائب نيادة إر الحكومة لجأت القط عائدات هبوط نتيجة إل المنويان، 

تخصيصإليها يضاف الخلوة هذ0 الفقراء. من وحلهم الحدود الدخل ذوى أصابت الي 
تراجعإل أدت موؤية، بمساعدة الشمال في الأكراد لقمع عكرية لحملة ميزانية الحكومة 

عادالمعارضة في أصبح وقد الشيوعي الحزن أن الحكم مصاعب في وزاد الفلاما شعبية 
عليه.قضوا أئهم  1963عام انقلابيو قلى يعدما العراق، جنوب في خصوصا بقوة العمل إر 
بؤسأحزمة حلق موءأما زادها بل الريفية، الهجرة من ، يخفقلم الزراعي الاصلاح أن كما 

الرواتب،،في نيادات ترافقها لم غلاء موجة العراق أمراق ومادت الدنلُ،. حول واضحة 
،وكخقيفأوضاعهم. كمين وفاسدة ملتوية أمالمتا إر الدولة موظفي كار لجآ حين في 

لممليصعي مفي الموئلفين ألاف تريح إر الحكومة عمدت الخزينة، على الوطأة 
العامة.الفئات 

Marion Farouk-Slugiett, Peter Sluglett, Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship, (l)
London, I.B. Tauris, 1990, pp. 101-102.

Gabbay, Rony, Communism andAgrarian Reform to Iraq, London: Croom Helm, 1978. (2)
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والأكرادالشيعة مظلميات 

علىلكن تبيان، المنتصف وحش  1958ثورة منذ اثتصادية تحولات العراق شهد 

متأثرأكان قاسم الكريم عيد الرئيس أن إلا ميامين، تيارات عدة صنت الثورة أذ من الرغم 
شعارهوطي مثرؤع الى يتطلعون كانوا الذين الدي٠قرا٠ليا، الوطي ُادءزب برجالأت 

الداحالي؛ن،العراق شؤون الى بالألتفات الحزب، هدا مشرؤع ؤيختمر أولا*• رالحراق 
العرانيين،الأعمال أصحاب، حرقيادة رأسمالي نحونظام والتحول الاقتصادي، والاصلاح 

الخدماتامين ضمنها ومن « welfarc state»الرعاية دولة ول؛jامة الوطية الصناعة وحماية 
ثوانينتشريع عم العمال ظرون، لتحسين الدولة ني المومحلفين مرتبات ونيادة الاجتماعية 

ّالءزبمن راديكالية أ؟ثر مشايثع قيمون كانوا والشيومتن ابثتتن ان وح ٠• للعمل؛ 
ميهلرةأهمية على متفقين كانوا الجميع أن إلا الشب، رفاهية لتأمين الديمةراءليُ الرطي 
كانة،الأحرى للمائل ،متاحا باعتبارْ الامتعمار أيدي من ونزعه الممهل تطع على العراق 

المتوافرةالثروة مساحة ضيق على كان العراق في والاقتصادية السياسية القوة بين النزلع لأن 
الثورة.ليلة لبلاد اش 

التبيانني شكلوا الدين والشيعة الأكراد مشاركة سألة إلى العراق قادة بم، ولم 
تمثيلها.في ضيقة اللهلة قاعدة يقين، بل العراقي، الثمنه من بالمثة  70من أكثر 

العاليةالحرب، بعد  1920عام  Sevreمعاهدة في وعد على حصلوا قد الأكراد وكان 
وحوب،الوعد هدا شروط من ولكن بهم• حاصة دولة بقيام العثمانية الدولة وسقوط الأولى 

يستطعلم التتالية العقود ونمحلأل الاستقلال،. على *قادرون الأكراد بأذ الأمم عصبة إقيع 
وخصوصافيها، ينتشرون الى حميعها الدول لأل القومي حلمهم من الاقتراب، الأكراد 

بهم،الطم، ص تتوؤع لم دهم، الكردية، الدولة مثرؤع صد وفمتإ والعراقا، ؤإيران تركا 

Marion Farouk-Sluglett, Peter Sluglett, haq Since !958, From Revolution to Dictatorship, (1 ]
London, I.B. Tauris, 1990, pp. 76-78.
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رحصدهم. الفتاكة الأسلحة واستخدام تراهم تدمير عير وتركيا، العراتي النظام وحصرصأ 
وبقيتمهمة. كأقلتة الوطنية السلطة ملأ•ح بعض تحقيق إل الأنرب العراق أكراد بقي ذلك 

الشتركيا نعلت كما ولخنهم ثقافتهم أهملت فيما العقود عير الحرمان صحية الأكراد متاطق 
جيزر•*أتراك اعترتهم بل الأتراك عن يختلف كردى شعب بوجود تعترف لم 

الدولية،الشيوعية وممللعاتهم الأكراد نقال العراني ١^٢ ربط الملكي العهد ني 
شمالش كردية جمهرنية ثيام شجعوا الوفيات وأف خصوصا الوفياتي، والاتحاد 

الظامدعاوى صاعد وما ل. 946عام ليراف من الانسحاب على الحلفاء أحبرهم بعدما إيران 
الكرديالشباب انتماء هر الأكراد؛الشيوعية نعى على العيد نوري حكومة وخصوصا 

الحزبإلى العراقي، المجتمع في الأخرى المضهلهدة والفتات أسوة؛الشيعة بآعدادكييرة، 
دليالآمماشكل الكردية، ندكردوما؛القضية هداالحزب مؤتمرات وكانت، العراقي. الشيوعي 

البرزانيمصطفى الملأ فرار الفلرة هد0 أكد وقد الظام، ينفلر ااءلرiين على،تواطز* إصافيآ 
ا.958عام الملكي الحكم سقوط موسكوحتى في عاش حيث، الاتحادالسرقياني إلى 

قاسمالكريم عبد وطنية تشجعه العراق، إلى الثرزاني عاد  1958يولتوتموز/ نورة وبعد 
الأولىالأيام مند ولكن الأم• شيعي وهو والشيعة، الأكراد مهلال-إ تجاه امحة المتونثلرته 
راتمرداضع الأوامرللجيش ماصدرت وسرعان قاسم، حمهوؤية في لهم لامكان بتإأنه 

إ96احتى استمرت العراقي اللتران سلاح فيها دخل صدالشمال حرب فبدأت الأكرادأ'آ، 
للأهالي١ت،؛جماعي وتهجير كردية فرية ألف من لأكثر وحزني شامل تا-مير عن وأسفرت 

صعودااستمرت والتي إيران شاه •ع الأكراد علاقات تمتين إلى الرعيي، القمع هدا فأدى 
فيلبي،،هم كينجر هنري الأميركية الخارجية ونير مع الشاه تآمر عندمأ ا 975حتى وموطا 

حين.صدام •ع الجزائر اتفاقية 

 ( 1 ),to Dictator.ship  أ;ا،ء/ر،/ُ،'،ء؟رMarion Farouk-Slugictt, Pclcr Siuglcll, Iraq Since 1958, From

.79-81 .London, I.B. Tauris, 1990, pp

.2003ال١فى دار ض،"ادث، صاب، حازم رن( 
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سكونوالعش العربي القوس الثلام أل الأكراد ظى ل، 963عام ناسم ظام سقط محدما 
•عتتهاود لا التي البعث إيديولرحية بسبب وطأة أنى كان الونحع ولكن ساقه. من أنفل 

سونياسوءأهوأل الوضع زاد وما العروة. خارج حقوتها إلى الساعية العربية غير الأقليات 
يمنىفي الحكم مقاليد على ممهلر البعث لأذ الأكراد المناضلين وجه ني انفلت أيضا 

الورىالجيش أصح ويسن المن الدعم الأكراد يلقى أن وبدل ها. نفالفترة ني كن.لاك 
وفيبغداد. في البعشين رفاقه لمساعدة عي مفي لضربهم العراق أراضي ويدخل ياطاردهم 

عنالكردية القضية حل الثزاز الرحمن عبد العراقي الوزراء رئيس حاول التيتيات أواسهل 
ذلكأا؛ادون الطام في والخشددون العسكريون فحال المبادل، والاحترام الحوار طريى 

البعثحزب تام وعنل.محا قاسم، ثورة على ّنوادته عشر بحد ، 1968يوليو تموز/ في 
قل.العراهي العب قضايا كانت، يميتن، ضباط ة اعل. يمالحكم، على دمري غر بانقلاب 
تآست،الُد، الفتث؛ المملكة يعدتللث، التعقيدولم في وغاية متنعب، طرق مفترق إلى وصلت، 

علىالحصول إما يريلأون غليان حال في الأكراد كان البعتي الانقلاب فحشتة .  1930عام 
كرديةدولة لإقامة الانفصال ؤإما موحد، عراق وفي العراقية كريمتان في القرمتة حقوقهم 
الملأممهلفىأحادها التي الحشائرية القيادة أسلوب يءيد.آعن ،  1966عام انشقوا وقد مستقلة، 
الوطياللأuني،الاتحاد جلال فانس الكردستاتي*، الديمقراطي زعيم،الحزب البرزاني 

بقياليرزاز، تطيم ولكن وكوادرهم. الأكراد مثقفي جمع إلى هدف، الذي ، الكردستاني، 
فيحصرصا هامة مكتسبات، العراق أكراد حقق الوقت،، ومع وثعبية. ءاJدأ والأكثر الأقوى 

البرزانيقيادة لكن عليها، الحصول ؤليران تركيا في إخوانهم بتطع لم حين، صدام عهد 
الاتحادوأميركا، كإيران متناقضة أجنبية دول •ع مرارأ تحالفت، إذ دوما، حكيمة تكن لم 

إسرائيل.العرب عدوة مع كماتعاونتا وفياتي، ال

ولكنالشيوعي الحزب صقوف، في ثبابهم من هائلة أعداد كانت، فقد الشيعة، أما 

Marion Farouk-Sluglctt, Peter Sluglett, Iraq 1958 ءءأ>رك , From Revolution to Dictatorship, (1ت

London, I.B. Tauris, 1990, pp. 102-103.
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الشيوعيللحزب الدموي الشع بعد مدهي وعي صفوفهم في نشأ نقد فاصم انكسار بعد 
ولمبالمساواة. ومعاملتهم لaلالهم والاستجابة استيعابهم في الوؤلنية الدولة فشل ويعد 
الجوفي الانخراؤل تحاول الشيعة فعاليات كانت حيث الملكي المهد في هكاJا الأمر ثكن 

لوالتمدهب نحو الشيعة اتجاه يكون أن الضروري من يكن ولم البلاد، في الخام السيامي 
التصرفوأمام اليلاد. في السيامي للتمثيل ناعية أومع حلق على عام عراش تراقق حصّل 

وعدمعقيها الشيعة فاعاليات ترحمٌثا مقصودا يكن لم ولو المراق لحكام الضيق الخلاتفي 
زعماءيأحد ولم والمُلاليأا،■ السيامي الممل قتادة في الشيعة الدين رجال يانخراط رصاها 
مجنوأهم أحْلر كانت المشكلة هذه أن من الرغم على الجد، محأحد الشيعي الهم المراق 

عقودفي بدلك يجهروا ولم يفعلوا )ولم الانفصال إلى الشيعة سعى لو إذ الأكراد. فضية 
علىدوما واعتمدوا السلاح حملوا الأكراد ولكن كدولة. المراق وجود لطل الاصعلهاد(، 

الارهابيةالأعمال إلى الشيعي الدعوة حزب عندمالجأ وحتى دول. عدة من الخارجي الدعم 
حتىعامة منعية حالة إلى النفي الاتجاه يتحول لم القتام، دموية على رذآ صدام عهد في 
الوجدانفي عميقآ امتدت الشيعة معاناة أن كما لاحقا. الأملامية إيران *ع الحرن أؤج في 

نمعهم.على المراق حكام كل فتباري الماع، القرن في البامية الدولة أيام متد المراثي 
الثانية،الأرجة من مواؤلثين الشيعة أصح الثماني، الحكم تحت قرون أربعة مدى وعلى 
الشيعة.فأهملت التركي الأسلوب على يريْلانيا حافذلت، الأولى المالية الحرب وبعد 

الأربعينيانقى نشهلت قل. المثمنة الكوادر وحصوصا الث،يحية الفعاليات وكانت 
اليهوديةالأقلية ؤلريقة على وتقويتها المراق فى اليساؤية الأحزاب تأسيس فى والخميتيات 

والاشتراكية،الشيوعية الأحزاب في الانخراط وفي المجتمع طليعة في كانت التي أوروبا في 
فكانحقوقهم• ؤيمتحهم المواطنين يين اوي عادلأمييساريا ديمقراطيا نذلاما أل أمل على 

القوىفي الأمامي الصف وفي كالبعث، المرئية والقومية الشيوعية الأحزاب عداد في الشيعة 
والقوىوالملمانية القومية الأحزاب وصول ولكن المراق. وحدة على للمحافنلة الوطنية 

الخمسة*٠ الفقيه ءدرلة لبناء لاحقأ إيران ني ررعت التي البذرة هي الواة هذه كانت ( أ ] 
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نيولا السلطة لي لا رسما رجودآ الثمعة مح إلى يود لم الحكم إلى الأخرى الوطنية 
تركيا•زمن ني الوصع عليه كان كما للمنامحب السنة العرب احتكار استمر حيث الجيش، 

سبيآ.الثيعة من أكثر والجيش الدولة نى ماتب على حصلوا مفللومة كأنلية الأكراد وحتى 
القاعدةذي الأرسلأميةا الدعوة احزب إلى العراثيون الشيعة شباب اتجه ولذلك 

علماءأمحير بعدما الحزب هذا شوكة وقوت ل، 957عام تأنس والالى الضيقة المذهبية 
الدعوةحزب قاعدة عت، ماتُا؛.  1960عام الشيوعي الحزب ني العضوية محي نتاوى الشيعة 

حزبمياديء أن ومع الصدر. باقر محمد التي قاتدْ ظل »ى الستييايت، عقد أواخر نى 
إسلامحيهءنياح٠هورية لقيام دعوته إلاأن ومعتدلة عادية كانت، العراقية القضية تجاه الدعرة 
منها.يتحرر لم ضيقة صبغة أعهلته العراق 

للأحوالالمدني للقانرن معارضتهم الشيعة بروز صاعد أيضا السببان أواخر وني 
نقضىالحكيم محن السيد العالم وطالب، الاصلامية. لالشريعة متاقفا رأوْ الذي الشخصية 

مقارنةالمتدينين السنة من وهما عارف، الرحمن وعبد عارف اللام *مد فقام القانون، هذا 
صعودني أسهم كما (. 1968إلى  1963)حكمهما أثناء القانون مفاعيل بتخفيف يقاسم، 
الشيعةومعل مقيما الشاه ئللم من هاربا العراق إلى الحمتش الله روح الله آية لجوء الشيعة 

بالعملالدين لمزج فأكثر أكثر الشيعة انحياز إلى أذى مما الستيياتذ، أوائل في النجف في 
ضدالثورة وانتصار  1978عام العراق من للخميني حين صدام لعلرد وسيكون السيامي. 

العراقية.الدولة على العواقب أوخم ، 1979عام طهران إلى الخميني وعودة إيران في الشاه 

حل؛دون من معلروحة العريتة الوحدة مسألة فبقيتإ العام الوطني المستوى على أما 
عبئممر •ع الوحدة مسألة في ؤيختلفون يتناقشون ومعارضوهم العراق حكام امتمر إذ 

فلسطينتحرير وصرورة الكويت، اضم* مشرؤع ففعل صيغة؛ وبأي مورية مع أم الناصر 

إلىالانتماء مع يتنانض الشيوعي الحزب إلى الانتماء بآو< ا  960عام الحكيم محن السيد أفتى ( أ ) 
المعارضالدعرة حزب نمو إلى باكالى أدت ولكنها الفتوة هذه عن العيون فأفاد الأملأمى. الدين 

البي•الوصل في 
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حلمتحول سترى، وكما تحقيقهما. يحب كحلمين عراقتآ إجماعآ وجدا الصهاينة من 
الجهودوصعضع العراق لص نومي كابوس إلى ولجأ إجماعا لأني الذي الكويت صب 

القرنفي العراقي ١^^ راحل أصعب من كان تحقيقه لأن عقرد، لعدة العربية المثتركة 
لماكانفات، هده كل ومط مثيله. في فانتحرت شأن على اتفقت أمة وكأذ العشرين، 

والتعددية.نحوالوي«اراطة إطلأنا المتعاب الما؛إيان الحكومات تتجه 
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دوذ،\دءث

التالثالفصل 

المعارصةوضرب النظام ذيست 

العراثيالبعث نورة 

الورىالثناثي زاوجها الش الرومتهليهيت الأورويية الأفكار وليد هو البعث حزب 
الحوراتيأكرم نائم الذي العوبي الاشتراكي الحزب بعروية اليطار وصلاح عفلق متنال 

حركةصد عربية* أروحته حركة لتأسى اليشرين، القرن من الأربعثنيات ش ريثة مش 
المحانظاتفي السنة من العرب أولا العراق في البعث وامتقطب مادتهءر'؛. أشيوعية أحرى 

امضلبكما العرب، لديار الاستعماري الشيم من تضرروا والدين لويئة المجاورة 
وعليالركايي فواد مثل وتلنية يخصيان الحزب في باكرأ تمثلوا الدين الشيعة العرب 
فيالعراق مملوير في نادته ورغبة الحزب علمانية من الرغم على لكن عيي. الصالح 
عنكثيرا يخرج لم البعث أل يظهر العشرين القرن في العراق تايخ أف إلا مدني، اتجاه 
الخاصةالكثرى أحزابهم إلى والشيعة الأكراد انصرف حين في الصق، المنة الحرب نطاق 

م،\ذءر بة \اقئو كد لشم د\ةححثم\همة و\اشؤإ \ذس\مس\ لأيحدوز نفلمى، وعمر جمال وميفس 
ا. 986بيروت، العربية، الوحدة درامات مركر ١،؛^^، \للأملأذ\ش 
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حسينصدام عهد مئ الحزب عفريت نمو ظاهرة تمر ليمكن دإشأ'ا• مدمي نطاق ني 
حالأي على المهل من يكن ولم الثخصت. المصالح تحقيق إلى الطريق كانت بأنها جزئيا 

أصحفياسإمبمدُا الحزب إلى الانتحاب 
ميهلرةإلى تاريخية ظروف أذن نقد محوؤية في العنا حزب فى الحال كانتا وكما 
ذلالiاالعراق. في البعثا حزب على معية عرانية ومناطق نرى من ب وكوادر نخميامحتا 

والمناطق.القرى هذه عن جاووا الخابرا١ت٠ وأجهزة الجيش وعناصر صياط من العد.يا■ أن 
البعثيينعلى عطفا ندي الأمن ونوى والجيش الشرطة عناصر كان>تا مكر، وقت في وحتى 

البعثيونأما أوقراهم• مناطقهم من هرلأء أل علموا متى  1963عام الملهلة من إحراجهم بعد 
مجنوفترائت، أشد ءقوباات، يتلقون كانوا نقد الشيعة من كانوا إذا وحموصا الأحرون 
العقاتديالالتزام تقهقر إلى أذن الي الأسباب أحد كانت، اله1لأاتمية المشاعر هده أطول؛ُ؛ا 

وعاتليةنيلية روابمل إلى البعئ» وانحدار العراق فى الأفراد صعبد على الحزبي والولاء 
أكثربالمافيا الشييهان العاتلية الميول هده وكانت( الوامع. الشعثي الدعم أفقده ما ومناطقية 

لاحقآ.سنراه ما وطا ؤ  1988عام الايرانية العراقية الحرب تلتا التي الفترة في بروزأ 
البعث،حزب لي الدائم الشرخ ولادة العشرين القرن من اليتيات( فترة شهدلتا كما 

ااخلأفا>تاإلىوصلتافيه مولية، ولل•في الذي الحزب هن-اوالعراقي• الموري جناحيه بين 

عنوالثماسات الملمات في الشيعي الدعوة حزب صرب على صدام عفلق يجع حنن ر )أ( 
لإحياءتنشط والش المراق نى المربية غير للأنتيات معاديا بجناحه البعث حزب كان المثرين، القرن 
البعثدستور من عشرة الحادية المادة كانت ا  963وحتى المثال. مبل على كردي ترمي نعور 
ولقدالمب،. يناهض عنصري تكل إلى دلخ كل ١^٠ الوض عن أن"يجر إل صراحة ■ا-ءو 

ضدالفكرة _، اشك 
 )2(Devlin, John, The Baath Party A Historyfrom Its Origins to 1966. Staford, Hoover institution

.1984 ,Press

،دكراتحل نراه الخرب، عند بديهي شأن( ، Jl_Nlفي جلدنهم أباء عر الأمن نوى عناصر عطف )3( 
وحراسالضباط أن( فيها حاء ،  1962عام لبنان في الاجتماعي القومي ورى الالحزب، انقلاب زعماء 

الخاتليةفالروايط حدمتهم؛ على وناموا ماداههم أر قراهم أبناء من القومتتن مع تعاطفوا الجون 
عميقا.ندهج، الشرق في والقبلية 
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ددل،\شث

ثخصياتنعلت كما دائمة، بصورة فيها للإنامة بغداد إلى عملق ميشال مومه لجوء حد 

إلىقياداته معي البلدين، الحزب-أوالحز؛ين_فى إضعاف ني وساعد أحرى. سورية بعثثة 
انسؤإزعاج المثري غير الاثراء عر دأبوا الدين صفوفه إر القيامحل صغار اسممطاب، 
ودعمهالطة الوعكرة الأملأياتا ءلاهرة يكره الثّمك، جعل ما المواطنين، على والتفيتق 

اّشلااكإألة موأصحت، والاحترام. الهيبة النفوس؛دل، في الذعر تثير التي ؛المخابراُت، 
فكرةيتيغوا لم الحر الإ؛داع أصحاب، إن إذ بعد فيما صعوبة أكثر حلافة مدنية كوادر 

المتفىُ'ا.ففلوا وكثيرون البعث، بصنوف القرى الإلحاق 

منبتوصية حين صدام مبدئياتحترإسراف العراقي البعث، في الدنية القيادة وكانت، 
على>|وروة في الحزب، داحل المكرية اللجنة ملغيان ولكن عفلق. ميشال الحزب، عام أمين 

للمزيحالمدنية القيادة إنماء إر أذى ل 966و 1965المامين في الممليدية المدنية القيادات، 
واتخذتهاإر؛يروين، الاJنية القيادة قفزت، البيطار، الدين وصلاح عقلي ميثال، رأسها وعلى 
الشاذالوصع هذا واستمر العراقي. الهمع صمتها ومن للحني، الأحرى المريع لادارة ٌركزأ 

المدنيينالقادة مجعفلم فانتقل ، 1968تموز/يوليو قي العراق في البعثيون؛انقلأي، قام حتى 
فيمفاه من عقلق ميثال وأمتيعي بغداد إر بيروين، من سوينة من اللاجئين للحرب 
ذللثهومنذ دمشق. في المسيتلر اليساري الجناح صد بغداد من البعث، حزب ليقود الرانيل 

ُ'ّورية''مستقلة وفرؤع قومية وأحرى قْلرية قيادة والعراق 'ّورية من لكل أصح الوقت، 
رالأردزص؛.ولبنان كاليمن الأحرى المربية البلدان في واعراقية• 

باتجاْ'تطري*،الممل والمراق أي،كل*>،ّررئة الحكم إر المث وصول، آثار ومن 
الجمهوريةمن والخروج ممر عن الأنفمال، على دمشق بعثير فعمل العثتن، تعبير حبإ 
قادةعندمااتفق وحتى الداخلية. الرانية إرالشؤون بعثتوبغداد فيماانصرف المتحدة المربية 

Dictatorship, (!)  ٠،؛Marion Farouk-Sluglett, Peter Sluglett, Iruq Since 1958, From Revolution

.108-115 .London, I.D. Tauris, 1990, pp

اعرارايعث، وحزمي، يعيالتح منطقة هانمرمن يدعاصم البقيادة ٠ امحوري بمث، حزُب، لبنان نمافي )2( 
طرابلس.من الرانعي المجيد عبل. الل.كترر بقتادة 
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محرت\ر,خ\لم\ذ

المصريالملام استحقاق لواحهة  1979عام الوحدة على والعراق موؤية 
حنأحمد الرسن رغبات صد مهدعا ني الفكرة على القضاء إلى العراق فى البعث محي 
المالحةتفضيل إلى البعثيون محي والعراق مرؤية من كل نقى الأسدرأ،. وحانظ البكر 

عقاتديابدأ الذي الانشقاق تحول ، 1970العام ومني العربية. القومية الصالح على القهلرية 
المرحمن ؤيضح الأمد. وحانفل حين ص1.ام رجلينت بين حاني مخصي إلى 

المراححمعظم ولكن عقاتدية. لأسباب يكن لم البحث؛ين وافتراق الحزب ام انقأن المالمؤ 
مثلفيما المماري الجناح موؤيا نى البعث منل حنث للمرخ عقاتديا جانبا هناك إل تقول 

رموزه.أقوى حين صدام أصيح الذي اليميني الجناح بعثيوالعراق 
ولكنالأعضاء. قليل المأن صثيل كان ، 1958ثورة ني البعث حزب ثارك عندما 

نيالمزدهرة الحربية والامتراكية القومية موجة وركي، شأنه تعاظم اللاحقة المنوات ني 
المؤامراتني الملحين برجاله العراق داحل أحرى نوى *ع العث وأسهم المتيتيات، 

حليفاالماةي،، الميوعي الحزب ولمرب نامم الكريم عبد الرئيس صد بانقلاب للقيام 
دمئ.ام وارتكس.  1963عام نثراير شباط/ ني الأول البعثي الانقلاب وحاء آنذاك. الظام 

مريعاكان البعث، حزب سقوط ولكن الثيوعيتن• ضد وخصوصا خصومه صد مسبوق غير 

فيأسهر تسعة بعد الملهلة محن خروجه إلى البلاد إدارة عن عجزه أذى إذ صعوده، مثل 
منالمابقون حلفاؤه الثعث، ضد بالانقلاب قام ولقد ذاته. العام •ع نونمبر اكاني/ تثرين 

يرما 1963عام عليهم الأمي حلفاء انقلاب وكان عارف^٠ الملام عبد يقريهم العكرين 
وناموا؛تصفيتهمحلفائهم على انقضوا عندما ،  1968عام الناجح انقلابهم في البعثيرن تعله 

الانقلاب.نجاح على أسبوعان يممى ولم 
بحثيةأيد على  1978إلى  1968منذ الفترة ش المستبدة القوية المركزية الدولة بناء إن 

م،يس حتم ما الأمات؛اي الوزداء رئيس السادات أنور الممري الريس ين ديفيد كاب اماق، )1( 
رانملن.وب يمد لكب في الصيفي الأمركي الريس ُقر 

عرفاتكره على والأمد الكر اتفق شما عرافان. ياسر الغالفي الزعيم إلى المشاعر اعتزت كما )2( 
معه.منجما صدام لكن الأبد إلى 
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ذوذء\ادمث\

العراقتاؤنخ على الير التاينخي الأثر لها كان حستن، وصدام الكر حن أحمد ميادة 
لكنتالمرحلة هده أن ثلث، أدنى هناك لمى المحمية، هازْ ثي مالثآ نيل فمهما الحديث،؛ 

الءدما'تامن الكثير الشعي، اعهلت، إذ العشرين القرن في المراق لدولة الذهبي الصر أيضا 
المحتيةوالمى واللم والثروة المتاهة في متهدمة مراحل إلى المراق وأوصلت، رالتةالي٠ا١تإ 

نظامبوحود بالملح يتمثل لكن القص اذ •ع حيراتها، يهابها إقليمية دولة المراق وأصح 
لدمالدولة هده صموط إلى غيابهما أدى هامان عنصران وهما حرة، وصحانة ديمقراحلي 
استقرارها.

واضمحلالواللائفي، المرتي التمزق مجن صعبة فلروف في المراق عاش ، 1968تبل 
التصفيةالقترة مفلاAرتاللث، ومن الدموية، فىعقدالانقلاياتر الرمعلى والمليقة الفكروالثقافة 

للقضاءاستعمل الذي البثع ؤ والختف 1963المام من ابتداء الشيوعي للمحزبف ١^؛،^ الجدية 
طلأتالمثحدن،  1968م البعثي الانقلأب، أ0 إلى الإشارة مع ئّم، الكريم عيد نظام عر 

الحكمزوال منذ سثقته التي المتْلرنة للحكومايته امتمراؤية لكن بل الماضي، سمر لكملا 
فيوصارمة مجهزة ؛متثلمة الململة يحل البعث، أن المرة هذْ الفرق ولكن الملكي• 

تأتلم اللملة على الهيمة ولكن المراق. من أكثر إتاليمي لدور بلميها والادعاء هيكليتها، 
مرحليتكتيكي يتحالف، نماتدؤيجأ، امتثدادي إرحكم بل الروبية، اليعثية القيال>ة نتيجة 

والجماءارت١الأفراد لبعض المنحزلة يالتصفية ثم ومن المراق، داحل القوى مراكز بعض مع 
أنذللئ، شعبيا. غضبآ وحد>ث، ولم وحنكة بهدوء تنته التعزلة التصفيات، هاوْ الصغيرة. 

كبرىسياسية محجازر يحتمل يعد لم الراني المام الرأي أن مفاده درساآحر تعلوا البعثتين 
الأماكنفي الجثث، وتشويه تحليق من ذللث، يرافق وما انقلابية، حركة كل  Jiju؛الج٠الة وتتل 

المامة؛

انطبعريثخمية، 2003عام المزوالأميركي مقت، التي او53 الموات، في المراق تاريخ 
بغدادستة مقارنة وضيعة أصول من الر الربي التكربي، حسين صدام هو واحد رحل 

والمشهورةتكريت، منعلقة في بتا نالفقيرة المرحا فرية من والنائم التوسعلة، المليقة من 
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مم'تل-ثخاماذ

نقرفي وعاش ١؛؛،  1937عام أبريل سان/  28في صدام ثلJ الجتش١ا؛. إل أمائها بانتساب 
الأقلعلى العلم، من يكفي ما حصل ولكته العراق• يمقامحس ونحيعة أشغال في وعمل ميسر 

صاحبإثه عنه وقتل نكرت• من يأترابه مقارنة الجامعية، والباوايات< الثانوية ال٠رحالة ني 
إليه.يستمع شرحآ أم يقرأْ ملفا أكان مواء التفاصل،، أدق بسرعة يحفظ فوتوغرافية، ذاكرة 

المدرسةاستاذ طلفاح حيرالله بخاله مبكرأمتأنرأ والري التنذلي٠رإ الياسي، المملر في، بدأ 
•ساجدة هن.ا، حاله ابنة من الزواج إر صدام وانتهى المرال• الجنس ني المابق والضابهل 

ارتأْلالتي والماتلأيت، والقاتل رأسه مسمط• وتاييخ حسين صدام نشأة في، كثيرآ نادحن، ولن 
مهماتفصيلا تترك لم صدم، كتت أو هو مولها التي الكتب، من كيترآ عددآ أن ذلك، بها، 

ولكنمجلدأ(.  19فير العراقية الأعلام وزارة عن، الرسمية سيرته )منها وذكرته إلا شأنه تنر 
وطنياءيد\ أصح الرسمي،، حسين، صدام ميلاد ابرطئ، نيسان/  28يوم أ0 إر الأمارة تجدر 

التلفزيونيةالخلية من، وفيضان الرسمية والعءلJ، الجماهيرية الاحتمالات تتخلله العراق فير 
السخصرابعبادة ارتمت، العراق محوون فيها تولى التي، الفترة وأن أيام• لحدة المستمرة 

•دكتاتوريا ونموذجا للنا'ر، شيء كل صدام فأصح كستالين، الحاكم 
التيالململة أجهزة بتاء دورأكييرآفي، عاما،  32الا؛ر، حين، صدام لعب، ، 1969العام في، 

في،فأصبح 1968العقداكي-ر،انقلأب^، 
ونابالاشتراكي العربي اليعثإ حزب عام أمتن ونالت، المخابرات جهاز رتيس العام ذللثج 

رجهازحل العنا حزب قرر الرنتا ذللثح في الوحيد• ااعها-اا ورول ريس 
الشمبؤعل، الأمنية الأجهزة اسماء وم ولتلهليف، العام. الأمن، جهاز ومملوير الأمتي، حيزُ 

قياديأي يرغب، ولم العام. الأمن، أجهزة على العامة* العلاقات امكتبا اسم اليعثيون ؛!؛، ٠١
آتهوالهزلة الجهاز. ط؛ عن، موولأ أصح الذي صدام ّوى بالأمن سمعته ربعل بحثي 

البارنينالبعثتتن على للقفاء الاصتخباراتية ملهلته صدام استحمل، ت، نالالم، توات الحلال 

اللنانيالجنس إل الخية عكار منطقة ل، الفقيرة القرى أبناء سب انتحيث لينان ني، مألوف هذا )ا( 
نلما.كبيرة بأعداد 

ا. 939يوليوعام تموز/ أول م، ولد إنه تقول أحرى رواية )2( 
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م:م-تثيخ\لم\ى

لمراأنهم يأسفون ال«راذين معظم جعل حش >مت، من كلهم لحلمه دمراممثه لحرامه 
أيأو عقاتديآ الكر يكن ولم المريحة. الوظاف هذه بحض على ليحصلوا تكريت من 

كلمن الرغم على اهتمامأ، الماصر عبد مع الوحدة مسألة يعط لم نهر الميل، هذا من شيء 
المرئيةالوحدة )متل حلاب من وجوده الفلام ثرعى التي الطتانة والخلابات الشعارات 

المرويةالقوى فع ني النلام سيامة أن حتى إلخ(• الامتعمار، ومناهضه فلسهلين وتحرير 
اصراتيلنى الرب أعداء اسمحان لأنت الشارع وفي والحكومة الجيش داحل والمائية 
والاستعمار.امراتيل صد راديكالي لراق محتمل صعود كابوس من دأراحتهم والغرب 

تشجيعالاقى العربية للوحدة وموليه المراق من كل في العشين عداء أن العلرافة ومن 
وموؤية.مصر ين الوحدة تجربة منن. الماصر بد يكره كان الذي عفلق ميشال من وتننليرأ 

علىفهوزايد الكر' شعارات هشاشة يدن حش البعث حكم من الأول الخام يتقاض فلم 
الأميركيةالسلام يمثادرة لقبول وهاجمه  1969سبتمبر أيلول/ فى الماصر عبد حمال وُلنية 

فعفي الأردتي الجيش عمل لتسهيل الأردن مع تعاون ولكنه امراتيل، مع رروجرى 
الأهليةالحرب في إذ الأردن. في المرايعلين المراقتين الجنود أعين أمام الفلعلينية المقاومة 

فىالمرافئ الجيش إلى أسبوعين لدة تتواصل الفلسهلينية القيادة نداءات كانت الأردن فى 
ندكان التكريتي حريان الراني الجيش أركان رئيس ولكن جالها، إلى التدخل الأردن 

ويقينالوضع• على اليهلرة من الأردتي الجيش لتتمكن التدخل يعدم حسين للملك تعهد 
الشعوبصجل فى سوداء نقعلة الأردن فى الأهلية الحرب فى الخرافي الجيش احياد، نمة 

سوريةوين الأردن من السكرية وحداته المراق سحب حتى شهور إلا هي وما المربية• 
المراق.شمال في الأكراد صد الحرب نى وللحاحةإليها الباهنلة تكاليفها بسبب 

محنهلقةمن المنة يققراء الواية مند آحرين ونحباءلّ والبكر حسين صدام أفكار وارتبعلت 
منتقريآ يأكماله الدولة جهاز أصبح حش الوصل، إلى المتل. السني والمثلث تكريت 
وترافقالموصل(. أقل ويا-رجة وعانة، وسامراء دورة ) وجوارها تكريت، من السنة الرب 

متعلقةفي الشيعة لفقراء التكارتة مساكنه من الرغم على شيعية، لمشاركة تام رفض •ع ذللش، 
فيالكرخ وكانت، وذووه• وحال صدام ومنهم تكريت، فقراء إليها لجآ المب الثغال.ادية الكرخ 

104



د،ذ<\دث

الريفيأنمكانها وأصول عشواتيتها ثى الجنويية بيروت صاحية يشيه رالتيتيات يتيات الحم
والمسيحييننقراءالمنة وبعض المنة الفلمطيتيين الميعة،ع تجاوراللبنانيون حيث الرصيعة 

قرارآكان الملهلة من الميعة استاء لأذ مثه عن العراق شيعة مهنالب واحتلفت اللبنانيين. 
ولذلكالمنة. نقراء وضع كان كما الاجتماعية الخلتقية خلفيتهم له علاقة لا بامتياز مياسيا 

فيرأت التي الميعية للنخب مزدوجة إعانة المنة الثائرين من ورفاته صدام وصول كان 
فيالمنة من الأميين لأنماف مح يئللم في إمحانآ الحكم مقاليد من استنانهم استمرار 

وهداوالتهميس؛ القع في ومثقفوهم وأرياوهم الميعة وجهاء ثرخ بينما المناصب استلأم 
ج.فيما العراق دولة انهيار في هاما عاملا سيكون الهلاتفي المؤخ 

الثانيوالرجل الثورة قيادة مجلس رئيس نائب صدام أصبح ، 1968العام انقضاء وتبل 
ارالتدالرسمي صدام لقب فأصبح إ، 969بداية في الخصب في تثبيته قرار وصدر التذلام، في 

صدامجعل ذكية، حهلوة وفي القصاص. ينال اللقب هذا بدون صدام يذكر نمن التائب* 
أيفي مقابلته محن مكنه ما الج٠هورية، رئيس البكر، لمكتهبخ ملاصقا للرئيس كتائب مكتبه 
وعزلنوته لتحصين التتوعة مناصبه صدام فاستغل يزوره. محن على والإشراف يريد ونت 

.2003عام سقوطه وحتى  1968العام من والوحيد القوى العراق رجل أصح حتى البكر، 
للجمهوريةكرئيس فعلا بدأ صدام دور أ0 رأوا كتاب لأراء مخالفة هذه التاؤيخية والحقيقة 

منحرمانه من وليتتقم ؛ا،.  1968عام فعلا يزحه لم وكأنه ، 1979عام للبكر رأزاحته* بعد 
جنرالاه نفعين تضبات الفي ثرارأ صدام أحذ الخمسمنيات، في الحربية المدرسة لحول 

ؤ 1979عام الملحة للقوات أعلى تائيا ثم الجيش في 

منمكتبه إلى تصل ورقة أي ؤثوير يبصم صدام بيد أداة رئاسته فترة طيلة البكر وكان 
لهمح يوضع ني الكر كان ونظريا كافة• الصلاحيات عن له تنازل الذي صدام انائبه* 
كانلأته بل منه رغبة لعدم ليس مينا، يعمل لم ولكنه ، 1976العام حتى لمدام حد بوضع 
صدام،إلى بت نالتي المزامرات يعفى فإذ لذلك صدام. بيد البلاد في الأمور لير مرتاحا 

لصريعن يرلووآوا تمرز/ 3ا عدد باريس، في حوري أصدرهاسل التي مجلة'ائتني' راجع 
الساحة.على فجاة ظهر احديد٠ عنصر وكانه الرئاسة سدة إلى صدام 
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مه.وسقيي الكر من بطلب نعلا لكنت ا، 969عام اواف، الرزاق مد الوزراء رئس لكزاحة 
نيعراثيون عملاء اغتاله حيث لدن ني مناه في لحقه اذ وثانه، اكايف صدام يترك ولم 

للطامالربي المعبر صدام أصيح ل 976وبعد انتركونتيتنتال فندق أمام  1978يوليوتموز/ 
والرحل

علىالدولة أمن رحال اعتمد الامتبدادى، الحكم في البعث حزب حهلة وصمن 
تتلتمر الأقوياء للمعارصين درس تلقين ومنها أهدافهم إلى للوصول مختلفة أساليب 
الأسلوبعلى الأمثلة وأحد المجتمع. على تعرصونه يكمثال صعقاء أسخاص وسجن 
قوامها، 1969عام ®إمبريالية* مؤامرة كشف عن الأعلاف إلى باكرأ الننام لجوء هو القمعي 

الذيالعام الجر تثبيت في الخهلوة هدْ ومحاعدت< عراقيين. يهود سعة تمنهم جاسوسا  14
اسرائيلأف الواقعة هذه تفاصيل وفي ال؛دايةله. من وترؤيعهم حصرمه لردع الaلام أراده 
كانون4 في عراقيأ عكريآ  16مهمئ عن أسفرت الأردن في عسكرية موام على غارة شنت 

المشاركينعود قدر بغداد في صخمة تaلاهرة سارت اكالي اليوم وني، •  1968ديسمبر الأول/ 
القصرأمام وتونفوا فلسفية. وشخصيات وحزبيون رسميون يسترأمامهم ألفا بأربعين فيها 

اكلفزيوننقلها ساعتين لمدة حماسية لكمة النكروألقى أحمدحن الرئيس فمج الرنامحي 
أياموحلال الجواسيس. وباستممال جديد من بيد الخامس الهلا؛ور بضرب فيها وعد 
حتىأسابيع إلا هي وما جاسوسية، وشيكة حامس طابور اكتشاف، عن فحلا النثنام أعلن 
هيالأى.امات هذه بآل الاذاعة صدحت فيما شخصا،  14ؤإعدام منهم عدد محاكمة تمت، 

التحرير*،فى،ساحة الجثث، وعلقت، فلهلين*أأ،ا تحرير نحو الشجاعة الأولى ®الختلوة 
النداءالألوف، مثات فلبى الثورة*. ®أعداء مصير لمشاهدة المواطنين راديوبغداد دعا فيما 

الحديث،هذا وأصبح البكر. حن وأحمد حين صدام يرافقهم الجثحا، لمشاهدة وحضروا 

داراتالآ\—٠^٢٦، \ذء \ادم \دي\\ ش وهدب جؤ ح عواش محذؤ\تؤدٍم هاشم، جواد )1( 
.2003ال-اني، 

بذبحتام رجل عن >غة اللمانة الشب المرؤيات قي إذ الشرش: اكراث ني ليس هذا )2( 
الزواج. JUكهابه؛زوجته أمام زفافه ليلة نملة 

.2003ايريل نيسان/ ا الحياة في 5 الحلقة المراق، في البعث ءنمة صاغية حازم )3( 
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أعدماالقد بغداد رذإذاعة ذكان الغريق. الدول نى العراق لأنتقاد ومصدرا دولتا شأنا 
العراقونذلام الغرب مارس الحالين كلأ وني المسح•. صلوا النهري ولكي جوايى 

القطعلى الغرب عتن كانت فلسطين، على العراق حكومة عين تكن لم حض نمي النفاق، 
العرانتتن•من ١^٢ ضحايا على دلس العراني 

منإحانتها عبر والجماعات المقلمات إهانة على الفلام دأب الاعدامحات، هده بعل. 
عميلاكان عارف اللام عبد السابق الرئيس أ0 الفنام فأعلن نش. بأساليب صده التجمهر 

بجنالزان الرحمن عد السابق الوزراء رص على حكم كما الأمركة• للمخابرات 
الجوحلا وبعدما التعديب. أنولع لنش تعريفه بعد لامراتيل، العمالة يتهمة الأمل. 'لويل 

نحواللعلة اهتمام وتوجه التالية السنوات ش الوضع انقلب الجل.ية، العارضة عناصر من 
انقلابتادة جميع تصفية تمت يصيات النهاية قل وهكاوا العث. حزب داحل أبناتها نمع 

الرجلانوأصبح حين. صدام ونائبه وقريه الكر حن الرئيس انين. باستثناء  1968
وباختيارهماالحاكما الثورة قيادة مجلي على الكاملة بسيهلرتهما والربط الحل محاحبؤر 

ستة.عالدالأعضاءإلى هبتلء حتى قليلة، صنوان وحلال مرارآ للأعضاء وتغتترهما 
فالعيونعنليما. العراق داحل تستطعه وما الأمركة السياسة من الفنام حون، وكان 

وحتى 1958ثورة منال العراق أحداث في الأميركية المخابرات دور على اءألأع على كانوا 
المههودةبالسرعة الأميركية الهنالب تلبية عن عجزوا المرة هذه ولكن . 1968انقلاب 

الرأيكان فيما اuل إلى تفتقر كانت الدولة خزية وأذ خصوصا اuبقين، للأملأيين 
دعمفى لدورها معها الحلاقة عارف الرحمن عبد تمي بعدما لأميركا معاديا العراقي العام 

احتمالاتاحتواء على والبعث صدام فعمل اكاصر. عبد وهزيمة  1967جرب في اسرابل 
رسمراوقتا قي بقسوة الداخلية العارضة وواجهوا حارجي بعون اللعلة من إحراجهم 

وبموازاةالحضيض. إلى معها علاقتهم وصلت الي الأمركة المخابرات مواجهة أسلوب 
ضدالتآمر إلى نعى بأنها أميركا ضد الكلامية الحملة العراق حكام صعد ال.اخلى القمع 

الوؤلني.نفلا٠ه قلب ؤإلى العراق 
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المخابراتمع التعامل من صنوان وبعد ، 1968الثاني/نوفمبر تثرين ني وهكذا 
منعددا أل فأعلوا غيرهم إلى الاتهام هدا يمتحوا أل البعشول رأى الأميركية، 
سرىحاج مدحت الكولونتل وانهمرا والمرصاد، إيه® آى رالمي مع يتعاملون المراقتين 

موصصري رفعت شقيق كان مرى أن ذللث، صحيحآ، الاتهام يكن ولم عميلة. حلقة بقيادة 
تنلرالمخابراتفى اعلته( ولكن لبلادْ، انامريقاءا٠الآ إنوكان الأحرار®، الضياتل احركة 

ومتقلين.ناصرين ومن العن، حزب خارج من لمرانيين وامتشطابه نمته كان الراقية 
تملكالش الراقية بالقوى الاتصال، المتحدة الولايات عادة من بأذ ورفاقه صدام وحمن 
الأميركيةالخائرات أل واستنجوا النظام، إزاحة يعل- بديلة مرعية تأمين على وتقدر شمية 

الهراتداحل للتذلام تحديا تمثل أن يمكن المث، جارج عراقية فعالية بآي منتصل 
التلفزيون،على ؛عمالته ايعترف، وحعلوْ أميركي، عميل أنه على مري فاعتقلوا الملحة. 

البلادفي يقوا ممن عراقيا يهوديا  16بينهم مواؤلنا،  30اعتقال الاعدام هدا وتلي أءل.موها ثم 
العراق،صد أميركية صهيونية حلية في أعضاء أنهم على وتقديمهم إمراتيل دولة قيام بعد 

ملأتثوقة جمعير إعلامية بحملة صدام وقام إسرائيل. مخابرات جهاز للموصاد، وعملأء 
صدالالؤامجرة؛ا هدْ كشف أهمية عن واكلفزيون والاداعات والمجلات الجرائد صفحات 

أعينها.أمام فلملين تحرير مسألة وضعت، التي المراثية القيادة 

29باعتمأل  1970بداية في فأمر المراثي الجيش على لليطرة حمك صدام واصل 
مجموعاناتهم ثم وأعدمهم. التذلاما، قلب إلى ®السعي بتهمة الدتتين من وعددآ صابهلآ 
فيماوتبين ؤرعدامات. اعتقالات سالسالة ذللت، وتلي إيران، *ع المراقا على بالتامر أحرى 

وتثكالتإصد.ام. أزلام من كانوا ايالرامرة® اعترفوا الذين الضباط صغار من اثنين أل بعد 
صخصا 42باعدام أحكاما وأصدرت كزار وناظم رمضان ياسين طه ضمتنا حاصة محكمة 

صدإيران صاْ *ع التآمر بتهمة 

قيادةمن التكريتي حريان الجنرال صدام أزاح ه نقالمام من اكتربر الأول/ تثرين وفي 

Marion Farouk-Slugiett, Peter Sluglett, Iraqء،أء/ك  From Revohuton to ,1958,ر/رر7اسا،7،رء ( )1 

.134-136 .London, I.B. Taiiris, 1990, pp
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ئ"انعثد، 

الأحيرهذا فلجأ الجزار الى حريان ض ثم تكريت. من شهاب حامد مكانه وعين الجنس 
صريعآأردؤه نتنة له فأرسل العراق من فريا حريان يكون أن لمدام يرق ولم الكويت. إلى 
يرون.في المممي امرائي اتصالح مهدى الجنرال يقتل من أرمل ثم ا• 97لمايو أيار/ ني 

التيفامم اغتيال عملية ومخهلهل البعث لحزب عامآ أمينا كان الذي الركابي فواد دور وحاء 
تركفهو الفلمام، على للخهلر مصدر أي يشكل يكن لم المكين هذا صدام. فيها مارك 
طالبوعندما ّ  1968انقلاب نجاح فور مجن ولكنه الناصرية، طريق واحتار البعث حزب 
1970عام الجن في أحدهم طعنه مخالفة، أي يرتكب لم لأنه مراحه بإطلاق الحزب نل-ماء 
بعثيلأثه وليس الناصريين لإخافة كمثال امتعمل تتله ولكي التفاصيل. يعرفه ولم نقتله 
ألشيعي•سابق 

،1971سبتمبر أيلول/  28يوم واحدة فبمربة منافيه، على للقضاء الجولمدام خلا 
نائبعماش، مهدي صالح الجنرال أتصاء إلى أدى البكر بموافقة حكوميا تعييرا أحديثه 
منالأول فأتال الخارجية. ونير الشيخلي الكريم وعد الداخلية، ووزير الجمهويئة رئيس 

أيلول/في المغرب في العربية الدول جامعة مؤتمر في العراق عن غيابه أثناء مناصبه كل 
صدامعند البديل وكان محترف، عراني جنس بناء لأمل صربة هذه فكائن، ، 1971سبتمبر 

وعنصدام فوافق عماثن أذية البكر عارض نادرة دنفة وفي البعث،• لحزبا تابع يش جص 
حسبرالوأم• صدام زميل النيخلي، أمحا . 1975عام وفاته حتى أوروبا ني صفيرأ عماثن 
إزاحةصست، وكان المتحدة. الأمم مقيرأفي وعين للخارجية كونير منصبه من فأزيح تعبيرْ، 

وأنهّورية الصلع«ع رأب صرورة عن يتحدث اخذ لمدام الحميم الرفيق هن.ا أن الثيخلي 
منالثيخلي تقاعد وصدما السلطة. ومراكز الوزارايت، كل على يدْ يفع أن لمدام يجوز لا 

.1982عام أحدهم تتله إلى؛غالاد، وعاد منصبه 

الغرب،•ع اتملأالأ'.تا يقيموا أن الممكن من الن-ين المستقلين على الق»ع يقتصر ولم 
1968أواخر في إذ الأرض. تحت نوتهم يعرف، لأنه أيما الثيوعيين من خاف البعث، ولكن 
شيوعيونلحرن م فهاجم التفلام، امقاط إلى الشيوعي للحزب المركزية القيادة دعثإ 

بالشيوعيينتنكيل بحمالة النثلام ورد صدام. منزل على الرصاصي وأطلقوا حكومية مكاسب، 
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ليالثيومن هووعثرات وتعديه الحاج عزيز الثيوعي القائد ;اعتمال يأت ، 1969عام 
ءالاعتراف،على إجبارهم بعد بالاعدام شخصأ عشرين على ومحالحكم النهاية، تصر مجن 

المهنأصحاب من شخص  200الظام اعممل  1974وني النظام. صد عوامرة سيسر العلني 
مهمةالمن، ني المقدمن منالخقاعدين وجلهم الدن، مثمقفي من الوصطى الهلقة وأُناء 

الماموية.الحركة إلى الانتساب 

ومندالسومن والمتين والناصرسن العرب القومين من اللي تهلهبر وبعد 
المحملينمناتيه منية نحو صدام اتجه إيهء، أي والي الصهبونية اعملأم النظام صماهم 

عام.بشكل العراقي والمجتمع العامة والادارات الجيش وش البعث حزب داحل 

اجتماعيةنهضة 

ماتحقيق تليالة سنوات في البعثي النفلام استطاع وصرامته، نوته من الرغم على 
البعث،قام إل ؛. والأقتهادى١١الاجتماعي المعيدين على المتماقبة الحكومات عنه عجزت 

التيالاجتماعية التقييمات ببعض وقام ، 1972عام الأجنبية العراقي التفقل شركة باميم 
مناجين المآلاف، مراح إطلاق الأولى الخْلوة وكانن، المواطنين. سن شعبية له حهقتأ 
ورافقم. قاسالكريم عل. عهد منل. الاعتقال غياهب، في دهرا أمضى بعضهم السابقة، العهود 

حقبمون الناس اعتقال ومسألة الج.مئا فوق والقانون إ0 فيه قال لمدام حطاب الخطوة هده 
عثرةفوظف العام، القهلاع تكبير في ة جديل. مرحلة صدام بدأ نم .(. ر.٠ لا ثانية مرة ١.؛، تحل لن 

وصغوطالمالية الموارد نقمى يت، يالمابقة الحكومات صزحتهم الدين س ئخمى آلاف، 
الختجةالضط كميات تييات الأوائل في خفضت، التي الأجنية الراقي الشط ثركة 

مسبغاأحيانا ه ينفالمهمة يقوم؛التعيينات مدام وكان للعراق. الدفوعة ال٠بالح وبالتالي 
وظ؛فةُ؛ُ.في يقصده س على النعم 

Marion Farouk-Sluglett, Peter Slugictt, Iraq 1958 ءءرءرك , From Revolution to Dictatorship, ( را

London, LB.Tauris, 1990, pp. 137-139.

Khadduri, Majid, Socialist Iraq: A study in Iraqi Politics 1968 ء-،ر>;ع . Washington D.C.: Middle (2ر

East Institute, 1978.
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المييات،بداية مند الناس انتظره الذي الزراعي الاصلاح برناّج بإنجاز صدام وقام 
العملأن عن الرغم على لكن جديدة• وحقوق امتيازات على والوراعثون الفلاحون فحصل 

الأجورمن حننت القائمة العمالية والاتحادات النقاJات اليعث،،إلأأن حكرأعلى التقااىكان 
لأولالعراقيون حمل والاجتماعية، الصحة الضمانات مجالات وفى الحمال. أحوال ومن 
فيوخصوصا العراقية المرأة بشؤون صدام واهتم صحية. وخدمات صمان أنثلمة على مرة 

مثلالرجال، على حكرآ كانت، مهن فى واسعا المجال لها وفح والدراسة، العمل حقول 
ذاتوالمثاريع القرارات من الكثير تبز صدام أ0 د*ع الثعبى• والجيش اإمسالحة القوات 
والقيمدومايأخذالعادات كان إلاأثه الشرفية، أوروبا دول في به المعمول الاشتراكي الطاح 
والحاتلأت.العشائر بتقاليد وهو١^١^٤ بالاعتبار، العربية 

حمقه ١٠وسعيدآ؛المال وبرفرة بفوزه متمتعا صدام كان السلطة في الأولى سنواته في 
معصوره التلفزة ومامات المحق، تنثر ميتما صحوكآ فيدا الشخصي، الصعيد على 
يرتدىوبات العراقية العائلات \ءج\ب وتال اطفال(، واريحة ساجدة )زوجته عائلته أفراد 

يقلدونهالبعث، حنيتا أعضاء وأخي زواره، على ؤيوزعها بكثرة الناحرة الأوروبية الملابس 
أؤلفالهمؤيحمل منازلهم في الناس يزور صدام بدأ نم والشاربين، والتريحة اللماس فى 

الحكومية.والدوائر والشرلكت المصاغ ني العمل أماكن ؤيزور الصورا مجن المزيد لالتقاط 
تلفزيونيةلقطات هو ، 2003ايريل نيسان/ 9 يوم صقرطه نيل صدام أمع مشهد آحر ولعل 

تدكالأميركية الطائرات فيما له تهتف والناس بغداد في وسهل منصة على وهو له 
المدينة.

ففيالميف. من مضاء أكثر الكلمة فيه تعتبر بلد في صيء كل ليت الصورة ولكن 
سلسلةصدام صورة رافقت المقدس، الكتاب يقول كما الكلمة، قيه كانعت البدء ش سرق 

مجلداتيملأ الستين عير حجمها فأصبح إليه. ست وحهلابات وتصريحات مقالات 
كتابي،شان يبق فلم حسينء- صدام امرلفات اسم الأعلام وزارة عليها أطلقت ضخمة 
أمكن، 2003عام للعراق الأميركي الغزو وأثناء صدام. توقيع وحمل إلا أدبي أو علمي 

سيرةهي الحجم كبيرة أنيقة كتبا الأرصفة مكتبات على يلمحرا أن التلفزيون مشاهدي 

!أل



م:ءزتاد،خ\ذماذ

عامبشكل الفكرة مترح وأحياناكان كتابامحرقين، استعمل إنه ؤيقال مجلدأ. في9ا صدام 
جامعةمنحته كما العبقرية. ينام أكاديميآ منحن ؤيمتحونها ومحرا-بمر أبحاث ني نيمحيغونها 

بقلمأدبية نمص ويلهرت القاهمة. في الأولى سنتها درس لأنه الحقوق ني اني ليبغداد 
شكلصدام إلى ب مما المكتوب الهائل الكم وهذا لغاتُ'أ. عدة إلى ثرحت صدام 

وكاناء. ومصبحآ السلطان بح؛حم،و للتدائم بشكل الأعلام وسائل أذاعتها غريرة مائة 
وحينصدام. مدح الشعرفي يكتبون الدين للمواؤلنتن الث ساعات يفرد العراقي التلفزيون 

وأنبهمكتبه إلى صدام دءاْ ارالشعراا، من للبث يصلح لا ما تشذيب التلفزيون رئيس حاول 
ما^أنت صل.ام؛قولهت عفلق ميشال وقبع اعرهم، مبالتعبيرعن للمواحلنين لايمح لأنه 

الثاب!،اايحتاجه 

والكرديةالشيعية المعارصة 

الشامكان حيث  1969فبراير شباط/ ش إيران مع حدودية بأزمة البعث حكم ا؛تل.أ 
علىالبلدين حيشى حشد إلى ذللث، وأدى العرب لشط الشرقي الماحل على ؛الميادة يهنالب، 

علىناجح بهجوم إيران من فقاموابدعم اللدين تعكترالأجواءبض الأكراد واستغل الحدود• 
وصلت،الأكراد مع مقاوصات العراقية الحكومة فبدأت .  1969مارس فيآذار/ كركوك مدينة 

وفيانيالالاتحاد على جزئيا الأكراد اتكال بت، وي. 1970العام ني متقدمة مراحل إلى 
حلاالأحير رفض وأمام موصوعهم؟ لبحنا كوميغن ألكي موسكووقابل إلى صدام سافر 

ممثليفقابل محلمي، حل عن يتكلم وهو بعداد إلى صدام عاد الكردية، للقضية عسكريا 
علىباطلاعه واعجابهم التفاوض في بمصداقيته بعد فيما اعترفوا الذين الكردية الأطراف 

الأكرادمع اتفافآ الحكومة ونم، وiعالآ اتفاق. إلى الوصول في ورغبته نحيتهم تفاصيل 
الرجعف، الش العراق أكراد لحقوق الأمامية الوثيقة اعثر ، 1970ئرس آذار/  11في 

التالية"؛.للقوي الأساسي الرسمي 

.والملالئs٠ءاراية منها )٦( 
ا. 994والنشر، للدراسأت المرية ة المورّ\ق، \ذم ى ذيه \ذؤ \قتفسد الحاج، عزيز )2( 
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درل،\ذعث

ترنحإل الطرض أوصل -كردى حكومي تقارب عر الإيجامحة الظريف وساعدت 
الحكومة.ش امتيازات الكردمتاني الديمقراطي الحزب ؤيمح الأكراد بحقوق يعترف اتفاق 
)دمتورالقومية مزدوجة دولة بالعراق والاعتراف الأكراد أوصاع بتعين النظام بدأ وفعلا 
معالعلاقات يقملعوا لم ولكنهم العسكري، امتعدادهم بتخنيص الأكراد نتجاوت (. 1970

التعاطيقفل صدام أ0 إلا البعثتتن مع جيئة علاقات إلى سعى الرزاني أل من ومع إيران• 
التفاوض؛ا،اني ومباشرة وصرحا أكثر كان الذي الطالباني مع 

منطقةني ديمقراطية انتخابات وعل للاكراد الداني الحكم مبدأ عر الوثيقة وانقت 
لغةالكردية الينة استعمال وعر البلاد، ثروة ني المشاركة مبدأ وعر الذاتي، الحكم 

الدعمإلى اللجوء بعدم التزاما الأكراد قدم ذللث، ومقابل كردية. شرطة نوى واثامة رسمية، 
وزاريةمقاعد حمسة الأكراد صدام منح ذللئ،، وفوق المركزية. بلائهم حكومة صد الأجشي 

القبلية.الولاءات ؤيحفغل خاصته على يوزعه الأرزاُي، مصطفى للملأ شهريا مبلغا وخصص 

ومنحت،صنوان. خمس تتجاوز لا فترة خلال الاتفاق بنود نتقيد عر الطرفان واتفق 
الأتتيةالتركيبة بتغيير بدءأ الأرض، على حقائق لخلق كافيا ونتا صدام الزمنية الفترة هده 

أنمن الرغم فعلى والتركمان. والأماد الخرب من خليطا كانت، التي النقطية، كركوك لخدينة 
العددي.^نالربوالأكرا^طثواءنتفوقهم 

منعرب موظفون يديرها كركوك في الحكومية والخومأت الخراكز يفح صدام فأخل. 
دعت،وفيما المدسة. إلى الكردي النزوح فشجع الأمر هدا الثرزاني ولاحمي الخدينة. خارج 

والمؤسساتالماءارس لبناء كردية مزمات إلى الحكومية الأموال تحويل إلى الاتفاقية 
أغض،ما مباشرة، المثاؤيع هذْ تشن. المركزية الحكومة أخل.ت للاكراد، الاجتماعية 

المرةوهذه الخارجي. الدعم إلى مجيئا النفئر إلى البرزاني قيادة الأقل عر يدح الأكراد 
الأكرادعند التحول بداية وكانت، ؤإصراتيل، إيران شاه ولجآإر الوفياتي الاتحاد عن - ايتعل 

Marion Farouk-Sluglclt, Peter Slugiett, Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship, (!)

London, I.B. Tauris, 990 ا , pp. ا3ا-62ا .
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م'م'ذثاخممح

أمركاامحمدته الذي واللسراكن، ان الأناحقوق خئاب إلى واليسار، ءالممدمة حطاب عن 
والغرب.

ا،97لأيالول/مستمبر  28ني والثيخلي عماثى إنماء عن نخ نبعدأن صدام، أما 
مصطفىلاغتيال كزار نافلم الأض لمووله الأوامر وأعطى النار الوم ر اسقظ نقد 

ورجالممثلوالحكومة قوامه وقو فذما العراق. شمال ليمانيت النرب مونعه ر الرزار 
انفجرتالمحادثات وحلال البرزاني. مع المفاوضات لمتابعت الليمانية إلى لمون مدين 

الفورعلى فئتلوا متهم، معرنة بدون الدين لرجال حقيبة في التثلام حثأها نامفة عتوات 
عام.نل الموئع الاتفاق إنجاح ر الأمل وبحر الرذار لجرح 

قانونفي النفلر بإعادة فوعد العراق ثسعة الة يمصدام اهتم ، البعث، حكم بد.اية ور 
كانت،الثيحة محطالم، ولكن الذهبية. الحاكم لتفسير حاصعآ بجعله الثخمية الأحوال 

يدحلواولم الحكومة، ممثلي استقبال عن الروحية قياداتهم فتوقفت، صدام، يلبها ولم كثيرة 
حكومةعلى مهللبين البداية منذ محلرحوا فلقد الأكرادأ'آؤ فحل كما تفصيلية مفاوضات في 

وكاملاحقيقيا تجلأ البة ومح مراوغة بدون الشخصية الأحوال قانون إلغاء العثتين. 
ولكيبالعيانية، يلهج البحث، أف إر الشيعة قادة أشار المثال سبيل وعلى لململة. ار 

أغلبيةالميعة فيه شكل بلد ر التكريتين المنة من كانوا الثورة قيادة مجلس أعضاء ثلثي 
اكيعةقيادة أف ورفاقه نمدام انفح حتى الثعث، حكم على الأول المام ينقص ولم المكان. 

أوأيالأكراد وليس حكمهم على الأساسي الخلر وتشكل التفاوض ترفص المراس صعة 
منذالبعث، ضد العالني الكلام بدأوا قد كانوا الميعة علماء أف حصوصا آحر، داخلي ؤنرفط 
قيادةفي بارزأ كان انمدر باقر محمد اليد أن ومع وجل• بل*ون الانقلاب بعد الأور الأيام 

التيالقوة هم وأبناءء الحكيم محن اليد الأحر، الزعيم أف كان صدام نقدير أف إلا الميعة، 
قمعها.يجسمإ 

إضافيةحقوقآ المرأة ومح صدام؛تقويته قام المحمية، الأحوال قانون إلغاء س وبدلا 

Charles Tripp, ٨ History <ه;//ا،/, Cambridge, Cambrdigc University Press, 2002, p. 199.
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ذوذ،\دمث

بأمحدار 1969ايريل نيان/ ني الهجوم إلى انتقل ثم الزوجات• تعدد س الرجال ومع 
الحكيمشعبية يي رأى الذي عفلق ميشال من وبتثجح الشيعي. الدعوة حزب يحظر تانون 

المباشرةالأسباب ومن الدعوة. حزب أعضاء يعتقل بدأالنظام البعث، لرؤية تهل*يل-ا المذهبية 
ولدىالبلاد حارج رحلة ءامم.أمن كان أئه الشيعية القيادات ضد للانحياز عفلق ينعت التي 

عاندهو كان الذي الحكيم للسيد الحاشل. الشعبي الاستقبال راعه بغداد مطار إلى وصوله 
الأسلاميةأن،الجماعات صدام وأنذر بالقلق عفلق فأصيب العراق. حارج رحلة عن أيضا 

وأفراديالحكيم التنكيل صدام وبدا صربها*. ؤيجب عليها اليطرة يصعب، قوة إلى محتمل 
عامه نفالحكيم وتتل وأحفاده أولاده من فردأ  17فأعدم لإبراز، عملاء أئهم على عائلته 
مرورالاعدامات هذه تمر ولم وطهران. لندن إلى الحكيم أسرة من بقي من ففر ، 1970

وأصحالقمع. من وبمزيد ح،-يد من بيد النظام واجهه عارمآ، شعبيا غضا أثارت إذ الكرام، 
صدلهجته من الأول يخفقا فلم الحكيم. مقتل بعد الأبرز الشيعي الزعيم المدر باقر محمد 
مجمثلياستقبال في الحنيل. ورفضه البعث،، لحزب بالانتقال المملوءة اكيتية وحطبه النظام، 

الحكومة.

البكرفتدخل المحير، واعتقل النجف إلى الجيش الدولة أرّالتا ، 1972بداية وني 
مرانف،يعدل لم ذللت، ولكن فأطلق، المحّل.ر محراح إطلاق وطلب، النادرة تدخلانه سياق ني 

الاشتباكاتو؛اتت، التصعيد، نحو تتجه الأمور كانتا بل الحكومة، محن الشيعية المعارضة 
دينرجال خمسة بقتل صدام أمر كذاال؛ا عاديا. شأنا اللهلة وعكر شيعة لحين مبين 

العملإلى الأخير هذا فعاد مجددأ سراحه وأطلق ثانية مرة المدر وسجن  1974عام شيعة 
ذكرىيمناصبة النجف، في صحمة تذلاهرة المدر وناد الحكيم. أبناء ع بالتعاون المياسي 
وارتكبواأسلحتهم نيران الجنود نقح بهذاالتحا.ي الململة تمح ولم ضدالنءلام. عاشوراء 

معارضألفي صدام سجن حيتا أعلى مستوى إلى القمع ووصل التثلاهرين، بمحق مجزرة 
ألف،ماتتي بملرد تام ذللثظ إلى ؤإصافة وأءل.محهما الميعة من علماء ثمانية واعتقل شيعي 

لوالمرء اءل يتالإطار هذا وفي إيرانية• أصولهم أن بتهمة إيران إلى ثيعي عراهم، مواطن 
ولمالبلدان. لفرغن، أخرى بلدان في أصولهم لأل مواطنيها بملرد الحالم في دولة كل بدأت 
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م-حوتاريخ\لم\ذ

العرانية,الجشية نواتين بتغيير الطرد هذا شرعن بل معارضيه من الشيعة بنفي صدام يكتف 

وضعطلبها، بمجرد العرانية الجنية على يحصلون عربية دولة *واطنوأي لكن ونت وش 
عربي.غير أصل من أنه اتهام قفص ني العراقي اكب من بالمئة  60النذلام 

شيعة،ناشهلون بها قام وكربلأء النجف ني اضملرايات وقعت، ، 1977نراير ثباط/ وني 
بالأرواح.نماتر إلى اذى ما المواطين على النار أطلق الذي الجيش الحكومة فأرصلت، 
عزمتؤقيادة أشحاصى حمة من هينة الحاكم الثورة قيادة مجلس عين القمع، ني وللامعان 
الهيثةحكمتإ سرمعة، صوؤية محاكمامتا ويعد الشغب،. بإثارة المتهمين لمحاكمة ممعلفى 

هذْصدام واعتبر آحرين• ين حمعر المريد بالجن وبالحكم أشخاص ثمانية بإعدام 
عضويالجاصم، وحن محمعلفى عزلتا بتجريد قام قصيرة فترة وحلال، حقيقة، الأحكام 

االأنهزاعيةاالبلادبتهمة في ناتئة وأبعدهماإرمنتلمة والرصمية الحزبية رتبهمامن الهيثة، 
عزمتؤأف ررغم القيادة مجلس بننلر حفيقة حاءمت، الهيثة أحكام لأن وذللئ، واالأهمالا٠، 

منذالثورة قيادة وعضومجلي  1966منذ لالحزر_، القعلرية القيادة ني عضوأ كان مصعلفى 
ا(969ّ

عيسىالصين، نى العرانى النير أ0 المكشوفة العنصرية الزمن ذلل؛، ءلأمادت، ومن 
•عءر؛يةاا. منها أكثر فارمبة الحراقا شيعة أصول( ررأ0 علنا صرح ، تكريت، من وهو صالح 

معروفةعربية قباثل هم العراق، شيعة أف تركي العراق، ديمغرافية عن الت١ري٠حية الحقائق أ0 
فاقت،ممارسة وفي الجغرافية• بت، يإيران س قدمتا عائلأُتج •ع التزاوج بعمى يشوبها 
صداممح إذ هتلر، طريقة على العنصري التفريق، سبع العراقية الحكومة بدأُت، اكانية 

إيرانية.جذور من كانت، إذا زوحته طلاق، على يقدم ُأصيلُ عراني لأي دولار ههق2 *٢^٠ 
منالصفة هذ0 حمله ما مع حامى، *طابور لقب، الشيعية المعارضة على صدام أطلق تم 

أطلقيم الحكيم باقر محمد على المربد بالجن وحكم للخارج. والعمالة للوطن حيانة 
الخميتيإليها عاد عندما إيران إر ومنها ّررية إل الأخير هذا فغادر ، 1979عام سراحه 

عبرالحكيم بعائلة يالتنكيل صدام استمر أيضا تعيتيامته الوفي الحراقا• من أيضا المهلرود 
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م-م-تاديخ\ادد\ق

أوالمختصة المرورالوزارات دون من متنوعأ مناصب نى والأنارب اوعث؛ين لتعيين الهلرق 
البعثلحزب مؤول ئنة كان الخارج، ني العراق منارات وفي الشركات. ني الادارات 

نخبوياحزبا البعث كان أن ويعد ه. نفالمنير من صلطة أكثر فكان وواردة، مارده كل يراقب 
والأميينالعشائر أبناء صفوفه في يقم أصبح روحاني كفيالوف عقلي ميتال له يطر 

علىالتجسس تضمن الاحلاصن وهن.ا لزعماتهم. خالصا عفويا ولاء منحوا ممن ومواهم 
انحراف.أي ومرانثة عنهم والتبليغ الأحرين الأعضاء 

مايوأيار/ في الأميركي الاحتلال اتخاوه الذي الملحي القرار إلى الملاحنلة وتجدر 
لأ0العامة، الادارة في مراكز نوء من العشتن مغ أو العراق في البعث، حزب بمحل  2003
الحزبعاد هتا، من الثلروف. تئلمت، مهما الحياة فى تمر تأنها والجمعيات الأحزاب طيعة 

الماحة،من انقرخى أنه التذلام حلالها محلى عقود بعد صدام سقوط بعد بقوة العراقي الميوعي 
المثكتة.سقوط من عاما  45بعد ، 2003عام العراقية الماحة إلى عادوا الملكيين أذ حتى 

والنفوذالهيثة أصحاب من الضباط عزل على صدام عمل نقد الجيس، إلى بالنسبة أما 
موانياحيشا وأمّري عماش، مهدي وصالح التكريتي حريان وخصوصا الملحة، القوى في 

١النءلامية اليليثببأت فاق الذي الشعييا١، امم،الجيش تحن، الرسمي للجيش  عدةبقة  ١١
الرسمي،الجيش قيادة أزعج الرديف، الجيش هذا الخاصة. رعايته تحت، ووضعه وعديدأ، 

مرةلأول هيكليته نعنع إذ للجيش، ضررأ أكثر خهلوة خمنا بل يتزحزح، لم صدام لكن 
هذهوجعل الرسمتة، الملحة القوى متويات كل داخل عكرية بحثية مقوضيات بتشكيل 

درحةويلغستج الشخصية. بأوامره اتمر التي الحزب فى المدنية للقيادة تابعة المفوصنات 
وتمإليه، ث أويتحل• بزميله يثق الجتد.ي يعل. لم حيث، الملحة، القوات في أشدها الخوف 

الدوري،ابراهيم عزلته وتعين متهلورة بأميحة وتجهيزه النثلامي غير الثمي الجيش توسيع 
له.يعد، فيما صدام نانب، 

1973عام صدام قيل الغريبة، والدول الوقياني الاتعحاد «ع صورته ولتحمن 
لعدةتعزصه )بعد العراقي الشيوعي الحزب صنتؤ التي التقدمية، الوطية ٠لالجبهة بإقامة 
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حوذه\شمث

للحزبالجبهة في مقاعد النظام وحجز أحرىُ'،• وطية ونوى السابق( ني محنية محاولات 
السلطة،في شركاء أنهم الشيومن ولاتظع يشارك. لم الأخير ولكن الكردي الديمقراطي 

هداناعي عزيز الشيوعي الزعيم ُع الوطني الٌمل ميثاق النكر حس أحمد ري 
الشالقوى صد شوكته تقوية وعلى ديمقراطيا طابعا يحمل أنه الادعاء على الظام الميثاق 

الملأإلى نهللب الخطوات طْ عن رصاه الونياتي الاسحاد وأبدى معارصتها. واصلى 
مجلسفي مقعد على يحملوا لم الشيوعيين ولكن النظام. صد نشاطاته تخفيف البرزاني 

كتبهمنشر مزاولة إلى وعادوا الحكومة في ثانوية وزارية مقاعد تولوا همم ُع الثورة قيادة 
ملايينتة م تطبع الرئيسة صحيفتهم باتت حتى الري، العمل من سنوات بعد وصحفهم 

٠٥١ 1976عام نسخة 

الجتهةوهوتمتين النذلام له حطعل أومع لمشرؤع غطاء التقدءية٠ 'رالجبية كانت 
توقيعؤإر ، 1974م بدس والتي الشمال في الأكراد عر الحرب توسع بهدف الداحلة 
ووقفالعرب شط أزمة لحل الجزاترا ني الأوبك لقاء )أثناء  1975عام إيران شاه ْع معاهده 
1973ظ، ومساعدتهم الأكراد تنح بدأ فد الشام وكان للاكرادرءا. الايراني ايادي الدعم 
الاتحاد•ع لتحالفه العراق مضايقة بهدفح إيه آي الي مع وبالتعاون نجر كيمن بْللمتا 

تصاعدتإذ المرة، هده حقيما تحديا للأكراد الانتفاضة هال.ه شكيت، ولقد السوفيار. 

ألفوة وعكريين مدنيين من القتلى عدد بلغ الأولين العامين وخلال بسرعة نشاطاتها 
اتفاقيةئتانج من وكان الجبال. في هزلأء إخضاع عن العراقي الجيش وعجز شخص، 
أميركالخيانة الجرح على عص الرزاني أل الأكراد، عن وأميركا الشام وتخلي الجزائر 
وخصوصاأبناؤه ليرثه ،  1979عام توفي حيشط حال أية على أميركا هاجرإر ولكنه لقفنته، 

،1991عام المتحدة بالولايات مجددأ الأكراد ووثق الحزب. قيادة في البرزار عود م

Marion Farouk-Siuglett, Pclcr Sluglctl, Iraq Since 1958. Fram Revolmion to Dictatorship. (l)

London, I.B.Tauris, 1990, pp. ا-ا5ا,35 157-156 .

Marion Farouk-Sluglctt, Peter Sluglett, Iraq Since 1958. From Revolution to Dictatorship, (2)
London, I.B.Tauris, 1990, pp. 140-144.

Marion Farouk-Sluglctt, Peter Sluglett, pp. 164-170. ( 3 ر
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م'مٌثثآاماذ

عاممجددأ بها وثقوا ثم العواثي، للجيش صحايا وتركتهم مجذدأ خذلتهم ولكنها ،انتفضوا 
2003.

عاممجددأ الشيوعين على اJفلام انقلب الكردية، المثكلة من المؤنت، الانتهاء وبعد 
الحزبأعلن ا  978يوليوتموز/ وش لإ7وا• عام عددآمنهم وأعدم وسجنهم يطاردهم  1976

حزبلأي سيامي عمل أي صد الثديية بالعقوبة قضي الذي  200رنم القانون الحاكم 
فش،اليامحي. العمل احتكار يمللث، الذي البعث، حزب باصتثناء لحة المالقوى داحل 

اكتثمت،المخابرامحت، أجهزة أن الحجة وكانت، الشيوعيين بص متتالية قمعية حملأيت، لهلة ال

حزباحتكره أمر وهو الجيش، داحل شيوعية خلايا تأسيس حاول الشيوعي الحزب أن 
المكريينمجن عددآ وأل الجيش داحل أساما موجودة كانتا الخلايا هذه أن ومع البحث،. 

رجمامقوله جعل صدام أل إلا ، 200القانون صدور قبل الشيوعي الحزب في أعضاء كانوا 
صدامأل التحول هذا وكشف، حزبهم. إلى انتمائهم تاييح كان مهما الشيوعيين يطال بشكل 

يدحرللهم والسماح الشيوهمين •ع التقارب من التقدمية الجبهة ثيام بداية مند منرعجا لكن 
يقصدهالم إشارة التسامحات هده أعطت إذ العلني؛ الشاحل وممارسة التقدمية الجبهة 
المكريينوبعض الموايين شجعت، كما الشيوعي؛ الحزب عن راض أنه وص النظام 

الث-توءي،•الحزب إل،، الانضمام على 

الحمالةيقرد بعد( قيما الوزراء ريس ونائب الخارجية أونئر عزيز طارق كان لقد 
حزبباصم الناطقة االثورةا صحيفة تحرير ريس بصفته الشيوعيين صد الاعلامية 

العراق•.قي شيوعي لحزب مكان الأ أنه الفترة تللئ، قي مقالأُت، سلسلة يكتس، البعثج، 
اعتقالالى أديت، صابقاتها فاتت، قمعية يحملة الشيوعن بحق الاجراءامت، صالسلة وانتهت، 

الرأبأن الأحالا'ح، ^٥ وأيتت، . 1979عام الري الحمل إلى حزبهم وعودة منهم آلاف 
قيالملحي بالتقارب يتأثرا لم والث-يوعيين اليعث، بين تاريخيا الثقة ؤإنعدام الحقاتدي 

شركاءأي عن الثعح، واستغنى تقدمة• *جبية إلى الحاجة بهللتإ وهكذا التقدمية. الجبهة 
الثعث،بها قام التي الثنيحة التصّرفارت، هذه على الوفياتي الاتحاد يحتج ولم الحكم. قي 
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ذدلأ\ادمث

مهمةدولة ْع ءلسة علاقات على المحافظة وصرورة ُالعراق الامحتراتيجية روابطه يسبب 
الأوط.الشرق في 

كزارناظم المخابرات رئيس بها قام النظام لقلب محاولة حصلت الفترة هذه حلال 
كلفهمهمة من البكر عودة وأثناء ، 1973يونيو / حزيران  30فقي بنفسه. صدام عنته الذي 

ءالطامنهاية ؤإعلأن والتلفزيون الاذاعة واحتلال البكر قتل لعملية كزار حْلهل صدام، بها 
النظام.على نية الالهيمنة يكره كزارالشيعي وكان حيرالله، وحاله صدام ؤإقماء التكريتي* 

والخوولين،الورراء يعفى واعتقل الحريهلة عن يمحوتكرينا هدد يالعملية مياثرته وفور 
كزارأقلق البكر وصول تأخر ولكن الجمهرط• رئيس لاعتقال المهنار إلى قوة مع واتجه 
نحوبسيارة وهرب الانقلاب فألغى انكشقت،، عمليته أذ وظى التأحير عن يعلم لم الذي 

بلوغهقبل للمحاكمة بغداد إلى ؤإعادته كزار يمطاردة فأمر يالخحاولة صدام وعلم إيران• 
إبراهيمعزت برئاسة ثويية محكمة عقدت ، 1973تموز/يوليو وفي الايرانية• الحدود 

الجمهورية،رئاسة في صدام نائب، ولاحقآ الثورة، قيادة مجلس رئيس نائبا )الدوري(، 
يتكلصدام بدأ الحركة هذه ويعد يالاعدام. وعكرتا أمتيآ صا؛3لأ وعشرون كزار وحوكم 

علىالاتكال إمكانية عدم إلى حدسه نبهه يعدما الحساسة المتاصبا في وأقاربه أثقائه على 
كزارطي عجيبة اتهامات ليكيل الخألة استغل كما الأمنية، الأجهزة في وحموصآ كان، أي 

وينيالثعبط، ليخدم المخابرات جهاز سلمه بعدما والقمع والت٠اJي٣ا الاغتيالات وراء بأثه 
محهلةاحتلال إلى اJفلام بقل—، حالم كل يعي لا حتى والتلفزيون للاذاعة محهإات عدة 

الأولءا؛.بلاغه ليعلن إذاعة 

وانتهتاالبعث، حزب لخدمة بأشخاص ابتدأت بعيتيات الفترة إن ؛3لاطو حنا يقول 
بالدرجةحسين صدام أوشخصين؛ شخص لخدمة الأقل أوعلى الأشخاص، لخدمة بحزب 
محيطوب أداة الثورة قيادة مجلس كان العقن.، أواصعل مناو لكن البكر، حن وفريه الأولى 
وألالحزب، حلال من العراق حكموا التكريتيين وأقرياءه صدام بهلاطوإل ؤيميف، صان.ام. 

Marion Farouk-Sluglett, Peter Sluglctt, Iraq Since 1958, From Revolution  ٠؛ Dictatorship,
London, LB. Tauris, 1990, pp. 160-163.
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\م\ذتنيخ عوم• 

وبالتاليبعد، فيما الحكم في صدام مرد في الأهم العامل كانت حملت التي التصفيات 
. 1979عام البلدين من جماعية حزبية قيادة إلى محتويي كانتأ محوؤية •ع لوحدة رفقه 

إلاالسهل، بالخصم يكن لم والأكراد، والشيوعيين الشيعة المعارض، الثلاثي أذ وهع 
المراقينجميع إن بل لا الٍعثا، حكومة على حاسما حهلرأ تشكل تعد لم هؤلاء قرة أن 

أعضاءعدد نيئ ولقد العراق. فى استقرارا العقود أكثر كانت بعيتيات الفترة أذ أكدوا 
أصيحونت، في جاء ذلل؛، أذ إلا ، 1977أبلول/-بتمير في شخصا  22إلى القيادة مجلي 
الأبرر.الحمر نه حن صدام 

عنيخرج كان انه إلا العراق، حكم في الأكبر البكرالصامتط حن أحمد اعتبر لهلالما 
وكانالكواليس. حالم، يريد ما نال انه أو الرصا علامة صمته كان وأحيانآ أحيانآ الصمت، 
الأحيرةالأشهر في إذ رتاسته، من سنة آحر في نوى بشكل قادما صمته عن الأكثر حروجه 

إلىتكللتا؛النجاح لو تودي كادت حهلوة البكر حهلا الجمهورية رئيس منمسمط تبوئه من 
إحراجه.حد إلى وتحجيمه صدام صلاحيات تقليص 

بقيادةوّورية العراق تمم واحدة دولة إقامة إلى  1979عام سعى البكر أل ذلائؤ 
أدىما لسورية عداوة العراقيين البعثيين أكثر حتى المعى هدا وبارك موحد. بعثا حزب، 

فيالمياسين البيئة وكانت، لفترة. المكون إلى واضطره حججه كل من صدام تجريد إلى 
الجبهةأغلق اسرائيل مع صلحآ المادات توقيع لأن الخلوة لهده ملأتمة الأوّءل المرق 
العربيالحل وكان كبيرة. درجة سويئةإلى تديرها الُي، المرنتة الجبهة وأصعف معها الغربية 

داندولة هوإقامة والحربيه والرسمية المعيية المنويان وعلى وسوؤتآ عراقتا المقبول 
ولمالاسرابلكا• الصرلع من مصر خروج عن تعوض وجنرانى امترامحجي، عمق 
أنأوغيره، صدام أكان شخص، أي ليسمح؛طموحات التوى هدامن نومى مشرؤع يكن 

اللذانالبلدان يتتثلر ماذا زمن؛ مند يتساءل الحربي العام الرأي وكان شخصية. لغايات يعرقله 
علاقاتوتربهلهما المكان في ويتشابهان ه، نقالوحدوي القومي العربي الحزبإ يحكمهما 

الملايين؟حلم ؤيحققا يتحا>ا لكي تين، التعودآلاف، وتاؤيخية جغرافية 
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حوذ*\دعث

العربيالعالم ني الديمقراطة غياب سب المنال بعيد حلما الأمربقي هذا أن والواغ 
الشرالتحارية المتترعت الأوروبية بالأمم مقارنة الدكتانونية، الفردية الأنظمة وامتداد 
الأوروبي،.هو،الاسحاد انتمادي مياس كيان تأسيس إلى وصلت 

امرائيلوزراء رئيس بيض مناحتم مع ديفيد كاب معاهدة السادات تونيع من أيام بعد 
فىالأولمنمينالأول/ائو؛رفىلخظةحماس

تدراتلت*زثز الملحة نواته لارسال امتعداد على العراق أل صدام امتثارة وبدون تمير 
يتأحرولم واحدة. عربية دولة لخلق مولية ح الأناJمجاج وعلى الجولان، في الوفاعية ّورية 

الساداتمحلوة وأف حصرصآ منها، بأفضل التحية الردعلى الأمدني حافثل الورى الرئيس 
26في بغداد الأمد زار تمهيدية، محادثات ويعد امراتيل. وجه في وحيدة محرؤية وضعت 

امحيثاقاللقاءباعلأن من الجمح وخرج الكربحضورصدام. الأول/اتحربروالقي تثرين 
اسراتيلءمواجهة قي العريية الجهود توحيد إلى ودعا يالسادات نيئ الذي القو٠ي٠ العمل 
نأتالتقيده، الأولى الخهلوة البلدان حطا الميثاق، توقيع من أيام عشرة ويعد 

واحدء.حزب واحد، شهب واحد، اريالد بناء هدف لتحقيق الخثتركة؛ا العاليا السياسيان 

الأمدعلى فحرض العر؛ي، القومي العمل ني مساهمته يذكر إرثا يترك أن الكر أراد 
منهب_، بانتقالية مرحلة في للج٠هورية رئيسا البكر، أي هو، يكون وأن الفوري، الأنل.ءاج 

راق،الفكرة أن من الرغم وعلى الوحل.ة. لجمهررية رئيسا الأط. حافظ ليستمر يتقاعد نم 
البعث،حكم بداية منذ في؛غ.داد اللطة صاحب، كان صدام علم؛أل على كان أته إلا للأمي، 
الحكممقاليد على اليهلرة في سريي لن صدام فإن الأن البكر برئاط الأمد ولوقبل هناك، 

مشروعاالأخير هدا فعرصى الوحوة، دولة ني ه نفالأسد تهميش درحة إلى  Jb«jفيما 
كاملةة وحل■ إلى للوصول فكفكتها تستحيل مؤسسات عبر مهمة حهلوات بتحقيق يقضى 

تقليصقفل ولكنه الأّل■ فكرة على البكر واني، • وا 85العام في تتتهي، ستوايت، حمى حلال 
ا،وءرض979اكاني/سايركانون في فزارالبكردمثق متين، اترحياض الم المراحل 

واحدحزب هو اليمثإ أل ءلالا أولى، كمرحلة اليمثإ حزب دمج حهلوة تحقيق الأملل على 
ترذدأل ، والهلريفأيضا. الأمر هلوا رفض الأمد ولتكن أجهزته، توحيد رعاية السهل ومن 
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ذوذء\ذعث

الأولىالرئاست سدة بتوء له يسمح جوانليمي لتأمين للغرب موالية عريية دول *ع اتصالات 
أميركيدعم عر صدام نحمل ^٧٢. ١١على سيْلرته من سنوات عشر يعد العراق ني 

أؤلرافلعدة مريحة تكن لم العرانية وؤية الالوحدة وأل حموصأ وأردني، ومعولي 
علىسيقضي لأته لمصالحتهم يغداد قي صدام صحود أل الجمح فأدرك وعالمية. عريية 

أمينالحسين عيد الدين محيي صدام اعتقل  1979يوليوتموز/  12وفي مويية، •ع التقارب 
صداموأمر زملائه، صد انقلب الحسين عبد أل درجة إر وعذثه الثورة تيادة مجلس عام 

انقلابذكرى ني أيام، حمسة ويعد وسجنه، الثورة تيادة مجلس رمن الحكومة من يعلردْ 
منمزيدأ احتكر الذي صدام لصالح الجمهورية رئاسة عن البكر تنازل ،  1968يوليو تموز/ 

شخصيةلأسباب التلفزيون على تقاءد0 اليكر أعلن ، 1979يوليوتموز/  16ففي لطات. ال
اليومذلك في للرئيس، نائأ الدوري ايراهيم عزت تكون وأن صدام لصالح سيتتحى ويأته 
تحتييته إر يذهب أل وأمره والمخايرات يالديايات الئكر مكتب حاصر ند صدام كال 

التلفزيوني.الخرج هذا فكان المرية. الأتامجة 

عشرةأعلن؛عل، بل البكر، ؤإحراج موؤية ح ة الرحل، على يالقضاء صدام يكتف ولم 
وكانالفلام، لقلب نحى ّورية عمها ناو صيكة اكتشاف عن ( 1979يوليوتموز/  28أيام)في 

الوحدةلجان ني ورممي شرعي بثكل عملوا الذين الدولة وماليي الحكومة ينمدموفلفي 
الكمحرينجر العرار المث داحل جديد نتكتل وبدأ وممن• الزملائهم مع التثاور وني 

البكر،تنحي من أيام عثرة بعل، إذ جديدة، نصفيان فكرة ونضبمت، ثورية'ؤ إر،محاكم 
كبارمن مجموعة رأس على كان الصين عيد الدين محني أن الثورة مادة مجلس أعلن 

اعتقالتم أيام وحلال الورية. الحكومة مع التaلام؛التعاون نلب إر عى نكانت القيامحل 
قامت،، 1979سطس أغآب/ من السابع ؤيوم إليهم• والخيانة التامحر تهم وتوجيه العشرات 

أحكاممللة يإصدار اكورة قيادة مجلس من عناصر سبعة من مجولفة ثرؤية محكمة هيئة 
والجناكورة، قيادة محجلى من حمسة بيتهم شخصا  22لالأءل،ام المتهمين؛ صد عشوائية 

حسين.صدام بحضور اكالي اليوم ش الأءل،ا.ات وتمت، آحرين• والمفوو3أ شخصا ل33 
ميعةمجن أكر إعدام فتم المراق، في ميامى تعيير كل كعادة كيرة دماء اكهلهير هذ،ا وأراق 
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مم"تلاخاممح

الملحنالقوات وش البعث لى أعضاء ومجن وملاحقة الثورة نبالة مجالس أعضاء من 
العامةوالادارة والقابات الثمي والجيش 

إمرةمن وهو الحين، عبد الدين محني إعدام إن حومتورك الأمترر الكاتب يقول 
للتخلمىصدام حلمها ١رالمؤامرةاا فهده صوؤية، ح مشتركة Jمؤامرة علاقة له كن لم شيعية، 

أعضاءيمعرنة الشيعية المعارصة ،ع حوارآ نح الحسين عبد لأل بل الوحدة، لجان من 
معنلمأن كما الشعبية. ناعيته ونوميع الحكم نننام تطوير بغية الثورة قيادة مجالس من آخرين 
الحسينعبد لإعدام المذهبي البعد أل متورك ؤيشرح المنة. من هم إعدامهم تنإ الذين 

يشيدالتالي اليوم ني الثمنا إلى جهناب لإلقاء عادته غير على اصهلر الذي صدام تداركه 
الثورة.قيادة بتضحيات مقارنآذللث، الحسين، الإمام وبتضحيات عيرالتاريخ الثمعة بأنمة فيه 

طريقةوعلى حال، أي على لهم حول لا الذين القدامى أخصامه من وللتخلص 
وأحرجالعثتين من عدد من وتخلص التطه؛ر حملة صدام امتغل فلقد بمحجرا ٠ءممورين 

ويقولمرينة• مع التعامل بتهمة وأعدمه الجن من المامراني الخالق عبد اليساري المعتمل 
القسوة،بهذه معها التعامل يتم أن تستأهل لم المزعومة الوؤية، ،المؤامرة هذه إن متورك 

العلاقةبتهلوير ؤيرغرن العنا ار بعلى كانوا الصدامي المملهير طالهم الذين المثين أل إذ 
والولية.الخليج دول من واقترابه دمشق عن للأبتعال صدام مسعى ؤيتفدون |ررية مع 

بمواجهةالُربي وتوهميالصف دمشق مع الوحدة البكرني عي مفي بجدية ساهموا فلذلك 
دافيد.كامبا 

فيهيظهر فيديو شريْل العربية التلفزة محطات عرضتا  2003عام صدام سقوط بعد 
400مع البكر، تتحى من يومين بعد وا 79يوليو تمرز/  18يوم عقد عام، احتملع في صدام 

صداملبدا والخكريين• المدنيين البعثيين القياديين وكبار الثورة قيادة مجلس يمثلرن بعثي 
عزتأمامه الأول المغط في ؤيجلس شركاء وبدون بممردء الأحت٠اع يقود الفيديو في 

حيرالله.وءا>نان صدام وأخوة الثاني( )ناتبه رمضان ياسين عزيزوطه وطارق رمضان ابراهيم 
فتكلمفتها، الضالعين ؤيكشما يالمرامرة ارايحترو،ا الحين عبد الدين محيي صدام ودعا 
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ذوذء\د،وث

ترأاسمآوكلما القاعن، والجالسن،ي المزعومة المؤامرة يي الضالعين أسماء وتلا مشهدي 
الجميع.صمهن وّءل إعدامه ليتم القاعة حارج الشخص هاوا وقادوا الأمن رجال حفر 
القاعةقي الحضور وكان ا. نيه; يصرخ صدام كان الأمن رجال يقاوم كان ومن 

ذارناالبعث، حزب ني الزملاء مولأء لخسارة حزته عن ممرأ تكالم الاJي لمدام بممق 
التخطيْل.وونير التسلح برامج ني الأهم متثاره حمداني عدنان حصوصا عليهم دموعه 

حمداتيقتل كان لقد له. فداء بالغالي للضؤية والأسع.داد لمدام القاعة هتانات ثم 
لجتةني والوحيد الربي الخبير كان حمداني أذ ذلك، التسلج، برامج أصعم، أحمق نرارآ 

مونلفيوحتى الصناعية. الدول في وصرويية مترعة ءلأثات< وصاحب، الاسراتيجية التنمية 
العقاب.من نصيبهم لأنوا حمداني أحبوا الذين التخهليط وزارة 

منبعثي وهو حداد، نميم بقتادة كانت التعثيين على حكمتا الك، ١لثورية المحكمة 
بمرانووهآخرين بالاعدام اامتا.رأا  22على أحكام إصدررت، لهد.ام. وموال شيعية عاتلة 

مرائيل الاسلق عبد صدام *نبس® البمّثا داحل حصومه لدى أمل أي على وللقفاء سجن. 
•وتتله بالاعدام المحكومين مع حشتا إلى جنيا ووضعه ، 1973العام ط باعتقاله أمر الاJي 

الثورةقيادة أعفاء على دمايتط مصدام ونع القبلية، العلريقة على الخزولية ولإصاعة 
لفترايت،بمي مسوول ق 00من أكثر تعزض كما المتامرين. بإعدام جماعنا الاشتراك وأمرهم 

مدناليهنال التهلهير امتد نم الوريةا<، ا١الؤامرة في صلوعهم عدم من الرغم على مجن 
هاتفايتملارنام العراقي التلفزيون وعرض \ذ!وووة. الحاكم معمماأسلوب أحرى عراقية 

محددغير عدد فسقطّ الثورة، وأعداء الخونة على العثور في الملعلة ليساعدوا المواطرن يها 
الفتن.هده صحية الأبرياء من 

قضىحتى العراقي، لليعثا القومنة القيادة ضد أصغر بحملة الحملة ط. صدام وأتع 
أسرتهوأفراد صدام شخص يوالي لمن فقط الأمم وبقي للحزب الأيديولوجية الروح على 

الفارسالقاد الأب صدام فأصبح ميزاتها بكل الفردي اسكم انهللاقة وكانت، باءه؟ وأن
الشعب.وابن الأخ الرفيق المناضل 
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ت٧٥٧١ناعية تقليص إلى أدت فإنها التطهير حملة أساب كانت مهما ولكن 
منهلقةمن المخلصين عائلته وأفراد أتياعه من عدد ودائرة حين صدام يد في القوة وتكثيف 
وهوواصحا كان فالهدف سيامية، بأساب التهلهير لتبرير حاجة هناك يكن ولم تكريت،. 

)ابنحيرالله فعدنان العثائرى. والحكم الدكتاتوؤية من المزيد باتجاه العراني  ٢١١٥٧١دغ 
فائدنانبا أصح البكر( ابنة هيفاء زوج وهوأيضا ماجدة الأولى زوجته وثقيق صدام خال 

للل.احلية،وزيرآ أصبح المخابرات رئيس شاكر وسعدون للجيش، فائدأ ثم الحة المالقوى 
لمحاففلةحاكما الأحروطيان وشقيقه المخابرات، صدام، شقيق التكريي، برزان تولى فتما 

الذ.يالكردي البهلل الى بة رتالدينء صلاح همحافذلة اسمها أصح التي الموّعة تكريتؤ 
فيالعقائدية القومية اليعث، حزب دعوة بين الفارق وأصح المليييين(• من القدس حرر 

الهيمنة،وأفرباوه؛هن>ه صدام يكتم، ولم سابقة. فترة أي من أكير القبلية لهلة الوقاعدة بغداد 
فياليامية الولاءات كالصقر فراتتت، الجيش في السياسي، التوجيه المديرية تأسيس تم بل 

،1974العام منل، عليها يسيطر كان التي الأمن أجهزة بتوميع صدام وتام لحة. المالقوى 
الأجهزةل'ا.من وغيرها العسكرية والأستخبارات العامة المخابرات الأجهزة طْ وصنته 

تونعوعلى التْلهثر حملة على النعل ردارت، استوعبا حيثا ال.هاء، صدام ينقص ولم 
عنعام بعفو  1979آب/أغسعلس  16في فقام يالسلهلة. واستفراده أقربائه على المراكز 
الثؤيعةفإن المام، المفر من الرغم على ولكن والأكراد• الشيعة المعمملون وحرج الجناء 
آب/ 29وفي بمدام. ثقتهم عدم على وأبقوا للنثلام معارصتهم في استمروا والأكراد 
القطاعوموظفي الأمن وقوى المسلحة القرى عناصر •رتبايت، صدام زاد  1979أغعلى 

ميدحلرالمراق بأن تعهد ، 1980الثاني/يناير كانون في الثعج، إلى حهلاب وفي المام. 
رئيسنالتا عزيز طارق فغلهر الوُلير• للمجلس عامة ؛انتخا؛اتا الديمقراطية٠ مرحلة 

سيبدأ 1970عام الفلام به وعد الذي الوطني المجلس أن وأعلن التلفزيون على الوزراء 
ممنيااعترافا حمل أته التعهد هذ.ا في المذهل نائثآ. ل0ك2 انتخابات وستحصل تحقيقه 

Marion Farouk-SlugleR, Peter Sluglett, Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship,

London, LB. Tauris, 1990, pp. 205-214.
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بهذهولونطق ديمقراطية. تكن لم البعث حكم تحت الماصية العشر سنين البأن صدام من 
أوالاعدام.الجن مصيره لكان صدام غير آحر شخص أي العبارة 

مهاشارك والش  1980يونيو حزيران/  20ر حصلت اش المفيركة الانتخابات أما 
علىتوانى خاصة للجنة خضت نقد مقعدأ  250_ ]مرشحآ  840الرسمي الأعلام حسب 

الترشح.عن الشيوعيين وتمنع لاا، 968يوليوتموز/ ®بثورة إيمانهم نوة لتمتحن المرّحين 
محويصلاحيات أي يملك ولا صدام بامحم يهتف صوري مجلس عن الخلوة وأسفرت 

كمصدرحين صدبام محسمهلرة تحت امحتمر اللي الورة قيادة مجلس ترارات على اابصم 
ولوتمثيلا مرة لأول مح أيه المجلس هدا حنة ولكن الذلام١ لهلة لووحيد رأ*سي 
بالمثة 60يومها )وكانوا يالمثة بأربعين المةاءا٠ من تمثيلهم نسبة حدد حيث للثيعة صعيف 

ولادةمنالأ المثّاركة طعم تدق لم محتلمة وفئات مناطق بتمثيل محمح انه كم.ا العكاز(، من 
.1921عام الخيثة الدولة 

الصبغةيمح وطكا وبمجلى أوامرْ بملح نيادة بمجلس يتمح صدام أصح وهكذا 
أحكامعلى محّايقآ أشرف الذي حل.اد نعيم الصوري البرلمان ورأس حكمه. على الوطنية 

اللهلةأن كما ٠  1979أغعلى آب/ ني المملهير حملة ني البحثتية القيادات صد الاعدامات 
بصغاترالقضاة فتعاطى البلاد. نى المومحات أوصلع وعكمتؤ مهزلة أصبحت القضائية 

منالعدالة واحتفت، الفلام، بْلثى حرنآمن أمامهم المرضوعة الهامة القضايا وتركرا الأمور 
المدنية.المحاكم 
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ممنت\ديخاذماذ

الرابعالفصل 

الاقتصاد^والنهضة النفط تأسم 

التأميممعركة 

صدامعمله ما كل الاستقرار وتحقيق التظام وتعزيز السلطة استقطاب معركة تكن لم 
شغلهأيضآ كان والاثمماد القط ملف إذ إذ ابق، ايالفصل ش رأينا كما يمنيات القي 

ليملأالمال إلى احتاج ولكنه . ثورات، يعمل لا ملأن يهلنه الذي الالثعب أن نآعلن الشاغل، 
القعللعهذا تأميم معركة يأت وهكذا الأحنية. النفط شركة تأحذه كانت، والمال البهلون، 

سفنه.أدارها الش 

تعزيزمن العراقية الحكومة يمح تقضي وأميركا بريaلانيا مياسة كانت الستينيان خلال 
واستمرت. 1964عام عارف، اللام عبئ أمها اش الُرافي للنفط الوطنية اكركة دور 

الأراصيفي النقعل عن للتنقيي، حدد متثمرين لامتقدام سنوات عدة العراقية المحاولات 
سياسةفي عارفإ الرحمن عبد وامتمر الأجنبية. الشركة نطاق حاؤج نير اش العراقية 
•والاستخراج التنقيب، حقوق الوقياني والاتحاد ا فرنلمح حطهلآ ووضع شقيقه، 

الحكومةودعت،  1966عام الفرنسي ١^١'—، لكونرتيوم امتيازا الوطنثة الشركة فمحت، 
المحاذيالعملاق الرميلة حقل وامتثمار تنمية إلى السرقياني العام القءلاع شركات العراقية 
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١^١٥مم"تتاخ 

القوة.إلى اللجوء بدون بغداد قي لرغباتها صاغية ادانا دوماتجد كانت التيتيات، قي العراق 
امتتنمحتواسعة، امتيازات والفرنيين الوفيات نحومح العراق توجه رأت عندما ولكنها 

فأرمكالعراق. حارة نصي والفرنتين السوقيات لصالح العراقي النفط حارة أذ 
المصرفيومنهم ونومه، شحنه وميل النفط قبيأ حول، التعاون أوجه ليحسا معوثتن 

مرتةامالأت أجرت كما أندرسون. ورويرت ^۵^١١؛ كارل، الأعمال، ورجل باركر بول 
مقابلا عارفالرحمن عيد ^١١٢ قلب في اعدة للمالثكر، حن أحما| ومنهم البحثيين، مع 

بالانقلاب،رحيت، المتحدة الولايات إن القول عن وغنى أمركا• لمصلحة معينة مروط 
دفعةوامنهلن طلتأت تلبية على تجرؤ لم البحثية القيادة ولكن ، 1968يوليوتموز/ في الثعثي 
فيوالأردن و'سورية ممر هزيمة يعد أمركا على، الوامحع العربي، الغضب، قلل في واحدة 

٠الامراتيلية. العربية الحرب، في  1967يونيوحزيران/ 

كونرتيوممع العراقية للحكومة الرئيسي المفاوض صدام أصبح ، 1971العام وفي 
أحرىبريهنانية شركة ضمنها ومن الأجنبية العراني'ا النفعل■ *شركة في المقرية الشركات 

صدامدور فإن الكثيرين، وباعتراف المرة،؛. شل *شركة هي العراق جنوبر في تعمل 
الوطنيةسيادته استعادة إلى العراق أوصلت التي المقاومات فى وحيويا إيجابيا كان حين 

أنثئن،النذلام أولويات على الموصؤع هنءا ًلما وعندما إقتمادي. رزق مصدر أهم على 
وأصثحت،دورها فت3لور النفهلية. الشؤون لجنة هى الثورة قيادة مجلس فى فرعية لجنة 

صدامبرئاسة الاتفاقيات وتهلثيق النفهلية للشزون المتابعة لجنة ، 1971أيلول/سبتمبر في 
حبراءانزعج الثل.اية في الانقلابيين. أيدي إلى الخبراء أيدي من تماما الشلي القرار وحرج 

مجنلمت، بحنة علمتة نجانية إقتصادية مسألة في ه نفصدام إقحام من المراق في الضل 
عةبالأجانتا مع الأول اللقاء في فوجثوا ولكنهم اشل، حقيبة استلامه ومن اختصاصه، 

بقراءةأسابح ولمدة صدام قام الأحتماع فقبل التفاوض. في وحنكته ؤ الملقعلى اءللأءه 
وتحجب،الراقية. والحكومة الأجنبية الشركة بين الخشاكل تشرح التي والوثائن، اللفات 

أزمةني التخمين هل.ين دور عن ، 2007النهار، دار \تيسلإأ، دجاد ب \دم \ء ام ^^٧ ٠١١كنام، رابع ( 1] 
ها.نفالفرم ني لمان ني إنترا بنلث، 
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حفظبل أمامه وثائق يستندإلى يكن لم صدام أذ سات الجالحضروا الذين العرانون الخبراء 
عرنوتر لن العراثي البترول إنتاج نيادة أن يعرف صدام أصح كما غنا• الملفات تفاصيل 
التمهلةهدْ لكانت العللب. وليس العرض مصلحة من كان أنداك الرق لأن الدولة الأسعار 

مناiشتهل'،,العراق أراد الذي المرصؤع لب في 

للنفطالمنخفض الأنتاج على أبقى الكوئرتيوم أذ العراثيون شكا المفاوضات وفى 
أمورفي المفاوضات أعرق المواصح تشابك ولكن أحرى• دول في الأنتاج زاد فتما العراقي 

الخانةالعراقية الشركة دور تعريف منها هامة الأحنبية الشركات اعتبرتها عديدة 
التنقيبحق العراقية الحكومة مح الذي  80رنم القانون معنى وتحديد الا-ولي للكومرتيوم 

القانونونفير الوطنية الشركة أعمال أذ رده كان الذي العراق أراضي من بالخة  99.5في 
علىالأحنثية، الحكومات ورائه ؤمن الكونرتيوم، يمارسها الش الضنوٍل برير مرت؛ْلان  80

كمااذعلىالوطية. شركته من الحرافي بشراءالشل الدول ءالْ تقوم حتى المهلكة الدول 
فيفقعد وليس أيضا العراق في استماراتها وتحنن إنتاجها ترفع أن الكونرتيوم شركات 

الأحرى.الدول 

دوركمفي تنمروا أن نريد إننا كاتفاق؛ العراق يقبله يما عرضا صدام ندم نم 
بقرارتحديدالكمياتالاحتفاظ ولكننانريد الحرانى، القمل لاستخراج وتتعملواحبراتكم 

اليوم،ذلك حتى إذ الفهل، عالم في فرياّأ العرض هذ وكان التسعير. ويقرار المخرجة 
قمحالأجنبية. الشركات على الطالب هذ0 فرضر علير للتفهل مصدر بلد أي يجرؤ لم 

الأجنبيةالشركات أذ يعتير والأسعار، الكميات لحييي الوطية للحكرمات صلاحيات 
الختجةالأو؛لث، دول لحلمه كانت، ما وأقصى لها. دور لا اصح حكوماتها ورائها ومن، 

الشركاتكونرتيوم ملكيه في حصة على، تحصل أن ثعيثيات الأوائل حمر للنفعل 
كاملالم؛ق في كما للأجانب، -اركة أكثر، ليي أراضيها من الفظ تتخرج الير الأجنبية 

الأجنبة،الركامت، مصالح ضد يورة صدام عرضه ما وكان والتويؤر. التعير صلاحيامحت 

 1( ),Marion Farouk-Siugictt, Peter Siuglett, Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship

.123-125 .London, I.B. Tauris, 1990, pp
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دونمن أكبر كميات لاستقبال المتهلكين واستعداد الكميات صالة من الضلي السوق 
اإدارأإرافوّتوكولرض972^يرالأسعار. ني انخفاض 

يمقترحاتالشركة تبول بضرورة الأحتسة العراقي النفط شركة كونرتيوم إدارة مجلس 
الأتخارمحتوى من ول متوك نخر مايو. أيار/ آحر في يتتهي الانذار مفعول وأف العراق، 
القاصيالقرار96 العراثية الحكومة يرنتواصدرت حزيران/ من الأول وقي وأمحمله. العراقي 

حتىالري3للأانية، المرة نفط. شركة التأميم من متثنيا الأحنيية، العراقي النفط شركة بتأميم 
منالاستياء هاوا الأسوأ)وجاء الأمورإلى تدعورت حال قي بالكامل النفط قطاع يتعطل لا 

واّتقرار0العراق حكومة مصير أن ذللث، للقرارات( بدائل رصع في صدام غريزة من التأمتم 
تفعيلالحكمة من يكن لم ولدللث، العراق، إلى الأجنية الشركة حولتها التي بالأموال اربطا 

حبراءنصح حيمثا محمودة، غير مجازفة العملتان جمح تأميم أل كما واحدة، دفعة التأميم 
حهلواتسلوك هو الشيوعن رأي كان فيما الخطوة، هن.ه على الأقا.ام يعدم صدام النفتل 

علىوحيمة ؛عقوبات يرد أن يمكن الغرب، لأن واحدة، دفعة وليس التأميم نحو صثيلة 
الغيار.وقْي الأنتاج أدوات من وحرمانها العمل عن الوطب الشركة قل.رات شل مثل العراق 

صناعيةوآلات الوطنية الفعل لأجهزة الغيار قير مبأ صدام اشترى القلق، هذا ولمواجهة 
أحرى.ودول ؤإيطاليا الرانيل ومن الموفيات من 

عملهمجن موؤلم، أى ترح عدم الحكومة قررت الاجتماعية، التداعيات ولمواجهة 
المرتباتنمق، على والميش التقنين العام القعليع موظفي من صدام وطلب، العام، ^٤ ١١في 

عبدبخطوة المراقبون وشتهه النصر، اعيد يونيو حزيران/ أول يوم وأعلن الرقنا. محن لفترة 
يعهنفق،. للتقعل المصدرة العربتة الال.ول أما ٠  1956عام الريس قناة شركة تأميم الناصرفي 

للخ،لوةالعربي الثطبي الدعم ولأل مسيقا استشارتها العراق حكومة لأف الهراش الموقفج 
المراةيةكانكبيرأؤ

الموظفينوجمع الوطنية الشركة محقن إلى صدام حضر ا، 972أيار/مايو  31وفي 
فيالأولى الأمارة وكانت، اشارته. تبلغهم حتى مكاتبهم في يبقوا أن منهم وطلم، والخبراء 

الاشارةوجاءت التالي. اليوم صباح حش العمل في باقون أنهم ذؤيهم بليغ هي الماء 
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ثررتقد العراقة الحكومة أن الشركة ءلافم وابلاخ المنى ثخمأإلى صدام بحضور الثانية 
الأجنبيةالشركة مكاب احتلال حول يامهاب العمل حهلة شرح تم الأجنبية. الشركة تأميم 

عنالأجانب والخبراء الموظفين إبلاخ وكيفية العراقيون يديرها ،الي المواير وتحديد 
الاطلاعينبغي والتي الأجنية الشركة بحوزة التي المكان وتسلم ومعناه، وحيثياته التأميم 

أيإذإ0 التهذيب، بمنتهى الأجنبية الشركة طاقم معاملة على صدام وركز المباح. قبل عليها 
استعمالإلى أجنبية د.ول لجوء مثلا منها معكوسة، نتائج إلى تودي أن يمكن خاطئة حهلوة 
يهلرةالليت، الرئيسية الهمة أن صدام من مشددة التعليمات وجاءت العراق. غد القرة 
متوكإبلاخ مسؤولية تولى كما ظرف، مهللق تحت، الأنتاج وقف، عدم يل الكاتب، على 
الخئلةن، حبهدوء ميء كل وتم ملي حادُئ، أي يحمل لم وبالفعل ه. ينفالثأ ول 

والتحيرالتويق النفهلي؛ القرار كامل على صدام وقثمى التأميم تم وهكذا المرسومة. 
٠.التابعةُ لجنة في المقريين من ثخمان أو نخص يعاونه الأنتاج، ومستويات 

شركاتوهى المرممة، الشركة رتيوم كونفي الأعضاء الشركات غض، ووسثل 
هذهأذ والمثير فرنسا. مع التعاون صدام احتار العالم، في الهمة الكبرى الدول إلى تتتمي 

ولكنهاالتأميم، ت، بيالأعضاء من عيرها مثل ارزءلتإاا المرممة الشركة العضوفى الأخيرة 
صدامزارها يعدما العراق مع وعكرية نفهلية اتفاقيات أصائح حلال ولعت، ما سرعان 

أنيمأكن لا ومح?ه يومبيدو. جورج الفرنسي الرئيس والتقى  1972حزيران/يونيو آخر في 
العراقيةبق؛الخهلوات معلم على كانت، ا فرنأن فالأكيد الفرنغ، في دولية أمور تحدُث، 

الوقباتيللإتحاد العراق منمهها التي لتللثغ مماظة امتيازات الفرنسية الشركات منحتح التي 
والتدريب،التسلح في أيضا يفرنا ارتباطه على دلالة فرنستن أسلحة اشترى المايق،كما في 

صداقةإلى صدام سعى وهكن.ا يعد. فيما بسهولة عروته يفصم لا ما الحريي، الغيار وقهلمر 
بعدالأجنبية الشركات ع العلاقات واختلفت، وواستلن. لمدن ْع للتوازن موسكووباريس 

دونمن معينة نفهلية ت محي٠١ لتأدية محيلة عقودأ يل امتيازات يمح يعد لم فالعراق التأميم، 
الشرم؛.القرار ش المثاركة 

Wlliatn Polk. Understanding Iraq, New York, HarperCollins, 2005, p. 126-128. ( 1)

Charles Tripp, A History oflraq, Cambridge, Cambrdigc Universiry Press, 2002, p. 214-223. (2)
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الاحتكارصرب بهدف العراني، التأمم دراء بأئه الوناني الاتحاد وامتطن واتهمن 
نحإذ مهدئة، تعد لم التأمم عملتة ولكن نفوذه. وتومح الأوسهل للشرق الغربي التقطي 
كونرتيومتأميم بعد مرنعها حرت الك، الغربية الشركات ح المفاوصات مجال العراق 
نفطهمحا الماق حقوق على حاففل اتفاق إلى ال٠لرفان وصل شهرر، وبعد العرانتة. الشركت 

حاترهاعن الكونرتيرم ؛ي الأعضاء الشركات! ومصتأ ا.  973نراير شبامحل/ ني المزمم 
بطئةمفاوصات! ؛يأت! نم كركوك، حقول محن برميل مليون ا 2ل على فحملتا التأمتم من 

الشركاتأهملتها حديدة حقول استثمار العرانية الحكومة وبدأت البصرة. شل شركة لتأميم 
اليوم،في برميل ألقط  500إلى تصل صح امكانية يحمل الحقول بعض أن وتين الأجنية، 

بمعانيتةالتأميم من تضررت التي الشركات تهل.يدات وبئت جدأ. نادرة معدلات رمي 
مكان.'كل في زباتن العراق ووجد ذروته، ني كان للتفعل العالمي الْللب، إل إذ واهية• العراق 

الشرفية.أوروبا دول وبعض واّبانتا والرانيل الوفياتي والاتحاد ا فرن
فلقدنجحت!بعيتيات، الأواسعل في وفرنا الوفياني الاتحاد •ع الفعلي اكحاون أثمر 

كماعثرتيوميا، برميل ألم،  80ب 1972عام بدأالأنتاج الدي الرمجيلة حقل تهلوير مومكوفي 
المساهماتوائت . 1976عام الأنتاج وبدأت العراق حنوب كبيرة كميات على ا فرن

أصبحالذي الفعلي للقعلاع شاملة تتغليم لإعادة العراق حكومة د؛، إلى والوفيانية ية القرن
فأنمت،العراقية الخعلوة من المتعلقان فى أحرى حكومات وتشجعت للبلاد. يتضب لا كنزا 

نيالخشآت لمان أنم كما اكالي، اليزم في أراضيها في الأ-بمبية الشركة مشات ّويية 
إلغاءأف  1931عام اللبنانية والحكومة الشركة بين اتفاق )يموحب، تعويض يدون أراضيه 

تحويض(أآ؛ّبدون لبنان في امتيازها إلغاء يعني العراق في امتيازها 

باكتمالالمعلقة الأموركافة نوى لكي سنوات بضع إلى العراقية الحكومة اح؛ناحت.! 
علىالاعتماد ف بهو أجنبية شركات عدة ح عقودآ فأئهت! الأجنبية، والشركات اكأميم 

جيأن وءأو القرنية ،رإلم!* مع عقود على وحاإغل.ت، الفعل  ٤٧٥؛لمملوير الوحلنية الجهود 

.2003مايو/ أيار  23الحياة ني الشيال عدنان 
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والخدماتيةالهندسية الثررن ش العراق لمساعدة وذلك اJرازيالية وأبرويرازأ الهدية 
يعمالياتاهتمت  1976عام جديدة وزارة العراق استحدث ذس بعد والأسثارية. 

ثركةواستمرت كافة، الهليعي والغار النفط لمشتقات والثويق والتكرير واكحهليط البناء 
والبنيةالتسويق بأعمال تقوم متخصصة مومات فأسن نشاطاتها في الوطنية النفط 

نفطواشركة الشمالء نفط اشركة فأقيمت جغرافية، بمنهلقة مومة كل وتهتم التتحتية 
تنمية.بدون بي الٌريي، الجنوب إلى الواع القْلاع أما الرسْل•'• نفط. واثركة الجتوب١ 

وجودبتاء إلى هدفت الش ية والفرنالروسية المساعي جدية من الأميركيون حاف 
أميركيااحتكارا الحين ذلائأ حتى كان والذي العالمي البترول صوق فى للثلدين نوي 

الدولوباني أولا العراق حارة بمي الراقي التمهل فقدان أن واثنهلن واعتبرت ؛ريaلانيا. 
حروجومني المرافئ. النموذج تملئي الى نعى ند الأحرى الأو؛اوث، دول لأن لاحقا النفعلية 

المنطقةتجاه الرتيسي المربي اللاعب دور تأحد واشنطن بدأت الأومعل الشرق من يريهلانيا 
والروس.القرنيين وتهلرد الرانية الوطنية المياسة على تقضي كرية ع عمالية في وتفكر 

فلقدنررالأمجركيونالتيتيامت، أمافي الزمن، من انتفلرعقدين المكري الممل من هداالأتوع 
فأقامجوااستراتيجيه، وسراكات مبامرة استثمارات عبر الراقية القيادة •ع الإغراء الوب، أ>ا

وسركاتشخمؤيات ووقلفوا المربية والدول المراق في عديدة شخصيات مع اتصالات 

بيروت-مركزها 

الازدهارمن أعوام عشرة 

الملأناليعلن حول حمين صدام نول ويدا التأميم حنالت، من يستقيل. المراق بدأ 
للبحبوحةوامكانيات البلاد في إيجابيئ نمة أجواء حلق التفعل على الميطرة إذ إذ صحيحا، 

الوطنةة الوحل. س نؤع وحيم العيشة مستوى فارتفع تةريباُ'؛ا حوود ؛ل.ون الاقممهادية 

Thabit Abdullah, Dictatorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since ل Zed Books, London, ( 1 ,وهءا

2006, pp. 25-26.
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نشرعلى  1974عام العالم كان إذ نقط، الداة هذْ وكانت، \وكص. عر ١^١^، رالكيرياء 
العربيةالحرب، جراء من شهور خلال، مراُت، عدة الأمحعار تفاعفت، عندما شلية كارثة هاؤية 

عراناتاري٠ما نصرأ التأميم وأصبح . 1973الأولى/أكتوبر تثرين ني الرابحة الاسرائيلية 
إلىوأدلت، وموؤية مصر خاصتها حرب، حاب، على ولو ءلاتلة أرياحا حقق بوقا، مغير 

علىتزايد العراقية الحكومة كانت، ففيما .  1974مارس آذار/ حتى استمر عريي نفطي حفلر 
الحربي،أوتفت، لأنها مصربالتخاذل وتتهم لامراتيل العداء _il^، الأخرى العريية الدول 

العربيالحفلر يخرق، العراق كان الخلل، ني بغداد تشارك لم لأنها اكقة يعدم وموؤية 
هوالعراق حفلوئل في اكحول هذا على ودلالة الععلثى. الرق إلى هاتالة كميايت، ؤيفغ 
6إل ، 1972عام دولار مليون  575س u._: خلال أصعاف، عشرة العراق دخل ارتفاع 

1951عام دولار ملتون  32س ارفر النفعل عاند أذ كما .  1974عام تقريا دولار مليارامتخ 
عامالمحلي الناتج من يالخة  50أو دولار مليار  26إر القاتم المحلي الناتج من يالمة 3 أو 

ص. 1980

السعوديةحولت، التي بتللثإ شبيهة للعراق صخمة مجالأيت، الضل أموال خلة.تا 
مملورفترة تحقيق على النفلمام واءاو'تإ مزدهرة. اتتماديايت، هاإر نفالفترة فى والامارايتذ 

العالمدول في ونادرة جبارة وخهلؤل. مسارع لة مالفيل.أاتإ البلاد. تشهدها لم واصّتقرار 
25إل  1970عام بالمة  10من الكلي الأنتاج إر نسبة اسص الشطاع حجم ونفز اكالثج، 

المعادنتحويل وءلتيان؛صتاعة صناعية لنهضة مشانيع لة ملالعراق ويدأ •  1977عام بالمة 
مثوايتجتتقدعلى ملياردولار د54 ندر٠تإ الزراعية؛كلفة والحصتايت، الكيماؤيايت، وصناعة 

عديدة.

بالاتجاهينالنفهل بشحن مح تومت3لورة ضخمة نفعل أنابيبج شبكامتذ بناء تم كما 
عندواحد متقن. على يتكل العراق يعود فلا والمرة. وتركيا ورى الالساحل إر وتصل 

علىدولار ملياراُت، 3 مثاغ ( 1987إر  1977)واحي. عقد خلال وأنفؤى الأزمات، ومع 

Kclidar, Abbas, The Integration ofModem Iraq, New York, St. Martin's Press,  1 ).979 ا )

,1995 ، الأديةالكرز دار \ذم\في، الصاد المراري، عباس 2(  )
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ملياردولار. 2.75جديدأبقيمة مشروعا ل9ا اكخطيط. وباشر النقطية، التحتية البنية مشانع 
أواحرفي يوميا برميل ماليون  3.5إلى الأنتاج زيادة في والاصتثمارات المنشآت هذه ساعدت 

. 1977عام المتوسط. البحر إلى تركنا عبر أنائب القمل وزارّة ومدت الثمانينيات، 

اللهلةفي يقاى، مقومات على ااحصول، في ليس القط. تأميم عبر الثعث نظام ونجح 
والاجتماعيةالصحتة الخدمات رفعة توسيع عبر المرافئ للشعب رحاء بيئة حلق في بل شل 

الاجتماعيالفم-ا0 مؤسسات تفعيل وعلى نهل١ق، أوصع على والعليم الربية واطلاق؛رّاٌج 
علىوالي3لرة المدن إلى الريفية الهجرة من والحد الاسكان مثاؤيع إلى إصانة والصحي 

العهودفي الزراعية الأراضي هددت الش والفرات دجلة نهري في الفيضانات مواسم 
السائقة.

صنوفش والظالم الحرمان مثاعر من بعينيات الفى الدولة تقييمات وحفنت 
درجةإلى تحسنت المعيشية الأوض.اع أف كان الجمّح حال لسان أل حتى والأكراد، الشيعة 

وسبلالروة أن ذللث، كبيرة، درجة إلى كردي أو شيعي متْللق من الفنام كره معها انخفض 
سيوقةم غير يهلريقة العراقي الشعب فئات بين الانسجام تحسين على ساعدت العام الأنفاق 

ومنهاوالأمنية السياسبة العوامل كانت، أيضا الاستقرار أسباب ومن المثرين'". القرن في 
عنإيران وشاه الغرب ، وتوقفبالقوة المعارضات إحماد في الظام حققها الي الجاحات 

الشيوعيينوحارة مختلفة، لأسباب الشيعة نشاط وانخفاض ، 1975عام الأكراد تاييد 
المتشابكتالا.ول هذه علاقة بت، بالشرقية والكتلة وقياني الالاتحاد من القوي للدعم 

العراقية'".الحكومة مع بالصالح 

وملء!لبطون,الاقتصادية باكتمية مقارنة ثانوية الديمقراطية مسألة أصبحت، ألوقت، و*ع 
العربيةالقط ودول العراق في المعيشة متويات عن إلا يسمع الخارجي المالم يعاو ولم 

Marion Farouk-Sluglelt, Pclcr Sluglctt, / وا،-رءءء>ءك ا 958 . From Revolution to 0/،7، ,;/رر7\.-ءرء/ر ( 1  )

London, I.B. Tauris, 1990, pp. 227-254.

Thabit Abdullah, Dictatorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since 1989, Zed Books, London, (2)

2006, pp. 33-34.
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ولأنصاروعن للصدام قمع لاعربi راق نلقد السيامية• المواطنين حقوق عن ولى 
نامتفيما الغريي للعالم كثيرا الشيعة نصية تعن ولم الاتجاه. الغربي الشاه عير الخميتي 

لامتغلالهافرصة الغرب نته يجد آحر لونت الخلفية الأدراج مجددآ؛ي الكردية القضية 
يثيرونمشاغبون أتهم على العينيان ش الأكراد إلى الكبرى الدول فنفلرت لمصالحته. 

العراقاتجاه وحنن لمصالحها. صرونيا يلدأصبح الاستقرارفي ؤيرعزعون الاصْلرايات 
فىالاتجاه هدا وساعد الغرب نى صورته الاشتراكية عن وايتعاده السوق اقتصاديات نحو 

28من العراق في الميسورة الومعلى الهلثقة حجم ارتغ حيث وطنية، اقتصادية نموطبقة 
.1978عام بالثة  58إلى  1970عام بالمنة 

مارسهالذي القمع ظل في متتانفأ ثعيتيات الفي صدام منجزات عن الكلام ؤيثدو 
ويتهورالاستقرار بعدم مشهور بلد ني كثيرة كانت صدام إنجازات ولكن العراق. شعب صد 

عنفعدا .  1979إلى  1920من الممنية الفنثرة في وثورة إنقلابآ  22العراق شهد فلقد سياسييه. 
يعددوما فكان العربي الش١رع في حنة سمحة على حارالعراق الأنتصادية، البحثوحة تحقيق 

ولaلالماالعربية. المتهلقة في وفياتي الللاتحاد حليف وأول الراديكالية العربية الدول من 
لغزوالمتكررة بمحاولته الحربي، الخلج في استقرار عدم كعنصر العراق إلى الغرب ننلر 

الحةالمالمثهلمات لقيادات ومعاملتنه الهنائرات لخاطفي الحمراه السجادة وبقرنه الكويت، 
العربيةالجامعة من ممر طرد لحملة وبقيادته دولية، شخصيات وكأنها وعترها هلينتة الفل

صحيفةأي تصدر لم سنوات ولحدة .  1978عام إسرائيل مع صلحآ السادات أنور وخ بعدما 
محوإ<«راتيلأأ،.صرورة وعن المتحدة للولايات معاد أومقال حبر وفيها بغدادإلا فى 

نقيقاالمجتمع من فاختفى والمساواة، الرعاية دولة صدام صلهلة ظل في نمتا كما 
يكنلم الاداري المساد إن أحاني، ديثلوماّيون ؤيقول الشديد. والثراء .ني المالالفقر 

يالمثة 30عن يقل تاؤيخي متوى إلى انخقمت، فقد الأمة أما صدام. عهد في موحردأ 
القرىإرألأف الكهرباء وصلت وكنللث، . 1970عام بالمئة التين ص بعدما ، 1980عام 

Chesnot, Christian, et Georges Malbrunot, Irak, Saddam Hussein, portrait total, Paris, Edition

n''l,2003.
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رأتفلمةالألكترونيت والأجهزة الصاروحيت والأنظمة والدبابات الطائرات بثراء اللجنة هده 
هاتفي؛نذلام ابتدات متهلورة اتصالات وسكة العراق، داخل الأسلحة لتمنح ومعدان 
تشوشلا أرصي أوبتاكر فائر هاتف ثم؛نذلام العراق الامتخباراسة؛ي القوى يربط محمول 

إلىنسعى الشامل الدمار أسلحة اثتناء حطة باكرا العراق وبدأ الالكترونية. الأسلحة عليه 
الكيميائيةالمنتجات ومماغ ، 1976عام ا نرناتفانات،ع نونح بعد الديثة المفاعلات بناء 

اوم.تااائ،العراق فأصبح العسكري. التصنع مجهود نحو ؛عا« فيمااتجهتا الش والعضوية، 
إيران.وصد الأكراد صد الثمانينيات ني استعملها وحرثومية كيماؤية أسلحة ترسانة 

ةاعلو بمبناؤها م فلقد واليلأتيتوم اليورانيوم ستعمل الش الذينة المفاعلات أما 
أونيراكمنهلقة ني المفاعلات ^٥ وسدت شيراك. حاك آنذاك وزرانها ورئيس ا فرن

اسممقعل شيراك حاك آنذاك الفرنسي الوزراء ريس مع الاسم هذا لتشابه ولكن العراقية، 
عقريإلى سعى بل المفاعلات بهذه صدام يكتفه ولم ة. وتموز ل وثميناتمرز أونثراك 

ايرانئل•من النويية للاغرامه أحرى 
لمحصلاحتلافها على الاحراءات تسهيل ني الكرى الصناعية الدول تتردد ولم 

ؤإشارةالمال؛ مقابل الأسترايجية والأسلحة الولية المحالات ني يحتاجه U عر الراق 
عامدولار مليون ق 00بلر حصصت، العراقية الحكومة أن اكالح برنامج نفقات حجم إلى 

مليارك.4 إلى توات >احمس حلال أصحافه الميالرتسعة هذا فارتح الأسلحة، لاقتتاء  1970
.1975عام دولار 

التسلحيراُج صد الخربية والدول انمحدة الولايات أطلقتها الي المرحة وتحمل 
الحكوماتلأذهذه والكذ>ّ_،، الفاق الكثيرمن الكويت، وبعدحربط التعيتيات نى المراقى 

هذاوقفح على وقادرة الثمالة حتى الراق تسليح مالة ني الأول النوم منذ صالة كانت، 
والأكرادالشيعة صن. الأسلحة العراق استعمال وقبل إيران حرب تل وقت أى في انمحى 

وكانت،كانة، المواصم في للعيان واصحآ الراقي الشاط كان لقد الكويت،. غزو وقيل 
دونالل.كان ءنتل.ما وهكن.ا تعينيات. الأواسط متل. التفاصيل بأدق عالمة المتحدة الولايات 
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أركوندوليزاالابن بوش جورج الريس ناب تشيتي أوديك الأمركي، الدفاع ينير رسقلد 
يستندونكانوا العراقيه الأمالحة عن يتحدمون القوٌي للأمن الابن بوس متشارة رايس 

لأفشركة كانت شامل دمار أسلحة العراق بحيازة  2003عام والتهم يتيمة، معلومات إلى 
التعبتان.ني الأسلحة تلك، بتصمية ناموا الدوليين المفتشين 

قوةصدام حملات أشد في حتى أبدآ أحلاني متهللق من الغربية العواصم تتحرك لم 
بعدماحسين لمدام والمتمهم للأكراد المعادي أميركا مؤنق، ذللث، على )مثال شب صد 

الوصعاملمس، ثم (. 1988عام كردية مناطق صد الكيماؤية الأسلحة العراقي الجيش استعمل 
الأسلحةهدم استعمل لأثه صدام وتلوم التماسيح دمهمع تذرف أميركا وبدأت 0ووا العام بحد 
ان/نيففي العرانتة، البرامج إفشال مرارآش امرابل ست كما ؛• 988عام الأكراد صد 

مرفأفي المرافئ النووي للمقاعل معدات تحمل ياحرة المرسال عملاء هاجم ، 1979ايريل 
للعراق.يعمل مصريا ذينا عالما الموماد اغتال ، 1980يويوحزيران/ وقي القرني• طولون 

ودمرنها،العراقية المفاعلات اسرايلية طائرات هاجمت، ، 1981حزيران/يونو 7 وفي 
اسرائيلصغهلّتؤ الجدياو القرن بداية وفي المتحدة• الولايات من دقيقة معلومات ة اعل• بم

فكانجيرانه، يهدد لأنه العراق يضربا الاستعجال على واثنهلن في اليهودي اللويي ومعها 
العراق.نفنام زعزعق من سنوات عشر يعد أرادت ما لها 

العرميالصر؛ع نعتاق في وحمرصا العرانية للأسلحة الأومع المنظار من أما 
يامتثتاءاسرايل، مواجهة في العربية الترسانة إلى العراق أملحة تصف، فلم الامرايلي، 

احتلالهعن الأنظار لصرف،  1991عام أييثح تل صد العراق أطلقها فليلة مكود ًراؤخ 
الدفاعفي ستعمل لم لأنها عربية قومية أهدافآ العراقية التسلح برامج تحمل فلم الكويت،• 

بامكانأ0 الأقل على أبتت، ولكنها والعرب• العراق و؛الأعلى، كانت بل الحربية، القضايا عن 
وعدالة؛ديمقراطية ولوتصرفتادوله لورعبتؤ عالية علمية مصانه بلؤخ العريي الأنان 

العرب،إذ يقولان والغرب، امرايل ®إن قال ءنل.ما صدام عرفه المتعلق هدا شحوبها. تجاه 
إذالأكماقال ذريةاا١ يتعلويرأسلحة المراق شيناوهاهمامتهمان ولايصنعون متثخلفون 

الفرديوالحكم الدكتاتورية ولكن الأسلحة•. استيراد على اتكلت، إذا مستقلة ثعتير دولة 
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 Uن الأموال اسممطاب الماذة التلح لجة اسطاعت ف كuعرسلعلاتفاقها الخيا
يأمرأن يكفي كان إذ البلاد• مرارد على مباشرة الدولة سطرة إر يعود ناولك الكالفة، باهظة 
سرىحاب رنم في ؤإيداعها البترول عائدات من يالمثة ة حمبانت3لاع النفهل وزارة صدام 

بياناتهاتحمر أن الوزارة على وكان الأستراتيجية؛. التنمية صندوق ٠ ني يويسرا سر 
مثيرالحساب هدا في تخزن سنرات وحلال شكوك. أي تثير لا كي ية النهدْ بدون المالية 

وأصانهاكافة المراق صادرات على عمولة صدام اتمملمر كما . 1981عام دولار مليار ق.2 
المراقاستقطب المالية، التسلح مصائر إر ؤإصافة التسلح. للجنة الخاصعة الميالمر إر 

بشريةثروة أصبحوا حتى المجالات، شتى في والأحاب والرب الراقيين الالاء آلاف 
اليدلوصع الديبلومامي رصيدها من الكثير بعد فيما المتحدة الولايات ينمن استراتيجيه 

محنهمدكان امرامحل- بمعاونة اغيالهم أو المراق من لاحراحهم أو وامتجوابهم عليهم 
المامةوالملاثات الأعمال وادارة والبئرلوحيا والأدؤية والكيمياء الأسلحة في متخصصون 

المريةوالموس الراني، اليش ني سابقون عكريون وصاط المكري والتصنيع 
المتحدةوالرلايات أوروبا وفي المراق في الهمة الكادرات هده فانتشرت وتقنيون. 

العلومجانلجمع المالم حول سفاراته عبر المراق وسعى المرار. التسلح برامج لخدمة 
والشراءالمقود عمليات محئلم أ0 كما البرامج. هذه في استعمالها يمكن التي الامتراتيجية 

التصنيعفي الماملين الخرافيين عدد وصل التسلح أهمية إر ؤإشارة التامة. بالسرية تم كانت، 
.الثمانيتبات أوساٍل في ألفا متين الحربي 

دالنلمح،المدني التصنيع في قدما المراق محلى المكري، للممنيع مواز بشكل 
عامالمراق أل حتى آحر. ءر؛ي، بلد أي لدى مما أقفل كانت ممتازة، علمتة كادرات ونمى 
فأنشثتاوالمرب. الوفياتي الاتحاد ؤإعجاب الخرب حسد تثير عمرية دولة أصبح  1980

البلدعليها يتكل والقول الملهاء من تحتية بية لخلق حتلط ووصعت، والمعاهد المانع 
تفوقبعيتيات الفي مشاؤيع تنقيد بدأ المراق أل ذللئ، شيء، كل اصتيراد إر الحاجة دون 

الشبانآلاف وارملت، والجامعات الدارس الوولة ننتح اكفيد، على بكثير البشرية حلماهته 
وكندا.وأميركا أوروبا في والمليا الجامعية الدراسات لتابحة ؤإناثا، ذكورآ الراقيين، 
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والقطاعاتالذراعي اك؛لاع لتنميت نادحآ نقصا العراق واجه المنان، أوساط وني 
منوالفلاحين العمال من الألوف مثات فامتورد العاملة. اليد إلى تحتاج التي الأحرى 

ماليون 1.5يفوق هؤلاء عدد وأصح والمغرب. والأردن ممر مجن وخصوصا الحربية الدول 
إلىالحاجة بدون البلاد ندحالوا ممتازة، معاملة العرب الواكون وعرمل . 1980عام عامل 

منهمكير عدد دخل كما الصحي. والضمان الاجتماعية الماءا.ادت، على وحملوا تأميره 
أموروهل.ه الجيش. وقناعات الوزارات ني رسميين موظفين فأصبحوا الدولة ملأك في 
مثيابهةنفهلية طفرة شهدت عربية دول في ميما لا رعة، البهده بلدآحر أي ني تحمل لم 

العراقإلى وأشياتها مكانها بكل بأكملها مصرية نرى وانتقلت، ها. نفالفترة في للعراق 
فيمقيمون عراقيون معارضون شكا ولقد الغنتة. الزراعية المناؤلق فى والعمل للأنامة 

ولكن. sjUbفي العراقي يلقا0 مما أفضل العراق في معاملة يلقى العربي المواطن أل الغرب 
الهربجمح فاق بآئه العراقي للثعب، حنا صيتآ جلبتر الحراق فى العربية العمالة استقبال 

وضيافة.وشهامة كرما 

العراقية،الأجيال كفاءات تطوير إلى العراق سعى العربية، العمالة استقدام إلى ؤإضافة 
بمعدلالبلاد ألحاء في اكانرية الدارس آلاف لبناء  1973عام شجاعآ مشروعآ فأطلق 
إلىيصلون كانوا العراق أبماء س الكير أف ذلك عراقية. بلدة كل في الأقل على مدرسة 

فيهامة نيادة فتحققت قريبة، مدرسة وجود لعدم المتابعة عن ويتوتفون الثانوية المرحلة 
المدارس.في الفتيات عدد في محصرصا والطلاب عدد 

،1970فقي والائتصادى. الاجتماعي المراة وضع تحنن الإجباري، التعليم وسببا 
برامجبدأت وعندما بالمثة.  34الجامعية تبل ما التعليمية المراحل في الفتيات نسبة كانت 

الفتياتكل س بالمثة  95إلى وصالت، حتى النسبة، ارتقحت، التعاليم، ونثر المدارس بناء 
،1968العام تبل اء للتمقفلة كانت التي المهن في وحتى . 1980عام المدرسة أعمار في 

عددبخ المثال، سبيل وعلى أحيانا. الرجال ءاا-د وتفوق مرتقعة التاء تة نأصثحت، 
بالمتة، 29الهلثيبات ثة ونالمعلمين، كل س بالمثة  46بعينيات الأواخر فى المعلمات 

إلىالنساء ثت وانتبالمئة.  46الأسنان وطبيثات يالمئة،  70لة الصيغ. في والاختصاصيات 
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هامة.وعلميه ومادية إداؤية مناصب إلى وصلن وبعضهن كرة، بآعداد الحة المالقوى 
هاوهالجو• سلاح في محلتارات أصبحن وبعضهن الحربية الكلية ني النساء انخرطتا كما 

حلمآتزال لا يل فقط، الونت، ذللiا ني الحربية الدول ني تتحقق لم أنها ليس الانجازاُت، 
سيتدكرنالعراق ناء إن بعضهم يقول ولذلكا اليوم• حتى العربية الدول بعض في اء للن

الدهييرأ؛.العراق كحمر السيعينيااتا 

البالغينتعليم أيضا يعني كان ؛هادا *معلم، عراش ثعيط إيجاد كان الشعار أذ وطالما 
الدولةفركزت طفولتهم. في المدرمة إلى الدهابؤ فرصة لهم تنح لم الذين الأمتين 

والكتابةالقراءة تبقى لا حتى والفقيرة الشعبية الأحياء وفي الأييافح في الأمية محو على 
المعرفة*ريوم ا 977العام في وأعلن الأغنياء. وعلى المجتمع في المحفلوفلين على حكرأ 

وامرأةرحل كل وأحير الأمية، لمحو والاجارى الشامل الوطني البرتاعج تانون لإطلاق 
والكتابة،القراءة تعلم بصنوف يلتحقوا أن والأربعين ة الخامإلى عثرة ة الخامسن في 

أنالمتحدة للأمم الأونيكوالتابعة منظمة واعتبرت الجن. مصيره يكون يلتحق لا ومن 
الأممحاتزة العراق ومنحت، العالم ني طموحا والأكثر هوالأكر العرافي محوالأمية برنامج 

وناتقني ودونته محوالأمية في العراقي النموذج تجربة الأونيكودرست، أن كما المتحدة. 
التحقعامين وحلال لمحوالأمتة. برنامج إلى تحتاج أحرى دول إلى لتنقله وكتب ومراجع 

يعاونهمومحعلمة معلم ألمإ متين الحكومة وحصمتإ الأميه محو بمعاهد عراني مليون 
نيالأمة محو معاهل• حنحأت، ، 1982العام وبحلول العربية. الل>ول من الأحصائيين مثات 

والكتابة.القراءة على نادرين أصبحوا مواطن مليونى العراق 

2S00هدية مع الولايات وثجعت، الهلتية، والعبادات المستشفيات الدولة كما؛نت، 
وتسنة.  25حلال مليون  25إلى السكان عدد فازداد إنجاب، لكل الحكومة من دولار 

للمواطن.والكلفة بالوعته للاهتمام قوانين عليها وئرض الحديثة اكجارية الأسواق 
لمفرية  4000إلى نباسبة فترة حلال الكهرباء العراق أوصل بعينيات، الأوائل وفى 

Berbcroglu, Bcrch, Power andSlability in the MiMIe East, London, Zed Books, 1989.

149





فدلأ\دعث

جنيةنتيجة القانونان أعطى رثاوى، نلأ لأنهما ونير نابي أعدم حيث يخالفه، من تتل ني 
نسيا.اد الموحف 

الكثيرحين صدام ظل ني اوع.ثا دولة قدمن، كيم، السائقة ، انمضحاJIني شرحنا 
منالموصؤع على بملل الذي المعاصر القاريء لدى غريبا انطباعا يترك ما العراق، لثعب، 
لثخصيمكن نكيف المباح. القد وطاب، اليعث، نظام سقط. أذ يعد ، 2012العام منظور 

بعدماوخصوصا منيدألثعيه؟ شيثآ يعمل أن ودكتاتور كفاح الغربي الإعلام ومحقه كصدام 
لألمبالغة هتلرا)وهذه أدولف، هورأسوأمن صد\؟ إل تشيتي، دونالدرمفيلدوديلئ، نال 

الروسمن وبخاصة البشر ملايين وقتل ألمانيا على الدمار وجلت، عالمية حربا بدأ هتلر 
فييغوص أن كاب لأي والمريح المربح من بات لقد والغجر(• واليهود والولونتتن 
والقصصالنعويت، من إيجاد وني، المنتصر الأميركي، الجائبخ ودعاوى 'ربروبغندار 

ونيرإلا عربية أوفضائية صحيقة تبق لم أئه خصوصا انمابق، المراقي، الرئيس عن المرعية 
جوعا.ال٠وات١ وانمحانيين الكتاب، هؤلاء مصير كان ؤإلأ الغربية، النيوليثرالية ركاب، في 

باممكاتبإ يحمد أن العراق في العث، نaلام سقوط بعد به مرصا غير أمر فإنه ولال,لالث، 
حكمظل ني هداالفنام فعله ند يكون ماند على الدلالة إلى التاؤيخية والحقيقة الموضوعية 

التعناودولة لخل.ام صورة رمم ني المقارنة هده بحيتيالتا. الفي سعته لمصلحة صاوام 
اجتماعياإمجلاحآ قدما ذاته الوقت، ونى المراق، جبران و؛«ما سعتهما بحق مجرمان بانهما 

التالية؛اللاحظايت، تقتضي المراق في المائي المواطن لمصلحة وافمماديا 

الحكم،في التقليدية المربية العلريقة مجن الكثير حمالت، البعث، حكم وحثية إن أولأؤ 
ثمةالمربية الدول سائر فقي وأمته. باليه لمصلحة به يقوم ما محقتنعأ؛جال.وى كان النظام ولمل 

في،المراثي البعث، نظام وصل فاذا الأسان. لحقوق وقمع المواطن صد الخف، من درجات! 
والنتيجةأوثماني،• درجات حمم، إلمح، ومحل ربما فغيره درجات عثر إلم، ممعه مستوى 
ارالأي،أسلرب، بم؛لبو، أن أراد والمراق المربية؛ المتطقة في الديمقراطية غياب، وهي، واحده 

طريقته.على المائل* المستبد 
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اليراقأل السامة الفصول من يتضح إذ يثته، نتيجة لكن العراق في البعث نظام ثانيا، 
ذثأتكن لم ، ١١٠بمبدأ نمل العشرين، القرف في المجاني والقتل الخف من الكمحر شهد 

تلمشارح تا؛اْ ني يحمل لكن الرانيين أرض ني انقلاب كل أن ذلك الذئاب". تلتك 
صدامكماأف مألوفة. غير أساليب إلى القمع العن، أوصل وربما مايقاتها. من أكر ورعب 

السلاحالرجال يحمل رمحيف، صارم ثبلي مجمع في ترنوا نكرت رجال من حوله ومن 
جرىعلى ؤينهون للشرف ؤيتقمرن الأذية بغرض بعضا يعضهم يضربون بالثأر يئأحذون 

أولأميتتلوك.تقتلهم ؤإذالم هكذالهمواوهكذاحكموا، الجسدية. القوة ؤيقدمون البداوة 
إلىالعراقي المواطن فتها نظر الجمهورiة إلى المراق تحول مسألة إل فرؤيد نال وربما 
ؤيعالمهؤيقيه لهويهلعمه أكثرت وأحبه به تعلق كلما الأب هذا صربه فكلما أبوه، كأئه صدام 

يقتله.وند يقربه، نم ؤيعالجه، 

بالوناتعتلتزم عندما التاريخ لامتحان وصالحة خميرية أكثر الكتابة تكون ثالثا، 
أوصدام اويء معن القصص من عدد أكبر هوجمع اليوم الشاغ إذ والحقاتق. والأرقام 

المتحدةالولايات نجحت، ونل الساحة، عن ممهل بعدما الثالث، العالم دول من آحر زعيم أي 
امقاهله.ني الأميركية 

ذاتكدولة العراق صورة اتضحت، بعينيات الفي الريعي؛ والائتصاد القط غلبة 
ااعامماتهذه فيه السلطوي التلام ؤيحتكر البترول ءاىلات على تتكل بامتياز ليعي اقتصاد 
حقيقية.قطاعات تهلوير وبدون صرائبي نْلام بدون الاقتصادي النشاٍل اوجه على لتسيْلر 

مياقني الفعلي القطاع موصعة يجب ونوتها، الرانية الاJولة بْلش مركزية ولفهم 
للدحلالرتيسي المصدر هي وتوقليفاته الامتعمار أرباح لكنتإ حيث، التايئخي المراق 

المطهذا تقوية ني وماعد البلاد. على لتفقها الحكومة إلى سئم لكم، والي القومي، 
تشهدالعالية الممهل أمراق كانت، عندما  1975إلى  1972اكرة ني البترول -اميم الذكم من 

إنفاققوة الحاكمة السالعلة مح  ١٠أمهر، حلال بالمئة  300سعره صاعمت، إستراتيجية هزات 
لها.حلوي لا 
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عندالنفط  ٤٧٥٥من الماقتة الحكومة دخل كان فقد برصؤح، الصورة ولوصف 
ملياراتمة إلى ارتفع دولار، مليون  500من أنل ، 1968عام الحكم مقاليد البعث تبرء 

حلالأضعاف ث بزيادة أي ، 1979عام دولار مليار  12من أكثر ؤإلى  1974عام دولار 
يجدرهنا من كبيرة. مالية لعلفرة مواكبة حكمه لتنيمتا النظام حتلوات فجاءت سنوات. عشر 

الذيالامثريالي البية لمط طبيعية نتيجة كانت الدكتاتوؤية المركزية الدولة قوة إن القول 
ذاتالثرقية أوروبا دول تقاليد محاولة وليس أمين سمير المصري الاقتصادي عته تحديث، 

كاهلعلى وقعت، لقد كالتارت وصنه يمكن التعي الامريالي المط هدا المنظم. الاقتصاد 
مادةطب، حقيقة وأمام وديناميكية، حرة ومهلى طبقة لغياب، ، ^J^lاقتماد بناء مهمة الفنام 
الجاريالبائل في معينة دول على الاتكال وحقيقة القومي، الاج على البترول هي وحيدة 
ي،حتاحها.اكي الامتهلاكية والسلع والمواد الأغذية العراق ونبح العراقي البترول تشتري 

 Uالقوميالاتج إر القطاع هذا بة تفي فتتضح الحراقي، الاقتصاد هيكلية عر القط لبة غ
1970عام ./ 35من القومي الدحل في البترول اهمة مقفزت حيث، ثعيتيات، البداية في 

ارتفعت،الوزارات، فيه يما العام،  ٤٧٥٥١١مداحيل ني الفعل حصة أن كما ٠  1974عام إر06/" 
الصادراتمجموع إر الخام الضل بة توأصبحت، . 1976عام  7.87إر  u1971م من25./ 
وهيالعراق. يصدرها الي تقريبا الوحيدة السلعة أصبح البترول أ0 أي بالمثة،  98العراقية 

شروطلحسين ثانية فرصة على تحمل لن الي الاثتة الاقتصادات هيكلية في حهلرة ية ن
العولمة.نحر ذاهبة كانتإ دولية أسمواق مع الخارجية تجارتها 

عقودبعد حتى الاقتصادي على الفعل غلبة من الخديثة العراق دولة تفلت، ولم 
تخلفاالأفريقية الدول أشد عن لاتختلف، ؤيعية بيانية هيكلية صمن بل؛قيت، الاستقلال من 
القاءا،ةتعلوير إر حي مهناك ذكن فلم الوطي. لحلها في ة واحل. سلحة على الاتكال ني 

بديلةصناعات باتجاه ندغ اجتماعية طبقات وحلق الدحل مصائر وتنويع الاقتمحادية 
بعضفرحت، وطالما والجارة. المصرفي والقعلاع كالئاحة حديثة حدماتية وقهناعات 

الأسترلتيوالجنيه الأُيركي، بالدولار مقارنة المري عملتها بسعر الفعلية العربية الدول 
الضرريلحق الذي الريعي الاقتصاد عوارض من وعارضا محرضنا كان الأمر هذا ولكن 
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الاقطاعيينمن واحدبالمثة تملك حث الفترتين، بين تراجعت ند الملكية كثافة أف تثيرإلى 
العامني . 1970عام بالمنة  22إلى الحصة هذ0 وتيست، الأراضي، من بالمثة ./' 55حوالي 

فيالجديد، القانون حس، جدد على»ستفيالون الزراعية الأراضي من ./ 23ترنيع تم  1973
يةنوبلغت، مياثرة. الدولة تملكها التي الزراعية الأراضي من •/' 35فلاحون استأجر حين 

من 7.36الخاص وفي الجديد التونيع من متقيدين غير أفراد يملكها التي الاراصي 
ارتفع.قد الاشتراكية الْلريقة على الزراعية التعاونيات عدد أن كما الزراعية. الأراضي كل 

ااق3لاعهذا أن مدركآ الأؤيافج، ولتنمية الزراعي كبيرأ اهتماما البعث، ومنح 
فامتجلبت،الخصّبة. التربة من شاسعة احان مونغف نهران يشقه بلد فى هائلة ٠لانة هر 

الزراعة.ومجكننة قياسية بسرعة زراعية مشاؤع إنجاز منها وطلبت الأجنبية الشركات الدولة 
لتخفيف،العراق جنويثإ في المستتقعات تجفيفا ضرورة الأجنبية الشركات واقترح—، 

البعث،ونقدم ، 1955عام الحكومة بدأته الذي وهوالمشرؤع الأراضي، في الملوحة متوى 
سميةالأ-محبية الشركات بمساعدة الحكومة امت3لاءتا ، 1978وحتى الثعينياتُ'أب في 

الحريبوبدء الشتل عانيات تضاؤلا ثن، بعد؛فيما العمل وتوقفا هكتار. ألفإ  25وتْلوير 
الوفياتيةالاشتراكية طريقة على الزراعية التعاونيات إقامة الدولة جربت، ولقد إيران• مع 

العرب،ا.رعادات من شيثاليس لاتقرض فأوقفتهاكي العراقيين، للملاحين ترف ولكنهالم 
بدرجةولكن الاؤياف، في الحياة تحسين في الزراعة مكنتة الجا.يدويحول الاصلاح وساهم 

الزراعيةالأراضي مساحة أف كما الانحدار في استمر الزواعي القْلاع أن ذللن، متواضعة، 
العراقولكن . 1977إلى  1958من الممتدة الفترة في بالتة  30بنمية انخقفت، العراق في 
العهدفي بها يتمع كان الص المزروعة احات والمالأنتاج تويات حمتحقيق محن يتمكن لم 

فيالزراعية الحمالة حجم انخفض نقد عكة، تيجة ل 970القانون أمحلى كما اللكي. 
منبالمنة  51من أي ، 1977عام محليون من أقل إل  1971عام مزارع ٠اليون  1.5من العراق 

؛اJئة. 30إل العراقية العاملة اليد 

المنظماتانتقدت كما المستنقعات مجتمع يحق جرسة بأنه العمل ا هال انتقالرا النظام معارصى لكن ( ا، 
المنطقة.خى المائة القرى حفارة على يقضى أته على المسنقعات تجضف، الغربية انية الأن
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فهناكالزراعة، تراجع ني السبب لكن الزراعي الاصلاح وكأن الأم يدو لا وحتى 
الأسعاروزهد اكريق وصعقا المكثفا الري جراء من الملوحة نئادة منها وجيهة أمجاب 

الدنإلى الاؤياف من اعترة والهجرة الاسهلاكية، بالملع محقارنة الزراعي القطاع في 
ءاىJاتاالبترول.يإتفاق الدولة والخدمالتاوحبناتقوم الوظائنا جينا 

المياْشبكايت، ومدرتا والختوصفايت، الدارس بناء نتم الأريافا الدولة تهمل ولم 
العراقي.الرف ني الصعبة القاليدية الحياة انحتا وباكالي الصحي والصرف والكهرباء 

سببوليس الحكومي الأنفاق عن نجم الأيناف في بيا نالمعيشة متوى تحسن ولكن 
سالماحقة الأغلبية امتمرت الأنفاق س الرغم وعلى الأملة• الزراعية الأنتاحية نيادة 

الأنماجيةفي اكدهور حد ووصل التربة• صعقا من وتعاني الفقر في تعيش الرف مكان 
التاجس بالمة 5 بنسبة سوى  1980عام تسهم لم الضخمة الزراعية العمالة أن درجة إلى 

اسائيةالمواد امحتيراد نيادة عثر ؛، ٧٧مطحتا الحكومة نعل رذ فكان العراقي، الحلي 
دولار،مليار ا 4. أكثرمن  1980عام الغالءائي الامتيراد فاتورة يلغت، حتى العراق، حارج من 
الحديث،كتر Jاكااته الفترة تللث، في العراق. في الزراعي الأنتاج قيمة م، بكثير أعلى أي 
انتقاماحتمال وعن العربياا، الغدائي ُرالأمن عن الفكرية التديايت، وفي العربي العالم في 

وليسإمتراتيجي• كسلاح الغداء استعمال عثر  1974عام العربي الضل حئلر من الغرب 
ركزالعراق على الاقتصادية اأعقوJادت، حول  1995عام الأمن مجلس فرار صلبر أن عريا 
التوجهانعدام إليها الوصول في ساهم لئيمة معادلة وهي الغداء*، مقابل ءاشل يرنامج على 

مندالتنمية ومثاؤيع الضلي الريع إدارة في العربية للحكومالتا والديمقراطي، العلمي 
السسساُت.

فييالثة وعشرة بالمنة 5 بين اهمته مراوحت، فلقد المدني التصنح ق2لاع أما 
البشريةالaلاقاتا وحجم النظام بْلموحات قورتت مجا إذا صثيلة بة نوهي العسيالتا• 

الأ-محرىإذللقطاءاتاالأنتاجية لحنة اكرةلكن مداخيل ارتفاع ولحل العراقية. 
مدعوموردي متقثل إلى يالاطتنان شعورأ العراقي والشم، الفلام المداحيل هل.ه أء3لتا 

أرياعبثلاثة ومساهمته المام اكهليع هوغلبة موءا التصنح وصع زاد وما الحكومي. يالأنفاق 
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الفردية.وللمبادرة الخلأتة لاروح الطام ثل على أبمأدليل وها العراهي. الصاعي الأناج 
إنتاجهامتوى إلى نمل لم أنيالأبماء كانت الحكومة بنتها التي العملأنة المصانع أن كما 

وضعروهر المفموة غير الخارجية الأسواق على واعتمدت عليه انست الذي القلوي 
٠ذاتها( الفترة ني سور؛ة حبرته لما مشابه 

حمداتيوعدنان حسين صدام أدارها التي الضليه للشرون المتايعة لجنه دور يقتصر لم 
المراثي.الاثتماد لشؤون الأعلى والإلهام التخفي مصدر عن عبارة كانت بل القط على 
ممداثنتها،أنقدتها ألأعيب إلى تلجآ كانت بل نراراتها، ني مستقيمة اللجنة هدم تكن ولم 

ألإدعائها عبر المثاؤيع متانمة ني الصحيحة والتجانية القانونية الأصول فتجاوزت 
يمناقمةالتنافس على الباب فتغلق إمحتراتيجية،• اأهدافآ بشأنه القرار تتخذ الذي للمشرؤع 

تمامامضرأ النهاية في اللجنة قرار لوكان حتى المشرؤع، سينمد الذي الملرف اسم وتقرر 
يكونأن درن اللجنة هذه يقرارمن صخمة وسركات نمنح مشانع نولدت العراق، بمصالح 

بصيامبدءأ عراقي مسوول -خطأب يخل لم أته المكي والضحك، إنتصادي. أساس لها 
الاتكالوعدم للمراق الاقتصادية القاعدة تنوح ضرورة عن والرمحميين يالوزراء ومرورا 

عادةكانت، والدولية المرئية المنتديات في وحتى الوطي• للدحل رتيي كمصدر اشد على 
(economic diversification)الدخل مصائر تنوع مقولة تكرار هى المرن المزولين 

الجهودأن ذلك س والأغرب الأمر. ها.ا لتتفين. عملية حهلوات في الانخراؤل دون ولكن 
آيارعن التنقيب، مهام على الأنفاق من هوالمزيد به الرانية الحكومة نامت الذي الرئيسي 
حصةللعراق كانتا محلويلة توات ولالمستثمرة. الحقول إنتاج ونيادة وترمح للّضل حديدة 
المالية.والشركات الأوصعل الثرق دول بين الضل■ عقود في الصفح( س )أكثر الأّاو 

نهايةفي أصبح خاصا، قهلاءا الجمهورية عمر بداية ني كان الذي البناء قثع أما 
ونسبةالأنتاج في ؤيفوق عامل، ألفح  75ؤيونلف، الدولة تديره قهناعا يمعفلمه ثعيتيات ال

الأبنيةفي كان الضلماع هذا نتاج س ./■ 75ص أكثر ولكن والزراعة. الممنح قءلاءي الامثمار 
المشارعهذه معفلم تمركزت كما اكحتية. للبنية الضرولية والجور الصاح في وليس 

وقيمةالحديثة أبنيتها وكثرة الراقية الماصمة صخامة الزوار يلاحثل. إذ وصواحبها. بغداد فى 
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الفنادق،تلت من السابق تثكوني بغداد وكانت، السريعة. وءلرتاتها التكالفة ناحية من منثاتها 
الرمدنتدى ومنئ الفتادى، عدد رؤياله احة ايهل لكرة عمرانة اؤيع مخظهرمحتج 

ومتترهات.مطاعم تحوي التي والأحياء فلهلين وفندق 

الامتهلاكيةللسلع الممزق قئاع أذ السبعييات، ني المراني الأنتصاد عتوب ومن 
أماعامل. ألف، متتة من أكر يوحلف، ولم المنتوردة البضاغ على بالمثة  90بنسبة ارتكز 

معنلمامحنتوعيإ الوي العام ^٤ ٥٥١١على رئيس بثكل فانتمر الخدمارتأ،،  ٤٧٥٥يمي؛ما 
اليدمن الأكر القمم الخدماتي المهللع حشد حيث، لينان بعكس البلاد، ني الخدماتية العمالة 
وءماايادت،والمارق، السياحة ش الوطني الدحل من بالتتة سبعين ية بنوأسهم العاملة 

والترانزيتؤوالواصلأ'ت، العامة والتجارة والجامحايتتؤ والخستثفيايتج والامتيراد التصدير 

عامل،مليون من أكثر  1977عام العراق في العام القهuع استو■م، لقد إلخ• والمعلوماتية، 
هاعده. بغ التي الملحة القوى عن عدا الحكومية، الدوائر في كانوا متهم ألما متتماتة 

الدولةعلى معاشهم ني الخآثكالين العامة الوظائم، من والتقاعدين  1977عام المليون ريع 
كانالذي النثّاط هشاشة  1977لثة العام القهلاع أرقام وتكشم، ألف،. ماش عددهم والالح 

نيموءكا الق،  150بمفردها الللأاحالية وزارة اّتثقهليت، نقد العام. مونلفوالقaلاع به يقوم 
صفون،في الرعيإ من حو وحلق المواطين لمرانية محختثلفة مال.نية ومخا؛رارت، أمن أجهزة 

والقيام١^٧٢ لحماية الرئاسية الشؤون وزارة في مرفلفج ، ألف 50ذلل؛، إلى أمحق، الشي؟،. 
الوزارةحجم رأن الداخلية ونير أعلن  1979الثاني/نولمثر تشرين وفي مخابراتية. بمهام 
الأعباءالمرء ؤيتتمرر ممكن،. ونتا يأّرع المواطين معاملاُت، لانجاز يكير أن يجبا 

تتعصوالتي الشعس" إليها يحتاج لا الني الأمنية الأجهزة هد0 تقرصها التي الضخمة المالية 
يوما.والءقاد-، بالمرانبة حياته 

القائمالمحلي التاج من بالمتثة  60ية نيساوي ما العراق في الدولة .ثلت، لقد 
الضل ٤٧٥على الكاملة هيمئتها بسستا وذلك< الحالم، في لها مثيل لا ية نوهدم العراقي، 
بمدآ،المواءلنين حياة على ميهلرته في اوقتام وذهبا شحنه. وحطرط وتريقه وصناعته 
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وتعليمهمؤإطلاقهم وسجنهم ؤإطعامهم الناص توخليف يده الذي والمني الأب فكان 
والتجارةوالأصالة الصناعية المرافق وأهم أكر ملكت فالدولة صحهم. ومعالجة 

صالماشر التدخل دون من يرام ما على نير تكن لم الداخلية التجارة وحتى الخارجية. 
وشاركللمال ممدرأ فيه يشتم 4كان كل في يده وضع النفلام أن والنتيجة وأزلامه. النظام 

التهام.بلاد في المدنء و)اقمايات مصر في ااالLلهلجيةاا ؤلريقة على والمداخيل الأرياح ؛ي 

العاملة jlJIكع 

خضتللثروة تونيع شكة المواطنين ملأين حياة العراقي الاقتصادي اانثلام ريعل 
النتيجةفكانت رهينة، وطموحاته الشم، آمال واصحت، الأشخاص. ص ضيقة نخثة لمشيثة 
البضاغص ضخمة كمياُت، تأمين والكرباجُ، الفلوس ُحكم العراق، ني التداول كالقول 

البلادلادارة رهيب، أمنى جهاز وبناء قل، س العراق، يشهدها لم المتوردة الاصتهلاكية 
ولمثاتالجامعيين الخريجين لألأف الممل نومن التي الأم هي الدولة وأصبحت، بالضع، 
للامتهلأكضخمة معكرات الحكومية الدوائر وأصبحت، الريفيين، النازحين من الألأف 

القوص•الناتج في هم تلا 

الخاملةاليد إلى الحاجة في الخفليم التنامي فضحه للأنتهاد المأساوي الرضع هل.ا 
إلىالأمر أصحاب أوصلت، قاعدته وتترع الأنمماد تهلوير إلى الدعوات أف ذللث، الخبيرة، 

وكشمت،الحدين،. الاقتماد إلى للوصول مشاؤيع وتخءلي3ل يدرس اختصاصية فرق تكليف، 
والمشآتالممرانية المشاؤع تنقين. أف  1980إلى  1976للفترة الراقية ية الحمالخهلة 

أصحاب،س ، الألوفمئات إلى يحتاج الراقي الاقتصاد لمملوير الضرويية والبنيوية المناعية 
الماملةالياو في الفادح النقص هن.ا المراق. في متوانر غير ومعفلمهم والمرفيين الاختصاص 
القليليحملون يدوي عامل ألف،  500إلى المراق احتاج الخهلهل,ت أرقام عكسته المتخصصة 

كانإذا المرء ال ؤياختصاص. صاحب، جامعي الم،  150وحرني، ألف،  375ولخيرة، اس 
الحمامةأجواء في هرأنه والجواب، المحلتة الماملة قراه في هؤلاء يجل. لم المراق أذ يعقل 

أنالحكومة على فات والقرارات، القوانين إصدار في والتعم، التفلر بعد وغياب الثوؤية 
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الطويلالأمد على والمهين التربوية الاحتاجات ودرس الثرية الوارد تخطيط مسألة 
العراقيةوالمعاهد الجامعات لو وحتى الاقتصادي. الثناء عملية أساس فى تدحل 
الاحتصاصاتتكون ما بمقدار الهم هو ليس فالعدل الشهادات، حملة س الألوف مئات 

الماوكورةالثرية الحاجيات أن الخيراء لحفل ولقد الوطني. الاقتصاد حاجيات لتلبية موجهة 
التعليميةان الرمتستطعه ما جل لأن العراق حارج من معها التعاند يتم أن يجب أعلاه 

الخ(وأطباء، وعلماء )مهندسون الطلوبة الاحتصاصات س ألفا  20تخريج هو العراقية 
إلخ(اأدوات، استعمال بناء، مي^كانيك، ركهرياء، والمهنيين الحرفيين س مماثل ورنم 

تربويةأنقلمة على العربية، الدول معظم في بل فحسبا العراق في ليس العادة، وجرت 
الاحتماصاتحاب، على فة والفالوالتائخ الأدب، واحتصاصات المحامين ألوف تخرج 

الكتب،من والخروج عمل ورثة لحول إلى أو يديه توسخ إل صاجمها تفطر التي 
العراقاحتاج فإذا مكتي. عمل إلى السعي هي الساندة ااعةالية كانت إي مثلا، كالهتدمحة 

الأردن،؛ي أو لبنان ني سجدم فإئه بالأسمنت( الجدران )تلبيس وراق آلاف عشرة إلى 
يكنلم الوابع في وهكذا• وسويثة، مصر في سيجدهم فإنه مدنين مهندسن إلى احتاج ^١ 

علىأيفأ هي اعتمدت اش التقليدة الحلج دول من كيرآ حال بأفضل الثوري® ^العراق 
٠ل 990إلى  1970من الممتدة الفترة في صحمة وأحنبية عربية عمالة 

مندطويلة حروبا في البلاد صيلع قبل بعينيات، القي العراقية الحكومة صيهلرت 
الأوليةالمواد واستوردت ي٠ثارح وحلمت، البترول س الرئيسي الموحول على ، 1980

كانت،ولكنها أجمعين. والعري، العراقيون بها يفتخر دولة لثناء والخبراء والحمال والغداء 
المنةشيءص كل استهلاك اساس على الواسرتريدبناءاقتصاد أرصي لهاقي لاأساس أحلام 

اليابانيونالخبراء احتاج فمثلا الذرى. العالم إر التنفليمات عامل ومن الجمبوجت إر 
أنكما الصينيين، العمال من الألأف عشرات امتيراد إلى العراق مثاريع في الحامالون 
نقاريروحتى لتتفيل.هاا العمال استيرادآلأف على نصت، يوغسلافيا ثع عقدت التي الشاريع 

و١لضرورية،الفعلية العاملة قواه في العراق نقص عن نتكلم كانت،  1985عام الدور البنالث، 
كممرالعالية، المكانية الكثافة ذات العربية الدول من بأنه أنداك يوصف، كان العراق أن مع 
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التنمويةومحلطه المالية ءلاءات4 أ0 يفترض كان وبالتالي والسودان. والجزائر والمغرب 
ولكنلمملويره. مرهلة بشرية نواة يخلق أن  1968عام انقلاب تعت التي التين ني ستمكنه 

يحمل.لم هدا 

الأمنقوى أن للبلاد الاقتصادية الهيكلية في المأساوي الوصع هن.ا في وأسهم 
علملةء1اةة أي يبتل وااث.ماءلآاا عملاها مغناؤليسأ أصبحت النظام أقامها التي والمخابرات 

الامتقطابوهدا وتدميره. العراقي الشعب نهب أتون في لاستعمالها حلاقة أوموهبة عراقية 
بعيتيات.الأواّهل مند بدأ والمخابراتي الأمني العمل أجل من لهلانات 

فيالنقص مسالة يومأ تهمل كانت المتفانلة الخمسية الخهلهد أن للوهشة المثير ومن 
نيوالدور• المحلي العمل مرق ر والْللب العرض مياديء تدكر ولا العاملة القوى 

الدخلوعلى البلاد مقومات على سيتلرت ااتذلام لأ0آلة عمل سوق ثمة يكن لم العراق، 
مواحلنسأل إذا أما برلمانية. محاسبة أو رائع دون من يحلولها، كما ووظفته وأنفقته الوطني 
لقيوربما لامراتيل العمالة تهمة أو السجن مصيره كان فربما الفضاح، طْ عن عرار 
البهلالةمن ؤيحفف توازنا يحلق حقيقي عمل سوق غياب على الأدلة ومن الاعدام. عقوبة 

أوالشهادات أصحاب توظيف من الخاص القظع معخ التعمة القرانين أذ المهنعة 
العامالقطاع أوتركوا العام، اكلاع مرسسات أومن الوزارات من طردوا الدين الاختصاص 

أوعنالعيش لقمة عن للبحث، الشباب أمام الملريق فتغلق هؤلاء؛ محاقية في إمعانآ طواعتة، 
النفلمام.مؤسسات خايج لائق عمل 

شحاراتهاثت، باعتبرت يل العراقية، العاملة الهلثقة تجاه لائقة البعث، سياسة تكن ولم 
للعماليجوز فلا لمصلحتهم. وتعمل والفلاحين الحمال باسم تنهلق أنها الاشتراكية، 

فكانالحكومية. السياسة انتقاد أو الحاكم، الحزب خارج أونقايامت، حمحيات في الأنتذلام 
منانشة®•با-ون أقول ما فتفعل الصغير أمحي ٠لأناث، طريقة على الحمال تجاه الفلام منهلق 

العث،حكم ظل فني تكرهه• أن تحب شخمحا الأكر الأخ ليصح وصفة العلاقة هانْ فكانت، 
تننليمأي ألقوانين ومتعت، العام للقaUع مع مجرد العمالية والاتحادات القابات أصثحت، 

ل6ا



اشوالأزمات المشام لحل السلطة رصعتها الش الألية أمحا الاطار. هدا حاؤج عمالي 
لجانعن عبارة فكانت والخاص، العام اكلاع مؤسسات في والعمال الادارة ين تحدث 

العمال.ممثلي بتعين البعث يقوم ولكن الهلرفان فيها يتمثل 

النقاية.الحركة على لتقضي دكتاتوؤية الدولة تكون أن صّروريا ليس الصدد هدا وفي 
المتخرؤلةالسيامية القوى مصالح ءنل.ءاقصت التعيتيات في أمرمثابه لبنان في حصل فقد 
الخندقفي الحاكمة واللهلة العمال أصبح وبالتالي العام العمالي الاتحاد يتْلويع لْلة الفي 

أدركناالعامة والمصلحة الخاصة المملحة ين احتفى لبنان في الفرق أن فهمنا ومتى ذاته. 
وطاللعمال. معينا الحكومة تكون فلن العمل وأرّباب العمال بين الخلاف حال في أته 

العاملأل ذللئ، وأماس والهللب؛ العرض نواتين ؤيقتل العمل سوق يرذي بياته الوصع 
إلىوبحاجة الأنتاج وماتل هومالك، )العللبا( الحامل ورب وجمرته نوته يمللثا )العرض( 

ثمنأو الساعات عدد يحل.د الذي الأحر على ؤيتقاوصان العمل سوق في فيلتقيان العامل، 
نامالعمال لامتغلأل قوته الحمل رب امتعمل فإذا )مقهلوعية(. به القيام المهللوب العمل 
الاستغلالعامل يدحل وهنا أقفل. شرويل على للحصول نقابة في صفوفهم ؛تتتليم هرلأء 

مرسساتصاحس، الونير كان فاذا اكلبيحي. القانون هدا على ؤيقضي السيامي والتدخل 
العماليالاتحاد داخل وتأثتر نفوذ صاحب ذاته الوقت، وفي العمال مئات توظف، محاصة 

علىالحفاظ صرورة هتا من العادل. أحره على الحامل بمحصل لا لكي جهده فيعمل 
ماوهل.ا تمثيلها. تدعي الحكومة لوكانت، حتى اللهلة، هيمنة ومغ العاملة الهلبقة امتقلالية 

العراق•في يحمل لم 

الأنتاجيةلزيادة توعية حملة فتى العمل، سوق على القضاء اويء مالنظام أدرك لقد 
شركاتمؤولي مع لقاءات يعينيات الأواسط في حين صدام وعقد الوطن، لمصلحة 

عكسأءهلت، التوعية حملات ولكن الأنتاج. نيادة على لحثهم الحمال بحضور العام القط؛ع 
وإلأ!اا(يمؤإنتاجلث، نشاطلث، )ءزد العمال أرعبت، حوافزيل تخلق لم فهي المرجوة• التيجة 
العمالعلى والمحاسبة المراقية بتثديد الحكومة قامت، المثكلة جدور معالجة من ويدلأ 

عنالمتقاعس قيعاني، يعمل، لا ومن بجهد يعمل فيمن لياا"قذا *فورمان* وفلتفة ؤإضافة 
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والمحاسبالموظفين كبار معاشان ولكن للعمال، الأنتاج بمستوى الأجر وربمل العمل• 
الشركةربى هي،كاهأة الأُيركة الشركات ني العادة أن س الرغم عر ميا، ناثر لم 
شديد.لهبومحل الشركة أسهم تعرصت إذا ؤإزاحته الأنتاج ينحن عندما العام مديرها أو 
العمالوصع تحين البعث حاول نفد الحاملة، الهلثقة تجاْ يومأ سيثة الفنام سان تكن لم 

أقغالأيدي الفمان هل.ا أن المصيبة ولكن أحد. عنها يزبمحهم لا ثايتة وظائف منحهم عبر 
ويالتارويالتغنب. العمل ماعات أثناء الوقت وبتفيح جهد بآي القيام بعدم الموظفين 

أساليبني أيضا ذكيا كان فالaلام الأنتاجية؛ مشكلة معالجة عن بعد فتما الحكومة عجزت 
الموادلأسعار الدعم ونيادة نترة كل والأجور الرواتب بزيادة ونلان^ النقمة استيعاب 

الأنتاجيةني ؤيادة دون معيه متوى يتحسن المواطن عر يالأساسية، الأستهلاكية 
وليشتريلينفقها النaل١م إر جديلوة أموال وفود ويالتار النقْل أمعار تقلبات حارج الوطنية 

ءلموuتظبي ضاتتصادأولأوطنآ الولاء 
العرامحن•

شعبية؟تحركات نشهد لم فلماذا العراق ر صعبا الوطنية العمالة وضع كان فإذا 
الاستبدادصد العراقي الشعب يتحرك لم ّذا الموال عن يععر الذي ه نفهو الجواب 

المن لها حدود لا مقزمات ملكت التي الرهيبة الأمنية هوالألة والمثب عاما؟  30حلال 
والأحياء.القرى أصنر وفي اللأي كل في وشبكات ونفوذ واستخثارات وأسلحة ورجال 
والعمال.الدولة بين أومواجهة عمالي شغب حصول ممكنآ يكن لم وكللث، 

143عن فاتت بكمية المردية بعد العالم في نفعلي مخزون ثار صاحب العراق يعتبر 
عشرةفي موجودة المحروقة الكمية أذهالؤْ ندرت الأميركية ااaلانة وزارة ولكن برميل، مليار 
تحتويأن ؤيمكن بعد، تتكشف لم أراضيه من بانمة  90واف العراق احة ممن بالمة 
الماطقتلك في وحتى برميل. مليار  243المخزون فيصبح إضافي، برميل مليار  100على 

تكساسولاية في الأبار عدد أف حين في ألقين عن يزد لم فيها الأبار عدد فإذ المكثفة 
بهايتمح التي واكروة للاستثمار الهاتلة الامكانات على يدل ما بئر، المئون عن يزيل. فقط. 

العراق.
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الخامسالفصل 

العرافدة-الأيرابالخرب 

القطأموال تيممت حث واعدأ، •ستمالآ صمن ند الماق وكأذ بدا  1980العام ني 
علىوالصحة والتعليمية والاثتمادية العمرانية نتائج تظهر وبدأت بامتمرار 
مندغالهلة أكبر ارتكب ولكنه الممملورة، الدول منويان اتجاه ني سائر كأنه وبدا السكان، 

تنتهلم حروب سلسلة في الأومهل الشرق ؤإغرانه إيران بغزوه ة4ول، عام إمرائتل دولة مام 
.را(ضءاح-محاال؛ومأ'ر

محالماةي،دارئالإ.رانح،

الدولبابتلاع وتهدد الوليدة الأملامية الثورة نرضى في تغلي  1979عام إيران كانت 
لقلبالعراق داخل لها الموالية الجماعات ويامضناب الخلج في المغيرة الضلية 

بهجماتالعراقية القوات قامت حيث  1980سمبرأيلول/ في مناوشات وحدثت الذإاملُل 
سبتمبرأيلول/  17ونى العراق• جنوب البصرة مجن الشرق إلى ليرانية مناؤلق على محدودة 

Thabit Abdullah, wSaddam's eight-year wan>. Dictatorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since ( 1)
I9S9, Zed Books, London, 2006, pp. 38-42.

,2002 ، الشروق دار ٠، دالود  oN  2 ) ضس*ابد ١^٠ اؤ\ت هيكل، حنين محمد )
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دول>\نعث

قضىوالذي ؤليران العراق بين  1975عام الموئع الجزائر، اإماق إلغاء حين صدام أعلن 
والفراتدجالة نهرا فه العرب،)وهونهريلتقي الشط المشتركة الميادة على المراق بموانقة 

المراق.شمال و \خم\ح عن أُيركا، وبالتالي الشام، تخر المحر(.قابل إلى >مهما ني 
لدرسصدام من يدعو؛ بغاواد في الخليج دول مندوبو التقى ستمبر أيلول/ ول يوم دش 
ساعات،تلاث متأحرآ الأجتماع إلى صدام ووصل الأسلامية، ونورته الخميتي احتواء سل 

بالنيةأفعل ماذااييدأن لكم اسأنول تنبلته؛ رمى ثم كبارجنرالاته، يلتقي كان معتدرأبأنه 
لمداماتلنا الجلة؛ حضر بحريتي ونير يقول إيران'• على حرب ثص نررتا لقد للحميتي• 

فيهاوتانرتون إيرانية أرصا ستحتلون إنكم مليونا•  14وأنتم نمة ملثون  42لديهم • تفعلها لا 
وبأنترارْ، على مصرآ كان صدام ولكن تمدكم؛الملاح. اش الأجنبية للل"ول وستخضعون 

الخميتي،رآأ.نثنام ؤينهي أسابح حلال الحرب محيربح المراق 
حثهةالرانية القوات اقتحمت عندما الأحتماع ^ا س أيام نلائة بعد الحرب بدأت 

وكانمرح. كيلومتر صبعماتة مساحتها أرصا الخراقيون فاحتل صدإيران. كلم  1500'لولها 
المكريةالكوادر على قضى طهران في الجديد النذلام إن إذ ممتازا، الراني التوقيت، 
الaلاتراتمثات نمللت، بينما ضايعل، آلاف عشرة حوالي فصل أو مجن أو وتتل الايرانية 

التأحادء.الولايات من الخيار قخ توافر لدم المح الأميركية والل.؛ا؛ات الايرانية المكرية 
وستقومإصراتيل بعد النطقة في الأقوى هو العراقي، الجيش أن إلى مْلمتتا صدام وكان 

النهلاقواسعة يغارات المراق قام يومين وحلال شهر• حلال الخميمب برأس ليأتيا بمهمته 
المعاركواستمرت بالمثل إيران قرئت وعسكرية، إقممادية مراكز لّتهدفت< إيران داحل 

سابقتهاس أعنمؤ المعارك عادت نم عيرمجعلتة، هدنة شهورلحقتها ميعة لمدة البلدين بين 
ّثوات؛أ؛.ثماني لمدة الحرب وتواصلت 

وعشرونعرافي قتيل آلاف، ااتالية:ءشرء الخسائر ثجالت< للحرب الأولى الأمهر في 

Abdulghani, Jasiin, Iraq and Iran: The years ()/Crisis, Baltimore: Johns Hopkins University (1)
Press, 1984.

Gruminond, Steplten, 77أء Iran-Iraq ١٧٠٢Islam Ernballeled, New York: Praeger,  )2.982 إ )
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مم"تاد.إخلأماذ

كما\د>وب. مناطق من مهجر وملتون الطرفي من جرح ألف دّبمن إيراني قتل ألف 
مليارتحمسة :، Jjjالأولى السعة الأشهر ني الحربي المجهود تكلنة أن إيران أعلنت 
هذهلكنت ولكن الأسلحة. لشراء ميزانيته من يالمتة  25العراق حمص حين قي دولار 
سيلوعلى التالية. والسنين الأشهر ني الارتفاع يى الضحايا عدد سايع إذ فقتل، البداية 
إصابةآلاف عثرة تكبد الايراتى الجبس أن ، 1983عام الأحثارية التفاؤير أحي. ذكر المثال 

-محلأل42ساعةشللأ

ولكنوسيلة، بأي لوممها متعدآ العراق أصح المرهقة، الحرب من ّنوالتا بعد 
لبنانامرائيل اجتاحت عيوما للحرب وقف إلى الوصول المراق وحاول تقل• لم إيران 

وناشي.واحد جانب من الايرانية الأراضي من كاملا انسحابا نآعلن ، 1982يونيوحزيران/ في 
تستجبلم إيران ولكن للبنان. الخزوالامراتيلي لمواحهة محا والاتجاه القتال وقف إيران 

بلإستراتيجي، هدف أي حلالها المراق يحقق لم أحرى، أعوام نة لالحرب واّتمريت، 
)عريننانالايرانية حوزستان محافنلة داحل أراضي احتلال على البداية ني النتيجة انتصرتر 

هاوْيدحول ممبوة ني وغ ند المراق أن اعتثروا فقل■ الايرانتون أما القديمة(. أوالأحواز 
لملحةالواسع الأميركي التل.حل ولكن يعد؛حيدآ١١ا٠ لم بماد وأذلحولهم معهم الحرب 
لمالهلرنين من أيا أن بنة الملين ني وزاد الانتصار، من إيران مغ الثمانينيايت، أوامهل في المراق 
الأضعف_،له.الحلقة أصح المراق أذ من الرغم على الترا"أع في الحرب نين ّطيلة يرغب 

دولة، 30من أّالحة فاشترى تسالحه مصادر المراق نؤع الثمانينات، أواسعل وني 
بيعهارنضت، للسلاح المصدرة الدول لأذ المراق باسم للشراء تتدحل دول تسع وكانت، 
مزودةالال.ى يعيدة اتندارا؛ وارمو؛ر ميراج ؤنائرات فرنسا باء.تا ، 1983ففي مباشرة. للعراق 

فيالايرانية الضل منشات ودمر وصولها فور المراق فاستعملها ااإكزومحت،اا، ؛ص.وارج 

Marion Farouk-SIuglett, Peter Sluglett, Iraq Since 1958, ا»،>م« Revolution  ٠؛ Dictatorship, ( 1)
London, LB. Tauris, 1990, pp. 257-261.

Cordcsman, Anthony, 77آء Iranlraq War 1984-1986, Rosslyn Virginia: Eaton Analytical (2)

Assessments Centre, 1986,
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الحرب،مواصلة عن إيران تتزحزح لم الأنتصادية، الخائر من الرغم وعلى ■مرق• جزيرة 
واستمرتبأعجوية. المراثي الجيش أوقفه ذاته، المام في المراق هجوماكيرأعلى ثنت، يل 

ناقلاتتقصف ايران بدأت نم التنرفين، من النفط وناقلأت الترولية المنشآت صد الحرن 
للمراق.الرئيسي والممول الحليف كانت، أنها ياعتار الكريتي الفعل 

الأرواحقي فائقة حائر مع الايرانيرن امتهللع ، 1986شياط من التامحع قي ولكن 
وأنلهروالفاو. البصرة بين الدولي الْلريق وع الهرب شط دمور العرانية البمهة احتراق 

والتيالمراق شنها التي الايرانية الاقتصادية الأهداف على الحرب أف الايراني النصر هذا 
الفاواستعادة هاحه وأصح نتيجة، إلى ترد لم ليران متركر أنها الغربية الدواتر أننعت، 

إلىكثيف يثكل المدفعية استعمال العراقي الجيش بدأ لن، بأي الايرانتون احتلها التي 
القيادةأقلق مما نتيجة، دون العراق داحل الايرانتة الوافر صل- نن'يفة ألف  40اطلاق حد 

عدةالتقدمة الموانع ني المكرية الاتصال؛القيادات إلى وينمها كشرا الراقية المركزية 
يخمناالايرانتن زحزحة على المراقى الجيش ندرة وعدم الفاو فخارة اليوم؛ في ُرات 
فيوصياط حترالأت عدة فأعدم المسكرين صد الجرائم من المزيد ارتكاب إلى الذلام 

الأصغر.صدام ابن نمي والدزوجة الرشيد ماهرعبد الجنرال ومنهم مناصستارفيعة، 

لوقفيكفا لم للعراق والاقتصادي المكري دعمهم أ0 الأميركيون رأى عندما 
عكرينحلفاء ليمبحوا مباشرة أكثر دعما  1987المام في باشروا الايراني، الزحف، 

هدفيكن ولم الحلج• لأتنلمة تهديدأ الأملامي نذل١مها في رأوا الش ايران صل- مباشرين، 
الأميركيالملاح شحنات وقف، اصرائيل من ظلبوا إيران، فوز عدم بل انتصارالمراق أميركا 

المحالوماتواعتناء الايرانية الموانمر بتصوير الأميركية التجسس طائرات وقامت طهران إلى 
فيالايرانتين تحركات لمضايقة الحرب الأميركية البحرية يحلن، فيما الخراقيين، إلى 

للعملياتفوري وقفا يل>ءوإلى الأمن مجلس من قويا قرارآ واشنطن ودعمتا الخلج• 
تموز/يوليو؟وق )القرار ئيران• المراق بين كافة الأمور على التفاوض ؤإر المكرية 

1987.)
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نفيالحرب. نهاية نرب على المباشر الأثر العراق جانب إلى أمركا ليحول وكان 
شبهاستعادة على العراق ة اعل. مالخلج ش الأميركية القوات ، 1988العام بداية 

وشنهاالفاو ني ايرانية موا؛غ بقصمها العراق داحل ايران تحتلها كانت التي الفاو حزيرة 
ان/ني 16ني الن3لةة استعادة من العرانيون فتمكن الايرانية. المحرية نْلمر على هجمات 

تحملإثراية مدية طارة على صاروحا أمركة بارحة تموز/يويوأءللمت 3 وفي ابريل- 
واشمملنولامت الركاب، جمح ومات أسقطتها الأمارات، إلى ني شخص  300

حرية*,منعلقة في تعلير الدنيةكاننت، الaلاترة الحادثة،لأن على إيران 

الايرانيةالدن صد حربا  1988العام بداية ني نباشر الأمركى الدعم من العراق تشحع 
مقرطإلى ذللنا فأدى وجرثومية، كتماؤية رووما بحفها حمل المدى بعيد صاروحا  150؛

هدهعجزت الش الايراية للقيادة صدمة وأ-حديث، شهرين حلال الايرايتن الضحايا آلاف، 
وبدأأراضيه كل العراق استعاد  1988أيار/مايو وفى بالمثل• العراق مواجهة عن المرة 

الايرايةإقّإعالعسكرية القيادة اسث3لاءت، عندئال الايرانية. لغزوالأراضي محجددآالأسثعالاد 
18ني وهكذا فقعل. العراق وليس التحل.ة الولايات تواجه اصيعحت، ايران أن الخميتي 

منابتداء القتال ووهم، الحرب وأنهى  598القرار على الخميتي وانق  1988تموز/يوليو 
•تموز/يولو  22صباح 

ٍلهرانفي الخميتي نذلام إمقاٍل عن العراق قادة تحديثا إيران، الحرب،ع يلءاية في 
إصدارني استمرت الراني الجيش قيادة ولكن ط؛ عن الكلام تل فترة وبعد 

الممحميثينثلام تدمير قرب عن تثحدُثج يان الألفي عددها بلغ والتي الأنتمارات عن يانات 
منالأولى المنة وبعد المضمون. من فارغة البيانات أصحت، حتى الجديدة القادسية وعن 

•أوحارجه؛ا؛ المراق داحل سواء احل. البيانات هذه إلى يتنبه لم الحرب 
وحتىصائغة، لقمة تكن لم والخبرات والملاح البشرية بaلانتها المتفوقة فإيران 

العليارونأحاد حبث، المراق، على بعيد حد إلى متقوقآ كان الايراني الجوى الملاح 

Charles Tripp, A History ofiraq, Cambridge, Cainbrdigc University Press, 2002, p. 223233.
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للاحيكن لم فيما يجدارة الصغ الأمحيركية 5 ؤإف 4 إف طائرات استعمال الايرانيون 
مدينةعلى أغارت العرامة الطائرات أ0 العلم •ع العراقية، الأستراتيجية في درر الجوأي 

كرىع أثر أي الغارات من النؤع لهذا يكن لم ولكن نفْلية مرام يدمرن الايرانتة همادان 
بينالتنسيق تقتضى التي الشاملة الحرب في حيرة يمالال؛إ يكن لم العراق أذ كما استراتيجي• 

رالقياداتالعمليات وصولأآرغرف الامدادات وحطوط البرية والقوى والمدنعية الهلتران 
علىالاتكال وتلم الالكترونية الاتصال يأحهزة المركزية القيادة تثق لم )مثلا العسكرية 
إلىعملاقة كقارة مشدوإيران الخارطة على التاليان نورن ؤإذا الأوامر(. لبليغ المرسلين 

إيرانصحف نقاط بالتركيزعلى تقضي العراقية الخطة كانت س الصغير. العراق من الشرق 
التفهليةومنث.آتها العرب سكانها حوزمتان من3لقة فى الثورة قيادة مجلس اعتقاد حب 

أراضاحتلال العراق واستطاع الأولى المرحلة في هدفها الخلة هذه فحققت الضخمة، 
القيادةصعضعة إلى الاقتصادي التخريب أدى كما الموجودة. الدفاعات واحتراق إيرانية 

حملاتعبر التالي العام في الايرائي الجواب وجاء حساباتها. مراجعة إلى ودفعها الايراية 
إيرانتحملته كما العراق تحمله لم الذي الأمر العراقية، الاقتصادية المنشآت على عسكرية 
الأتر.بقدراتها 

فق3لإيران داحل ليس عارمة بثعبية تمتمت، التي الثويثة لإيران ندآكفوآ العراق يكن لم 
وكبت،وسورية، لبنان في وكدللئ، الشيعة، من السكان أغلبية حيث، العراقيين بيوت في بل 

يتخبذالعراقي البعثا كان ا  980العام فحتى الحربية. والجزيرة ممر في واسعا عربيا إعجابآ 
وقعالأكراد قمع القمع؛ إلى مرارآ ؤيلجآ وثرعيته حكمه لتثبيت، وسيلة عن الثحث، ني 

جانبإلى وهفت، التي سويئة ومخاصمة الومعلى الهلبقة وقع الشيوعيين وقع الشيعة 
أثار٠ كله، مهل الأ، ق الم سمعه هادرآ آ ئا) الأملأمة ة ر الم كانت، ٠ ىّ الم أتتاء ان إيء 

إءجاباهلالسارأبما;

الواةلرغبات محاكة قوى مرام هناك كانتف العراقي، التعث، حزب داخل وحتى 
حوارعلى الباب فتحها في أو الوحدة وتحقيق سوؤية مصالحة رغبتها في إن المدامجية، 

مندقرروا المؤولين كبار ومعه صدام ولكن الأسلامية. إيران ومع العراق ميعة مع جدي 
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ودولالمعودة اليريية المملكة مع والتحاق الجديد النظام مع التعاون عدم الشاه سموط 
الايرانيةالثورة أخاك لمد . 1979عام الحزب داخل اكض حركة جاءت هنا ومن الخلتج• 

الزحفلونف كريا ع المرهلة الوحيدة العرية الدولة العراق وكان الحربية الجزيرة دول 
الثورىالأيراتي•

قراردورأني لعبت للعراق والمكري المياسي الا.ءم حول الدولية التهلميتات أن كما 
مصيرعلى وتلقهم الأسلأس إيران لنذلام كرههم مرارأعن الأمركثون إذعبرالقادة الحرب، 

الايرانية.المكرية القوة تدهور عن لمدام اصتخباراتية معلومات وأعهلوا الخليج، دول 
ومنوصباطه متثاؤيه من خاطئة نمانح على حمل صدام فان لاحقا، تين كما ولكن 

الهجومتحويل محن تمكن كثيرة، داخلية مشاكل يواجه كان الدي الحميتي زفلام لأن الغرب، 
وعندماإيران. داخل الأملامية الثورة بثرعتة سمحتا وطتي اسقطاب نقطة إل الخراهي 

الله،،سبيل في أوثمتل تقتل أن هي الأسلأم في العادة درجات ®اعلي إن الخميني نال 
القرآن.يدهم وفي الجبهة إر ؤيتجهون النداء يلون الايراني الشباب من الآلأذا مثات وجد 

كلوالعراق، سويية في البعشا مائة تبوء وفي صدام إزاحة في ترغبا كانتا الش سورية أما 
عبرأراصيها.الراني النفهل صخ أوتمت، 

الحربتتمر أن ني تماع تكن لم ولكنها الحياد، على الكرى الدول بقيت، رسميا، 
تماماعنهما مرصى غير بلدين بين تدور رحاها وأل خصوصا ممكنا، كان احتواءها أل طالما 

ونيركينجر، هنري وصرح العالم• في المشاكل إثارة عن ستشغلهما والحرب الغرب، في 
يخرأن مى الحرب فى العليا الأميركية االصالحة آنن.اكت المابق الأميركية الخارجية 
بالأسلحةمحملة سفن ثلايث، ييغانإيران رونالل• الأميركي الرئيس مح البداية في الهلرفاناّ 

الرئيسصد الانتخابية الحملة أثناء الرهائن سراح بإطلاق منها رى م وعد على حصل بعدما 
سراحإطلاق في المتحدة الولايات ليران ساعدت وهكذا كارتر، جيمي المابق الأميركي 

والعراق.إيران إر الأسلحة المرقياني الاتحاد بلع كما بيروت. في اميركتتن رهائن ثلايثؤ 
حجمسبب، التجايية لصالحها الأهم الدولة هي إيران أن مقتنعة ا فرنكاJتا أميركا ومثل 
أواخرفي المراتي الجانب، إر أكثر انحازت ا فرنولكن مكانها. وعدد وثروتها إيران 
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الحظروبمواجهة الحراق. على لترانتآ انتمارأ ترى أن تقل لر أمرلك أل كما اكمانيتات. 
أوروباودول الثمالة وكوئا ليبيا دول نامت إيران، إلى السلاح تصدير على الأميركي 

نيعليها أكبر حْلرأ يثكل العراق أن نررُت، إمراتل أن كما بالسلاح. إيران بمد الشرقية 
وبشحناتالعكرين بالخبرات ؤلهران بدعم اييب تل فقامتا يإيران، مقارنة الطول المدى 

للحرب.الأولى الموات في الأّيركتة الاّلحة 

كلفةوالأكثر الأوسهل الشرق في الأٍلول كانت سنوات نماني استمرت التي الحرن 
المدنسن،بين وخصوصا بكير، المليون القتلى عدد تجاوز •حينا الثانية العالمية الحرب محننّ 

تحملصواؤخ العراق فاستعمل بالمكان. المكتنلة الدن نصف إلى الهلرفان لجأ عتل-ما 
منالألأف بعشرات إيران ودفعت أكراده. وصد إيران صد الأعصاب وغاز الخردل غاز 

الشرية.بالأمواج عرف فيما بأحادهم لتفجيرها العراقية الألغام حقول عبر الأؤلفال 
عامواحد ألغام حقل في حتفهم لقيوا إيراني طفل  5000أن الحالية الأنباء وكالأت ونقلت 

الهلريقفاتحين العراقية الوالح باتجاه يهجمون وهم أشلاء أحالهم تمزقت حث ا  982
وراءهم.الايرانية الوبابات أمام 

رداحلل; 984عام الجبهة زار لأب( دايقيد الأمركي )الصحافي عيان شاهد يقول 
الإيرامحن أطفال عشرة العرامون الجنود احضر البصرة، من الشرق إلى عراني موبع 

وتربحوا،أمجامنا الأرقى على وأحلوا فضفاضة. ملابس في عشرة الثالثة أعمارهم تتجاوز 
حفعواإنهم المراثي المترجم عبر لنا لنالوا والخوف. والإعياء الجؤع عليهم ئدا وقد 

وأفملاح، أي يستعملوا لم ولكنهم الجبهة، إلى أرسلوا ثم أمبرعين لد«ة تل.ريثية لل.ورة 
وكربلأء(والنجم، )الكوفة المقدسة الميعية الدن بأن حريهلة لهم أبرز المكري مؤولهم 

داخلالشيعية الدن أن الخقيقة ولكن تحريرها. عليهم وأن المار محل عن الأمتار مئات تبعد 
هادئازرتاه الدى الخوغ وكان الأمامية. الجبهة عن الكيلومترات مثات تبعد كانمت، العراق 

باتالمراق أن لما بدا ولكن الايرانية. الموانع تدك كانت المي الراقية المدافع دوى باستثناء 
العيوعدم والaلائرات، والدبابات بالمدفعية تفرقه رغم دفاعية حرب بخوخى الأن مقتنعا 

دحولالأراصيالأيرانية«.إلى 
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الشهداءعائلات ويعوض العسكريين من المتنرنين يكاشء لكن العراق أل ومع 
الشعب.معنويات على ملبيا أثر  ١٠باستمرار، يرتع لكن الحرب صحايا عيد أن إلا بخاء، 

أنهحتى عبنهم، يأو يقصيهم أو ؤيعدمهم الضباط يعاقبا لكن التفئام أن ذللثا على وزد 
القمعأل كما الجيش. معنويات على أثر مجا محاكمة بدون ، 1981عام عراتنا صايهلآ  60أعدم 

الشيعةمن أغلبيتهم المعارصين من مدتي  3000الaلام تقتل وتيرته على امتمر الداحلى 
ّ 1982و 1981العامين حلال والأكراد 

العراقيحارب لماذا يشرح أن يستطع بغداد ني عراتي أي يلتق لم إنه لأب يقول 
ماحةقي واحدة مرة الأملامية الأضداد كل حمعن، والستت الشيعة بين حرب ؤإنها إيران• 
بينعام  1300مند مستمر طاتغى صرلع التناقضاتت تكثفت، العراق فى هنا واحدة. حرب 
بأنهيقول ، Llajبين وٍراع وتشعبا. الأسلامية الخلافة مجوصؤع على ابتدأ والشيعة، السنة 
العالمالراديكالتن؛ي محن يمرغ ثيإيران• ديك، محوهماطد، دنفلام العراق مح، علماني، بعك، 

زعمنين يمرغ بغداد• يدعمون الدين و»المحتدل؛ناا طهران معنلمهم يل-عم العرمح، 
ءالحربإن الخميتي قال فإذا الثمن. كان مهما الحرب مواصلة على فولاذية إرادة يحملون 

منأكثر ليس ءالخميض أن صدام يرد والكفر*، الأملأم بين هى بل الأرض أحل عن لتت 
ولكنالرياء*. على محيتتمر الصحيح الأيمان النهاية وفي، العراق، بأرض يهلمع معمم ثاه 

الرغمفعلى لمصلحة الدولي الدعم حسم عدم في ساعدت الاقتصادية المصالح 
المرافيءني التوقف من الغربية السفن يمغ لم ذللث، أن إلا للعراق، النبي الغرب دعم من 

يربطالذي هرمز مضيق، تهديدها؛إغلاق تنقين■ إلى إيران غ يل• ولم النفط، لشمحن الايرانية 
ال٠رب٠١٠٠ببحر الخلج 

بأنهاالايرانية العراقية الحرب انتهاء من عاما ثلاثين من أكثر التحليل؛عل• هل ي
والدينيةالعرنية العوامل من مجموعق الحرب لهن<ه كان ولكن عنيادين. زعيمين بين كانتا 

ممكن.أمرآغير برعة اكرغ إنهاء جعلتا والسياسية والتاؤيخية والمذهثية 

Charles Tripp, ٨ History oflraq, Cambridge, Cambrdigc University Press, 2002, p. 238.
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الشيسالعامل 

ويالتفصيل،مؤلفات عدة ني نونشت منها انطلقت الش والبيثة الحرب عوامل جميع 
الداخلينالجبهة تشقق عامل ياحتمار هتا نطرح ولكن المجال، لميق هنا سنعيدها ولن 

عندماالمثال، سيل لعلى للشعب، تمثيله وعدم الحاكم النثلام ناعية ضيق تب يالعرانية 
صدوثورته الخميتي باسم يمدحون عراقيون بدأ متصرأ إيران إلى الخميتي عاد 

بلدهم"؛.

كماأنهاترتيطعيرمباشرة، وأحرى مباشرة وأمحتاب عوامل صدإيران العراقية للحرب 
الشاهمقوحل وحتى الخمبنيات مند طهران فى الوضع وتطور الداخالى إيران برضع أيما 

العربعدوة اسراتيل مع ونقة علاقة على كان الشاه أذ ذلك المنطقة. فى الأميركي والدور 
الظاماصتغل ولقد الأوط. الشرق فى الأمين حارمها اعترته اش التحدة الولايات ومع 

صداقةوبين العلاقات طْ بين ليربهل ؤإيران العراق شيعة بين الماوُثية العلاقات البعثى 

أعدمهممن حملة من البصرة ن، يعية الالدينية الموٌارت، مؤول فأعدم لامرائل، الساه 
العمالةبتهمة وعذبه الحكيم مهدى اليد واعتقل و6وا، يناير الثاني/ كانون في كجواصيس 

ألف 40الظام هير إيران مع الأزمة اثتداد ومع الحقيقة. عن بعيدا كان وهاوا لامراتيل 
والعراقإيران بين الجزاتر اتفاق توقيع يود ولم فارصية. أصولهم أف بتهمة إيران إلى شيعي 

موجةغير على الوف، ذالث، في أصبحوا الذين العراق وشيعة الطام بين تقارب إلى ا  975عام 
يتسامحولم محييين• ت ووحل• العراق قي الايرانية الدينية المعارضة انتشرت حث الشاه، 
شخصالق  30فأي ديتي موكب انطلق ل، 977العام ففي شيعية، معارضة أي مع الثلام 

المشاركونوبدأ الذكرى، موقع حيث، كربلأء إلى النجف، من محزم من العاشر ذكرى في 
قشيالموكب، يراقب، كان ى الن• الجيش عناصر يتحملها لم التذلام، ضل هتافات يهللقون 

القتلعملتان وامتمرت الهليكوبتر، طاترات قه شاركت، قاتلا هجوما المتظاهرين على 
يومين.لمدة المحق في والاعتقالأت 

Charles Tripp, A Histor)' ofhaq, pp. 243-248.
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الوينرجل مع العراق على بأن مكتوب غير شرط■ على ق7وا عام أصر قد الشاه وكان 
وكانالعراق. من انطلانآ السامي نشاطه مزاولة من الخميتي الله روح الله آية الايرانى 
رنضهوعندماأعلن ا، 962متدالعراق في المجف مدينة اطلائآمن صدالشاه يعمل الخميتى 
القدأكلنائلا؛ وبررذلك  1978عام الكويت إلى صدام طرده السيامي العمل عن التوتف 

واردني تكن لم المغيرة الكويت ولكن ممتونآا. يكن ولم الفرات، من وشرب عراقيا خزا 
ندكان والذي يرحم لا الذي الشاه أيضا تجاور لأنها تحمله على العراق يقدر لم من إيواء 

التواتهده وحلال ياري،رإ. إلى وغادر الإنامحة الحميى مخ فرنضت اماراتية، حزرآ احتل 
تطلولم إيراني. أصلهم أن أماس على عراقي، شيعي ألف  700س أكثر بطرد صدام نام 

سقوطيعد  1979عام إيران إلى منتصرآ عاد ما سرعان إي طويلا، باريس في الخميتى إقامة 
الشاْل'<.

علىالميادة عن أصلا يتنازل لم أنه وأعلن الاتفاقية عن العراق عاد الشاه ّضل وعندما 
علىأصرالعراق حيشف الحرب إلى أدت التي العوامل من الموضع هدا وكان العرب• شتل 

حزبدعمت بألها إيران العراق اتهم كن-لكا الجزاتر. اتفاق إلى العودة ورفض الشهل عروبة 
فيالاصلامية الجمهوؤية نمل على بغداد ني إسلامية دولة لإقامة العراقي الشيعي الدعوة 
تل.ءوالعراقيينشرسة دعائية حملات نوحيه على الشاه سقوط متد دأبت طهران وأل إيران• 

داخللعناصر والأسلحة المائي الدعم تقديم ؤإلى اللحدا، البحث حزب نظام اقلب إلى 
الختاطقفي وتظاهرات مترات تنفليم ؤإلى النظام، ضل- عكرية بعمليات للقيام العراق 

بحملةالنثلام تام الحرب، وقبل رسمية• شخصيات اغتيال ومحاولة العراق في الشيعية 
صفوفه؛الأءل-ام.في يتقوي س يعاقب الدعوة حزب على حثلرآ وأعلن الشيحة ضد تأديب، 

الخمييفأعلن واعدامهء المدر محمدباتر الله الشيعيآية الزعيم اعتقال الأمرإلى ووصل 
التاينخ*•مزبلة ني ورمته العراقي النثنام من التخلص ايجب إنه 

للثورةبالولاء يجاهر العراق في الخميتي باسم متحل-رث> وكأئه يتكلم الصدر باقر وكان 

Marion Farouk-Sluglctt, Peter Sluglett, Iraq Since 1958, From Revolution to Dictatorship, (ا!

London, LB. Tauris, 1990, pp. 255-256.
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الاتجاههذا صدام فاعتبر مكان. كل في أمرالملمن ولي أيه على الخميني ؤيذكر الأسلاميه 
دلكونوق يفعل. نلم أنواله عن الترام منه طلب يل الصدر يعانب لم ولكنه للوطن حياتة 
المعارصةنداء الفترة تلك ني وق>ول ذاته. الخميتي بأسلوب صدام صد يتكلم الصدر أحن. 

الجمهوريةنيام ؤإلى هتاف إلى الحكم في يالمشاركة الم3لاوة من العراقية الثسعية 
الذلامورد البعث. حزب في العضوية يتحريم علمانية فتوى ؤإلى العراق، في الاصلامية 

يغادرلأن المجال له يفح لكي المدرأويجنه يوذ ولم آخرين،  94واعدام الألأف بجن 
يغادرلن أثه الأحير فوعدْ العراق، ترك تحديدأعدم الصدر من طلب الخميتي ولكن البلاد. 

المشترك.الها.ف تحقيق حتى 

عزيز،طارق اغتيال الدعو؛ حزب من أعضاء حاول ، 1980نيسان/ابريل أول دني 
بغداد،في المتنمرية جامعة في اكورة نبالة وعضومجلس الوزراء مجلس رئيس ناتب 

عدماكالي اليوم في الحكومة وأءلنأت، المحاولة، وفشالت، والجرحى القتلى من عدد فشل. 
الخامسفي مجددآ الدعوة حزب وضرب عليها• الرد فى وعزمها العملية عن الكوُت، 

حزبأعلن حيث، ناميا النذلام رد فكان الجاممة. تتلى كأبين ميرة أثناء نيسان/ابريل مجن 
ومدالدعوة أعضاء من المئات واعفل يالاعدام عضويتها ثعانب محفلورة متنلمة الدعوة 

هاحمت،ابريل ان/ نيمن السائس ني إذ الحد، هذا الأمرعند ينته ولم الاعدام. حكم فيهم 
نيرانالعسكريون وفح الهدى' بتت أمينة ومقيقته المدر واءتقلت، النجف، حكومية نوى 

بغدادمخقورآإاى أحضرو. الذي الصدر اعتقال دون الوقوف حاول من كل على رئاساتهم 
ل،.وكان 1980ايريل نيسان/ 9 في أعدموهما ثم وشقيقته يتعديته الأمن رجال قام حيث 

قتلعلى احتجاحا الألأف عشرات خرج حيث العراق، حنرب في عارما الشعبي العقب، 
واعتقلتؤمقتلا منهم وأصابت، ال٠تذلاهرين على النيران الأمن قو.ى فقتحتؤ وشقيقته، الصدر 
العراقيينآلاف عشرات طرد ءنل.ما التنكيل واشتد بعد. فيما متهم نم أعدم الذين الألأف 

رجالهاجر كما العربي• بانتمائهم شكلن، الن«ى العنصري الجنسية لقانون مملبيقآ ايران إلى 

.200قعام صدام فيه مضل الذي ه نفهو التارخ هذا أل إلى بعضهم يثير ( أ . 
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الذيياترالحكم محمد اليد العراق غادروا وممن ومريدوهم• ءائلأتهم ومعهم سعة دين 
ندهبيالمغادرْ. له السماح قل الدينية المؤسسات وأموال أمواله تسليم لطة الاشترطت 

شيعيةفثات عدة وحمع العراق ني الأملامية للثورة الأعلى المجلس أنس حيث إيران إلى 
للنaلام.معارصة عرانية 

تحتأصبحت الدية أن لشن الجرائم هدْ بعدكل بنمه النجف إلى صدام وحضر 
إسلاميةحالة تشكيل ني فشلت إيران فإن هداالفللم من الرغم وعلى الركزية. اليلة بلرة 

فىالشيعة اسمر بل لإيران موالية جدية انتقاصه تقم ولم النفنام، تتحدى العراق في قوية 
زعيمالحكيم باقر محمد التي نداءات وحتى النذلام. معارضين كانوا ؤإن للعراق ولاتهم 

داحليةُ'،.نورة إلى تود لم ايران، فى والمقيم العراق في الأملامية للثوره الأعلى المجلس 
ألافبيتهم وكان إيرانية أصول من أثهم بتهمة شيعي ألف  200نفي إلى لهلة السارعت كما 

وأطلقالسامة. العقرد فى لليهود حمل كما وأموالهم أملاكهم نمودرت والأثرياء، التجار 
ؤإلىمشرقية عربية دول إلى حملتهم العراق شيعة صفوف في كيرة هجرة موجة العمل هذا 

•المتحدة والولايات أوروبا 

الفلامصد العراق شيعة استنهاص في فشلت إيران اذ نتيجة إلى العراق حلد وهكذا 
بينالحرب من الأول المام ني التحول هذا نتاج ومن للعراق• ولاءهم أنتن الحرب وأل 

احتلالمحاولة إلى للثورة العراق ميعة إثارة مجن تبدلت الايرانية الأستراتيجية أن البلدين 
واجهواالذين العراقي الجيش عناصر معنلم وكان الأسلامية. وتصديرالثورة مباصرة العراق 

حلالهمحن واحتاحت إيران شنته الذي المفاد الهجوم أل كما الشيعة من الإيراني الهجوم 
الأغنيةذات الجيش وألويه الجوب في الشيعة عشاتر رذته  1982عام المرانية الأراضي 
العراقيونيحاربه الازي العدوالقومي غروالمراق على عزمها بحد إيران فأصبحت الشيعية. 

وأصولهمسيعتتهم بسبب إيران إلى النثلام هجرهم الذين الرانيين أف كما منة. أو شيعة 
معقلهمفحاول التقاء، في رغبة أو الفرس إلى يشعروا؛الانتماء ولم لاتقة معاملة يلقوا لم 

.2003مايو أيار/  23يوم مهتب ثعي امحتمال ومحط العراق إلى الحكيم عاد ( أ! 
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بالأنتماءيشعرون حيث عريت يلدان إلى بالهجرة أو ممكن ونت بأمع العراق إلى العودة 
الثمافي.

وناملهلة الرمور باغتيال القيام مجددآ فحاول الحرب، أناء الدعوة حزب ينم ولم 
،1982نيسان/ايريل  12في الجاصم ناصيف لطيف، الأعلام لوزير فاشلة اغتيال بمحاولة 

حزبمن عناصر نام العام نهاية وفى الشيعة■ صنوف ني ؤإعداماُتا اعتمالاتر حملة تلتها 
. 1980عام الصدروثقيقته باقر ُحمل زعيمهم لمقتل انتقاما صدام لاغتيال بمعحاولة الدعوة 
صداملها تءو'ض أحرى مهحاولة يأي مقارنة وتخطي3لآ حدية الأكثر المحاولة هدم وكانتا 

ئتلساعتين المعركة واستمرت، الدحيل ليلية صدام نيارة أناء المحاولة ونعت، حياته. نى 
بهدمالملطة قامتا المحاولة، من وبعدنجاته المهاجمين• من وثمانية لمدام أثاءهامرانقون 

الحكومة.بنتها منازل في ليعيشوا آحر مونع إلى سكانها ونقلتا المثات واعتقلتا الدحيل 
يبرألم لمدام وصربة ، LiiJJصدمة أحدنتؤ أنها إلا الاغتيال محاولة فشل من الرغم وءاكا 
سافر.بشكل ذللئا بعد الناس إلى الخروج على يجرؤ لم إذ مها 

1988إلى  1986س الفترة وفي كل.أكان، ني الدعوة قادة يمطاردة بعد فيما النفنام وقام 
وساميالحرحلوم في الحكيم مهدي الين. متهم والودان الباكتان قي عد'دآمهم اغتال 

ولقدالطام. أعدمهم شيعي دين رحل  40س أكثر احصاء تم الفترة تللئ، ماهر-وفي ءبل-الله 
ؤيدعإسلاميته يركد الثمانينيات أواستل مند بدأ حيثؤ في أثمر0 المريع هدا ترك 

فقدالتاريخ، سخرية تكتمل ولكي الأملأم. هي البعث، بها يشر التي الخالدة الرسالة اذ 
تاؤيخيتعاتلة شجرة ببناء ومونقثن باحثتن يتكليفا حيرالله حاله اقتراح إلى صدام استجاب 

ذكرىصاحبج علل بن الحين الأمام إلى وحموصا العربي الني أمرة إلى صدام تب 
الأمامحفيد ،أنا بقوله؛ الدينان النجفا شيعة يخاحلبا صدام وكان الشيعان. عند الهامة كربلأء 

،680عام العراق لأهل الثقفي ثومف بن الحجاج بخطة سها بسيفه•، أصرب وأنا علي 
الجنوب.مدن في الدينية المباني على المال إنفاق في النذإام بدأ كن.للثط 

وتزعنعالعراق شيعة وصع ش عمت، تدهور إلى الاثراي؛ العرافة الحرب ثن أذن 
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وسامراء،وكريلأء والبصرة النجف، ثي العلمية المراكز ازدهرُت، أن نبعد الديني. مركزهم 
ملايينحمة تجاوب، والأئمة البيت، أهل مدافن مثل التاؤبمب الشيعة مراكز كانت وبعدما 

إيران.إلى مزنتا ١^^، الثقل وانقل الشاٍل توثق سنة، كل زائر 

الكرديالعامل 

يلتقيحيث، البصرة، نرب، العرب شط جاني، يسيطر^، العراق كان ق7ول، العام حتى 
كيستجرهنري وكان الخلج. في بمب ممكلومتر بملول نهر لتشكتل والفرات دجلة نهرا 

مساعدةعن يعرنله مجا العراق استقرار زعزعة فرص لدرس  1972عام إيران شاه التقى ند 
لفنحالعراق شمال أكراد مساعدة عر الجانبان واتفق امرائيل. مصلحة ر وبم1، سولثة 

كافيةغير تكون أن على العسكرية العراق إمكانياُت، لأستتفاد كافية تكون داخلية جبهة 
ولكنهكدولة لأعراق ضرأ الايراتي الأميركي الاتفاق هدا فكان للاكراد. نمر أي لتحقق 

مآربهمالتحقيق كورنة الأكراد أميركا وراءه ومن الشاه واستعمل أيضا، كقضية الأكراد أضن 
في،العراقرُ

إيران.لرءباتإ الرصوخ إر دفعته العراقي لكئام تهديدا الأكراد انتفاضة شكلت، 
مهوبعدما أويلثح، دول قمة هامس على الجزائر نمح، حين وصدام الشاه التقى  1975ففي 

يوميين،هواري الجزائري والرئيس الشاه، صديق السادايت، أنور المصري الرئيس 
السيادةعن عراني يتنازل يقضي اتفاق إر وتوصلا الحدودية الخلافات، لحل فتفاوضا 

الايرانية،حوزستان محاففلة في عراقية حقوق إذاعة عن والكف، لايران الشرقية الضفة على 
نيللاكراد دعمه الشاه وقف، مقابل العراق في الايرانين للمعارضين هيلأت التووقف، 
وسمحبت،الاتفاقية فيه ونعت، الدي اليوم في للاكراد دعمها أميركا وأوقفت العراق• شمال 
العراقوشى الأكراد، المقاتلين وحه في حدودها وأففلتخ العراقية الأراضي من قواتها إيران 

البرزاتيمصعلفى الملأ فءلاو_خ انتفاضتهم، على القضاء بهدف عليهم هجوما التالي النوم فى 

ا.997الحكة، دار ^^^اتمابممبالأم\ت-، ماسم'في اسد\لخم\د مجد، كال 
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نوردهزي والريس كسنجر إلى عاجلت نداءات وأرسل المتحدة الولايات من المساعدة 
وأمرالأكراد على المؤامرة عمق فأدرك جدوى. دون من الأميركية الأّتخبارات ؤإلى 

إلىالمرة هذه ولجأ للهرب، البرزاني واصطر مجزرة. لتحاشي النار إمحللاق ونف مقاتليه 
ألف 200وتهجير كردي آلاف سبعة مقل عن الحكومي الهجوم وأسفر المتحدة؟ الولايات 

علىالجزاتر، اتفاقية نصت كما الأكراد المكان من حالية عازلة أمتية مطقة ؤإثامة مواثلن، 
بجوارلإسكالهم الأكراد من الألأف مئات الفنام فقل الحدود، من كيلومترا  15إلى  10عمق 

أحرى؛'؛•مناءلق وفي الدن 

العراق،شمال إلى الرزاني ممهلفى ابنا وإدريس، عود معاد  1979العام وفي 
ولكنالبعث،. حكم صد ودعمه الخميني بتهتثة وقاما إيران في للثورة تأييدهما وأعلنا 
أكرادياكن لم إذ الفترة، هده فى الأكراد على وليس الثيعة على أيمارْ يركز كان العراق 
جلالأما . ١^١٢على حْلر أي يثكلون الرزني عود مبقادة الكردي الدبمقراءلي الحزب 

التنكيلالنلمام وواصل لإيران، الوالية سوينة ني بقي فقد الوطني الاتحاد زعيم الْلالاني 
وفىادكردمتانى. الوطى الاتحاد في أعضاء كريتا'  140إعدام -م ، 1982أواخر ففي بهم. 
صدلاحقآ استعمالها وبيولوجية كيماؤية أسلحة تصنيع معامل يني النفلام بدأ ه نفالعام 

مايوأيار/ وفي الايراية. والدن الايراني الجيش وصد العراق شمال في الأكراد الخدنين 
حزبوخصوصا الأكراد لضرب صدام بموافقة العراق شمال اكركي الجيش هاجم ، 1983

الأمادuج٠وا الأتراك ولكن التركية. الأكراد مناطق في يعمل الذي الكردستاني العمال 
الكردية.الميليشيات قوة في التركي الهجوم يوثر ولم أكرادهم، يميزوا ولم عام بشكل 

البرزانيوحصن العراق شمال في قوة الأكراد شكل اكمانيتيات أواسهد وفي 
صدبالحرب مينهية المركزية الحكومة أف إلى اءل٠أنا بعدما المهلمة في نفسيهما والءلالباتى 

يالطالباشفاتصالت الدييلرمامب العمل الحكومة حاولت مهاجمتهما. عن وعاجرة إيران 
هدافوافق العراق، في للأكراد الرئيسي الممثل يكون أن عليه وعرصت صورية من العائد 

ChaHcs Tripp, A History oflraq^ Cambridge, Cambrdige University Press, 2002, pp. 243-248.
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وعبيداللهكمان ثل كما شقيقه ابتي سابق ونت في قتل النظام أل من الرغم على الأحير 
سناناتفاقية الخرنان رئع ، 1983ديمر الأول/ كانون وني الرزاني• الملأ اتناء وصابر 
وJعالماوطنية. وحدة حكومة إلى العراقي؛الانضمام الشتوعي والحزب للطالاني تمح 

قبائلبالتحالمرمع للرزاتى عزله واصل ارجتن، الخزبثن بتن الكردي الصف الننئام نق 
وصلااانظام موالية كردية ميليثيا وأمس والسلاح بالمال فمدها الأخير، لهذا معادية كردية 

شخص.ألف  50إلى عديدها 

يهمليزال لا معهم، يصدق لا باثه الأكراد عرفه الذي العن، ونظام ق8وأ العام وجاء 
منتلمةالحكومية القوات وهاحمت، القمعية حملته في امتمر بل الءلالبانى، مع الاتفاقية 

العامنهاية ونل الكردية. القرى عددأمن وجرقت الايرانة الحدود مجن قربا الأكثر المليمانية 
هوإبعادن، الهد وكان قرية• المام سكانها ونقل ؤإزالتها جرنها تم التي القرى عدد يصل 

الأكرادمئات الأجهزة ناءتقالتv الهلرفين. بين اتصال أي لمخ ايران مع الحل.ود عن الأكراد 
أعمالوضعفعت، العراق، جنوب، في معكرات إلى الأكراد الفلاحين آلاف ونقلت، 

وتنثليمأنفاسهم التقاط. إلى عادوا كالعادة ولكنهم طويلة لفترة الأكراد صفوف الحكومة 
بينالحرب، مسيرة في التحول بدأ ذاته العام ني ولكن إيران• ة اعل• بم 1987عام صفوفهم 

النظامتحرك المجال ماأمسح مباشر، بشكل العراق جان-، أميركاإلى بدحول ؤإيران العراق 
قاتدأ 1987مارس آذار/ في الجيد صالح علي الجنرال عمه ابن صدام فعين الأكراد• صد 

هجومأي صد ومحاتل أي لاستعمال مجلاحيات إيران،«ع صل• الشمالية للجيهات عكريآ 
المجيداستعمل نيسان/ابريل، وني الأكراد. ولقمع الكردية الماطق في محتمل إيراني 
الموايين.ألاف فقتل الأكراد صد ليمانية والوزان، رالثيح منطقتي في كيماؤية أمحلحة 

القواتصد مأءالود نهئاق صمن أيضا كيماؤية الحة أمحباستعمال هناك الايرانيون ورد 
عراقية.وأراضي ليع قر0 ملوينة وأخذوا الأكراد حلفائهم ح التقل.م وواصلوا الحكومية 
بتناريح 4008رقم العكري الأمر صدام أصدر الشمال في الايراني الخهلر هن>ا ولمواجهة 

فتاكة.أسلحة لاستعمال مأداودة بتعليمات ،  1987يونيوحزيران/  20

إلىية نالأنفال سماها حملة الكيماوي علي اسمه أصيح الذ•ي ١لجيل٠، وهكن*ا؛ل*أ 
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القرى•هده وحرف العراق جنوب ني معسكرات إلى السكان ينقل نأحذ ٠رTبهأ٦ا٠ سورة 
فيما، 4000يالقوة سكانها أتمج الش المجروفة القرى عدد يير شهور ثمانية وحلال 

علىولكن الماء وحمسمائة ملونا العراق حنويب إلى سسهم تم الدين الأكراد عدد بغ 
مارسآذار/ ففي الأكراد. بمعاونة الايرانى الرحفط استمر العراق شمال في المعركة أرض 
دربتديكانسد وهددت حلجا وحلوثت رش ساري بالية المشتركة القوة احتلت ، 1988

يالصواريححلجا فقصف المخيفة، ترسانته استعمال في المجيد يتردد ولم الامتراتيجي• 
الأمرتغطية قي أميركا تتأحر ولم والأطفال. والماء المدنيين من الألأف وقتل الكيماؤية 

علىاللعب سياسة وفي المطقة. دخلت التي إيران على الجزرة هذه في اللوم بوصعها 
حزيران/في العراقية الكردية القيادات هع سرية اتصالات الأميركية الادارة أقامت الحبلين 

حملةضحايا مجمؤع وبلغ العراق. لمظام اللامحدود دعمها واصلت ولكنها ، 1988يونيو 
عندووضعه يكثير ذالئ١، من أقل أذالعددكان الجيال أعلن فيما شخص، ألف  182الأنفال 

ألف،ثيلاuنة 

هاكيكن ^^يةالأضريةاكمنؤإذلم 
حملاتعدة فجرت البعث،. حزب، مثلها التي الصاءد.ة العربية القومية ظل في دورللائليات 

ابريلان/ نيفي حين صاتءام سقوط وحتى تينيات المند الشمال في للأشوريتن اصهلهاد 
بحقوقهملل٠ءلالبة  1979عامالأسورية، الديمقراطية ءالحركة الأسوؤيون أنس ولقي. . 2003
تشكلأن احتمال قلة أو أعدائهم صالة من الرغم وعلى العراني• المجتمع قي كأقلية 

صدهماعتقالات حملة ثنت، الح\كومية القوات إلاأ0 الذلام، حهلرآعلى الأسويية الحركة 
تركنا•إلى منهم عدد دتحي، بالأعا-ام، وئ المؤبد بالجن منهم  17على وحكم  1984عام 
فهوحمت،الأشورية الماطق شمالخ.، الأكراد، صد الجيد قادها الي الأنفال حملة أن كما 

Thabit Abdullah, wSaddain's Final Solullonw, Diclalorship, Imperialism, and Chaos: Iraq Since ( 1 ؛

.Zed Books, London, 2006,pp. 48-51 ,ا؛'هو/
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ا.خردب\يمك،-ض\ضاذ

ولم.  1996مايو أيار/  20لي المتحدة الأمم مع تفاهم مذكرة وونعت القرار على العراق 
رنيصدورْأا/ قبل حال أي على تنفذ القرار مفاعيل كانت إذ ذلك يعد الوضع ينحن 

حرجعندمحا الدولي المرقق ني حديد تحن بوادر ظهرت ا،  997سمبر الأول/ديكانون 
قياليو4ي الموت حقاتق إلى يتند قرار يمشرؤخ المتحدة للأمم الخام الأمين أتان، كوني 

التالية؛بالينود يقضي الخراق، 

مليارات.4 إلى دولار ملياري من الخداء مقابل النقْل برنامج قيمة مماعفة أولا، 
أشهر.متة كل للخراق الأموال هذه ندح ثانيا، 

يتمكنحتى الخلج حرب من المتضررة للدول التعويضات لج عملية توحل ثالثا، 
مقترحاتكل على الأمن مجلس يوايق يلم الأتممادية• انية الأنالأزمة مواحهة من الخراق 

10حدود إلى وصل حتى  1998الخام من ابتداء منة كل المبلغ بزيادة سمح ولكني أتان 
المنة.ني دولار مليارات 

كالتالي؛١^^ تونيع إلى الخذاء مقابل النفعل برنامج على المشرنة اللجنة وعمدت 

المراق.ني محافنلة  15-الألمانية؛والحاجيات والدواء الخذاء لشراء بالئة  53

للكويت.وحموصا الخلج حرب عن تعويضات بالمتة  30

التفتيشلجتة من المراق في الختلقة المتحدة الأمم نشاطات نفقات لتنعلية بالمتة  10
الضلية.المتثات ني الترميم عمليات ولبعض الأحرى، الهيثات الحفلرإلى لجثة إلى 

ضالثلاث للمحافظات وحدمات ودواء غال.اء من الأنانية للامدادات بالمتة  13
التهمال.

87يشكلون مجحاففلة  15في عراني مليون  22حمل للعواتد، التونيع ط؛ بموجب 
عرانيملايين 3 حمل حين ني الاجمالي، المبغ من بالمتة  50على المكان من بالمتة 

زادتالشمال ش الفرد حصة أذ يعنى وهذا بالتة.  13على الممال في محافثلات 3 في 

Wlliain Polk, UnderslamJiiiji Iraq, New York, HarperCollins, 2005, pp. 164-166.
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هذاإلى العراق. من الأحرى المناطق الفرد؛ي حصة عن يالمتة  50
الخاليالغذاء برتاعج تولى المثال ميل وعلى أمور• عدة تفاصالية؛ى الشمال؛معامالة تمح 

تحصلأن هو الرئيسي هدفه فكان الشمال في والدواء الغذاء تونح التحدة للأمم التاح 
البرتاعجنشاطات تكن فلم الجنوب في أما حاجتها. من بالمتن ا  00على المحناحة الخاتلات 

تأتسالبرنامج أف الوصع هذا أسبان ومن الخاتلات. حاحة من يالمتة  20من أكثر تغُلي 
مناطقإلى الخالية التبرعات حميع اتجهت وااJلك ، 1989عام الشمال لانعاش البداية في 

هكذا.واستمرت الأكراد 

تونعفي الشامحع للاختلاف المتحد؛ للأمم التابعة المنتلمات تكترث لم كذلك، 
حيث،والجنوب الوسهل. في الحافظات رباثي الشمال في الثلأيث، الحافظات بين المكان 

الهلفلبرفاهية تعنى اش يوسيف مننلمة أن المثال ثيل موعلى المراق. سكان معظم ينعلن 
فيموظقآ و54 المراق، سكان من بالمنة ا 3 حبش، الشمال، في لنؤشاطاتها موظفا  39حصمت، 
الماعداتمن دولار ألف،  528قيمته محا اليونبيف وثحنت، المكان. أغالبية حيث، الجنوب 

دولارالق،  316قيمته U ولكنهاوزعت، ، 1996سمبر شهرأطول/ في المراق إل انية الأن
الوسعلل البانية عثرة الحمى الخحافذلات في ألفا  212والثلأرثؤ الشمال مجحانثلات في 

والجنوب.

غيرلالمنئلات سمح الأكراد مساعدة على والتركيز بالشمال الأستشائي الاهتمام هذا 
الشمالفي التحتية الثنية نحوترميم تتجه أن المذاء مقابل التفعل ويعثات؛رنامج الحكومية 

الرعايةتونع ني الحلل وهذا المساعدات. وثح الإهمال من عال الن-ى الجنوب بعكس 
لايخضعالذي المراق شمال إذ بالقول واايريaلانية الأميركية للدعاوى ممح الخاطق على 

الخاطقفي اني الأنالوصع أذ حنن ني الاقتصادي، الحظر من يعاني لا صدام لفأام 
المتحدة؛اتهامالولايات الوضع هذا وساعد يتدهور. النظام سيطرة تحت، الواقعة الأحرى 

أذبدليل الخذاء، مقابل الممهل برنامج استعمال ؤإساءة المساعدات بهدر الراقية الح،كومة 
للملطةالخاضعة المحافثنات في سرءآ الوضع زاد وما الشمال. في طارئآ إنسانيا وضع لا 

أثناء 1991عام الراقية التحتية البنية بتدمير قامت، والبريْيانية الأميركية القوات اذ المركزية، 
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العامحتى امتمرن الش الاستنزاف حرب ثي منها نقى ما على أجهزت ثم الخلج• حرب 
الثاني/كانون رني العامة• والمرافق والهلاةة الماء محطات دمرت ذلك جراء ومن • 2003

علىالحكومة نالرة من ممئصت بغداد في طاقة محهلة الأميركية ااطارات دمرت  1999يناير
الغيارضر شراء من المراق مع الاقتصادي الحثلر وبسبب المياه. تكرير محطات إصلاح 

التدميرهن.ا كل للمياه. المعقمة الكلور مادة امتيراد من مغر كما التحتية البنية ؤإصلاح 
القواتتقصمها لم التي الشمال مناطق في يحصل ولم عشرة الخمس الحانتإات في وقع 

علىالشمال في العتا«ل العلقس ساعد كما التحتتة. بنيتها تانءر ولم والبريaلانية الأميركية 
مجمعاتفي الجراثيم مشي جراء محن الجنوب في انتشرت التي الأطفال أمراض تحاشي 

الحار•الهلقس نتيجة المكررة وغير واللوثة الأسنة المياْ 

الأل.اءمقابل التفهل- وبرنامج وتنتيثى رنابة من كافة المتحدة الأمم عمليات أذ والمهزلة 
ظروففي المائة هي كما المتحدة الأمم ميزانية تكاليفها نومن نلم المراق نفقة على كانت 

أحرى.دول في مشابهة 

توسيعأذ إلا الأنانية، الحاجيات بعض لبى الخداء مقابل النفهل برنامج أذ و"ع 
عنعاجزة كانت الخرافية الفعلية المنشآت أذ كانت فالمشكلة تحسن؛ إلى يود لم البرنامج 

منب مجاتخن لإصلاح الخياروالمعدان على؛٥^ الحثلرالأميركي بسبب كبيرة كميات صح 
قضتالخذاء مقابل النفعل• برنامج شروط أل ذلك البترول. وحقول والتونيثر الضخ منشات 

الخمسالدول من أي حق من وأل الأمن لمجلس مشترياتها لائحة المراق حكومة تقدم بأن 
واشنتلنفكانت، محتوياتها. رقص إلى وصولا شاءت إذا وتعديلها اللائحة مراجعة الكبرى 
والثفاغر.المواد بعض تشعليان أو الخوافقة في وتتأجران اللائحة تتل٠ال لندن ومعها 

الراجعةولكن فونية• موافقة على تمح أن ؤيمكن لمابقاتها مشابهة اللائحة وأحياناكانت، 
أوأكثر.شهور أربعة تستغرق كانت، الأميركية والموافقة 

لجتةفي وبريهلانا أمتركا مع تعامله في حهلوة كل مع الجحيم يشهد المراق كان 
يؤمنأن يجبا اإل-ي البرنامج في المراق منها عانى التي المعربات على ومثال الحثلره 
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وحتى 1996مايوأيار/ من الفترة ني مشتريات لائحة  37أصل من أئه لثمه، والدواء الغداء 
أحرىمحاولات حرت كما شل. 9 على الموافقة على العراق حمل ، 1997مارس آذار/ 

المثالسيل وعلى يالجاح• تتكلل لم يلكنها ؛^؛، ١^٢٠١الشعب على الحمويات وطأة لتخفيف، 
الأميركيةالادارة من بإيعاز ، 2002مايوأيار/ 4 في  1409القرار الدولي الأمن مجلس اصدر 

الرقابةوتشدد العراقي الثم.، عن الحصار ستخقف، إئها فيل ذكتة« *عقوبات وتفنن 
وأدؤيةأغذية من الدنية الضائع لامتيراد المجال فح عبر العراقية، لح التبرامج على 

ااالدكتة،٠الحقوبات هاز0 ولكن الأسلحة. صناعة في تسهم اش الضائع حثلر على والترك؛ز 
بينتميز لم والتي العراق صد التحية الولايات استعملتها التي الدكتة كالأسلحة كانت؛ا 
تكلمسما الكلمات على لب مجرّد الجديد القرار فكان عسكري• وهدف مدني هدف 

فيالمتحدة الولايات شكيمة من قنى أته حين في العراقي الثعج، عن الحمار تخقتف، عن 
وكانترالأمن. مجلس من بقرار منقوعة المرة هن.ْ شاملة دولية وبمباركة الحصار مواصلة 

الدوليةالمعارصة امتمامحى إلى هدف الجديد القرار أف ني واضحة ت^مذ١ا٢ _مدذ؛ اشو 
مهدتأجواء حلق ؤإلى ، 1990مندالعراق على المقروصة العقوبات صد والرممية الثمية 
ذللث،التفتيش. لجنة ْع تماما ٠يتع١ون، لم حال في العراق صد عسكرية حرب إلى للجوء 

عملإلى الحاجة الابن بوش جورج ادارة لتبرر ديثلوماميا غتناء أعهلى الجديد القرار أف 
لاجتياحتماما جاهزة الخيل كاتتذ  2002أواّهل في وهكذا حين. بصيام يملح عسكري 

المكري.العمل لوء زر، ة ركبإلا يبق ولم العراق 

باسمناطق لمان عن نقلت، عندما وصوحآ أكثر اللنل.نية تايمز الفاينشال وكانت، 
نقلعلى اعي نعامة أوعلاقات دعاية مجرد كان ١^٠^، القرار أف الأميركية الحكومة 

صدامنظام إلى واشنطن من العراق لي المؤلم اني الأنالوصع على أثرالعقوبات، ني اللوم 
أنهليس الجاللأيا؛٠ فالقرار الحراقأُ،ؤ شعب، أجل من ما بعمل تقوم أثها أميركا وتنلهر حين 

الملاحيانمن المزيد المتحدة الولايات أعهلى إئه بل فقط، طؤح كما "ذكيا، يكن لم 

 )1(.2002 , 5 May  ا,New York Times

 )2(.2002 Financial Times, 15 May
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مدنيآالمشتريات رض كان إذا لتقرر العراقية المشتريات لواح — رفقي أو — على للمرافقة 
للمتشفىالامعاف سيارة أصحت المعيار وبهذا الاستعمال،. امزدوج أم عكرتا أم 

المتحدةالولايات بعثة أعلنت ولقد الجنود. نقل قي تستعمل قو لأنها الاستعمال عزدوحة 
عانياتأموال على الوصي تزال لا المتحدة الأمم أل القرار صدور نور المتحدة الأُم إلى 

المتحدةالأمم لدى الأميركيآ البعثة ندمت ذلك وبعد إنفاقها. أوجه لتراب العراقي النفهل- 
الاستعمالمزدوجة المتحدة الولايات تعترها التي الير حول الصفحات بمئات لاتحة 

قبلفترة الأمن مجلي أعضاء وتردد سراتها. قيل المسيقة المرانقة على الحصول ؤيجب 
واشتقرمحآ الضروينة الحياة سلع كل من العراق حرمت التي المجرمة اللاتحة عال.ه توزيع 

علىووانقوا عادوا الأعضاء ولكي المتحدة، الأمم تحتجزه الذي الشرعي بماله ينتر.ِا 
الأميركي.الضغعل تحت الحنلر لائحة 

محيكان اش السالح حول التعصة المتحدة الولايات قرارات على الأمثلة ومن 
متفلمةمن تقريرأ استلامه بعد العراق محللبها إسعاف، سيارة  500ثراء مغ هي بنراتها للحراق 
السيارات.لهده والفوينة الماسة الحاجة على يؤكد المتحدة للأمم التايعة العالمية الصحة 
ستةبحد عنه تراجعتا ثم المزدوج، الاستعمال بحجة فورأ الطلّتا هدا رفضتا أميركا ولكن 
المتحدةالولايات منعت، كما إسعاف. سيارة  200بثراء وسمحت، والرد الأحد من أشهر 
رأىاش الرصاص أفلام حتى ومنعت الأمراض لعض وحقن وتعمم ط؛ة مواد شراء 

ملياراتقيمتها مراء ءلايات العقوبات لجنة ينعت، كما مزدوجا. استعمالا الأميركان فيها 
شؤونترعى لكي، الحكومية للموسسات ضروؤية كمبيوتر أجهزة تضنشت، الدولارات 
للمتثنياتوتجهيزات ؤلثية ومعدان والحيوية، المناعية وقفرغيارللمنانآت المواطنين، 

•البقاء ني ليستمر عادي مجتمعر أي يحتاجه  ١٠وتقري؛آكر، ومجلات، وكتيا 

جونالم؛نحدة، الأمم لدى المتحدة الولايات سفير كان وفيما ، 2002أيار/مايو في 
بلرانية الأنالمواد لأستيراد العراق على قيود لا أل ؤيمرح  1409القرار يبارك نيغرويوش، 

يحتجزونالأميركتوف الموخلفون كان لثرائها، الأموال يننعملر لا هوالدي صدام ^؛١٣ إن 
اليريطاُياالناشعل رأى ولقد دولار• مليارات 5 بقيمة وٍلثية عدائية مواد لشراء عراقية طلبات 
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نوعاا 8 تضمنت الدرس مد لاتزال التي لمانع لوائح أل بيغلر جوف ان الأنلحقوق 
الحراسلمكانأحان ومعدان زراعية ومواد مناه ومضخات والرئة للقلب القلية المعدات من 

الشالقاتلة المزين رائحة نلاحظ العراق تثنيان معلى ييغلر وجال الغيل. احمق وم
التفلف.مواد امهللع سب والمرات الغرف بلاط لتعمم متعملها المتثنيان كانت 

داخلالأرض على الغداء تونيع نثاط إل بل الشراء عمليات بحرتلة ن الأميري♦ يكتب ولم 
اعتمدتالش التحدة تقاؤيرالأمم نقدأشارت واشتهلن. ادعاءات مليمابعكس كان العراق 

الحكومةأدارتها الش والدواء الغداء تونيع شتكة أذ العراق داخل موُلفثها معلومات على 
ونتفي المواطنين كل إلى تمل وكانت والفعالية، التعقيد وشديدة متقنة كانت العرانية 
صزحمئات تلون المتحدة، للأمم التاح الغداء مقابل النفط مدير؛رنا،ج أف حتى نيامحي• 

يصلإليه•أل يجب من إلى لنصل العالم مح، له مثل لا العرامح، الحكومي، التدنيع ارنظام بأف 
ليشترواالغداء س حصتهم بيع إلى معها اصْلروا الفقر من درحة إلى وصلوا الناس ولكن 

أحرى*.حاجات 

القيودبسب، شرائها وصعوبة والأدوية الأغذية وصول صعوبة ني كانت، الشن. 
العراقحكومة حاولت، ولقد العرانية. الهللبات على الموانقة نى :وأميركية ات وأ'ت 

الكصاتولكن أنامتها، التي التونيع شيكات حلال من الدولي الحنلر وجه في انممود 
يةننومن الحكومة عمناءات فكانت، باستمرار. تنحدر كانت، للعاتلأت نومنها كانت التي 

ا.995العام أوائل ني بالمنة  34إلى وانحدرت  1991عام العائلات حاجيات من بالخة  53
وااا.واءالغداء س حاجياته لشراء للعراق الأمن مجلس بها محمح التي الب١لح ارتفلع ومع 
والعدوانولكن الحياة. نيد على العرانيين مجعتلم إبقاء في وصاعد قليلا الضغهل حف، 

وبعد، 2003مارس آذار/ في الأميركي الغزو إل إذ النئلام، ّقوءل مع ينتهيا لم الأميركي 
علىمنتصرا الأميركي الجيش فونف الحكومية، الشبكات عطل ، 1409القرار س شهر أ9 

فرصتهالذي الحمار س سنة  12الأمرامى؛عل.. بهم تفتلثؤ جائع غاصب، ٠واءلن مليول وة 
الأميركية.الحكومة 

أ0من الرغم على الأمن مجلس فرارات بحرتة الالتزام دوما العراق حاول لقد 
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نامتغلممكن. حد أنمى إلى وسلطانها القرارات معاني توسيع إلى سعتا ولندن واثطن 
عردالصين وروميا ا نرنوسجع اكيق ر ايريطاني الأمركي التعف ثغرة العراق 

قىالدولية الخلافات دلائل ولعل العالمية. اليامة على الأميركية الهيمنة وجه ر الونوف 
حيثالعراثية، الظرة هدم صحة على أكدت المراق حول  2003المام وبداية  2002الخام نهاية 

غزوالمراق.قرار ر الدولية الأسرة وجه في بربملانيا ومعها أميركا ونفت 

عراقيمليون  1.5موت الحصار: ضحايا 

وعمالمدني المجتهع مجننلمات فنابت يتفتت العراقي المجتمع بل.أ التسعينيات في 
المزرمز الرانية، الدن في الوصعلى الملمة أبناء وبدا مصيره. إر الثب وركز الماد 

يبيعونهما يجدون لا أصبحوا وعندما رمقهم. لد الأرصفة على ممتلكاتهم يبيعون المابق، 
مرنةمعاولأت فوصلت وامع، نْلاق على المرنة عمليات وانتثرت التسول. إر اصملروا 

المقوياتمن شديدة أنولع إر الظام فعمد المام، في ألفا  40إر الطرق من المارات 
الأذنين.إحدى ونهي الكهرباء اعمدة على الجثة وتعليق كالاعدام الميارات لمارقي 

الرانيينمعاناة عن والدولية انية الأنالمنفلمات محن \ذتق\ريو فيضان من الرغم وعلى 
أنإلا صدام، سياسة تغير في أو النذلام قلب في والحصار المقوبات فشل عن والأدلة 

علىالوطأة من التخفيف، تحاول ولم المائيين الناس على ثققة تبد لم التحدة الولايات 
الكبرىالدول محاولات وذهبت الئنلام. على للضغعل مبتكرة أمالمت، ش والتفكير اكعب، 
تستعملانولندن واثتلن كانتؤ إن الرياح، أدراج الأمن مجلس عبر الوطأة ، لتخفيفالأحرى 

أكلأفقد المقويات. من المرجوة لتللق، العاكسة النتيجة إل الحصار وأدى دوما. الفيتو 
أميركالوشاءتوأذ صدام، وليس وحوعهم مماتبهم وراء أميركاهي أل الحصارللعراقيين 

وتساءلالمكص. وليس النذلام سلبيات على التركيز من ومكنته الراقي اكعت، لأشثعت، 
المشكلةدامت، ما صدام من للتخانمى سرية عمالته على أميركا تقدم لا لماذا مرارآ الخراقيون 

،هدفأل والجواؤب، التذلام؟ على انتفضوا عندما اعارهم تلم ولماذا واحد؟ شخحى هي 
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معاراتتحت وطعا وأرض كشعب ؤإصعانه وكيان كدولأ العراق على القفاء كان أميركا 
ان.الأتوحقوق الديمقراطة 

الأءلفالونيات ية نكانت العراق، أطفال ونحع في التدهورالرح إلى وللاشارة 
أضعاف(.ثلاثة من أكثر )بزادة  1991عام بالألف  120إلى نتضاعفت  1989عام بالألف  37

بالمثة0ئ2 ية بنالأطفال ونيات زادت حيث الاتجاه، هذا أكدت اليونيسيف أرقام أف كما 
لأوذرضرلمذلمةاسةالخالمةءام1998صءامإلى 1990طمبالألف  50من 

ومعدانأدؤية دون ومن التخلف غاية بدائياوفي أصح قد الحراني المحي النظام أذ  1991
الأمم)متثلمة لليونيسيف تقرير فأفاد يعل.، فيما موءا الونحح وازداد الأطباء. من وءل-دكاف 

وانعدامالحمبمار ت، بي 1993عام ماتوا عراني ؤلغل ألف مائة أل الأطفال( لشؤون المتحدة 
والنهّب،والخراب للدمار ءعرضست، العراق في تعليمية ة مزم 5500ؤإن والدواء، ١^١۶ 

كماالأطفال. ملايين استيعاب إلى تعود لكي، ومحدالتا وتجهيز ترميم إلى بحاجة وباستا 
أمراضوانتشرت للناء عاما و11 للرجال عاما عشرين العراق في الأعمار معدل تراجع 

أضعافة حمالأمراض ^ه إنفجرت ثم ، 1993عام الضعف، إلى فازدادت كالكري 
الأفسحلت، ، حالكولرا مرضى واير . 2000عام ن الخمضن فوق العراقن لل.ى 

المرات.عشرات التيفوتيد إصابات وتفاعفت، منة كل الجديدة الاصابات 

فىوموظفين ن دييلوماممن الأجانب، العراق زوار دأب التعيتيات، فترة حلال 

الوضعترا-ح إلى الأطفال موت من الأناني الوضع مشاهدة على المتحدة الأمم هيثات 
وطالماوحارحها، بغداد فى متثميات على ييغلر جون النامعل وتجول والمعيشى. المحي 

وكانمهنتهم. لمارسة يحتاجونها التي والمعدان الأدؤية مفكرته في يكتبوا أن الأطباء من 
بآيالقيام يمكن لا بديهية ومعدان أمامية أدؤية ييغلر دونها المح، حاجياتهم ضمن من 

،وتقامتعمالها لدى، يمكن حيوية ومفادات والمهل الدم أكياس مثل دونها من علاج 
ءا-دتوفي، المورفين، حقن غياب جتط وب)الديزنطاريا(٠ والامهال كالل عديدة أمراض 
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الكبارمن بالمة  26أذ فتتين جنيف، الدولية؛ي العمل مقلمة ماديء حسب الهلفرلة مرحلة 
دولتارأ،.المقبولة بالمئة او5 ينتة مقارنة التغذية ني نادح نقص من يعانون عاما( ١ 8 )مانوق 

البصرةمدينة البرية، ش هي،أموات أميركية منغلمة من كثلي كاثي المدة وزارت 
العالممدن أغنى ومن  ١٧١٠نفهليا مركزأ كانت الني المدينة هده ،  1996آب/أغسعلس ني 

المابالرئيس حتة هاشم طارق الدكتور فيهات،أحدنا الأطفال منشفي من صورة ونقلت 
هياكليعفيم لها، يرثى حالة نشاهدناأطفالأفى الأطفال، أحنحة على حولة ني للمستشفى 

صعقمن يعانون أطفالا رأينا بثْلء• يموت فترك حالته من الأطباء يثس وبعضهم عفلمية 
حهازأ 14رأيت غرنة وفي الكلية. وأمراض واللوكما التنفس وأمراض التندية وسوء الدم 

وهيالغتار قرتها يتراكم الأجهزة هذْ ولكن مجباشرة، الولادة يعد الأطفال لحماية مخصما 
المتثنيهدا في الدم بنك أما لإصلاحها. الغيار نطع فقدان بب الاستعمال حارج 
نقلجهاز هناك كان كما غرفة، زاؤية في الحجم صغير براد عن عبارة فكان نبيا الكثير 
ونديم،.واحو مصل 

منكير عود غياب وني الملاك ني نقص من تعاني المستشفى أل حتة الدكتور وشرح 
الطعامبشراء لايمح حدأ قليل المستشفى ني الشهري الدحل إل *إذ والمرصات. الأطباء 

أوبيعأوالتاكسي الطاعم ني الممل إلى معفلمهم فيفهلر والممرصات. الأطباء لماتلأت 
والأدؤيةالأجهزة انعدام من فثكون التقيتاهن اللواتي القليلات الممرضات أما الخضار. 

الأهاليراط. الملاك، عدد ولضالة المرضى. لماعدة استعمالها على تل.ريبهن م الي 
وشعورهكطيب معاناته حتة الوكترر وشمت ومساعدتهم. لخدمتهم مرضاهم أسزة حول 
العلاج.تقديم على قورته وعدم مهنته لممارسة والمعدان الأدؤية انعدام جراء من بالذل 

يموتطفل إلى الدكتور وننلر أرتديه*، الذي الأبيض الروب مر المريض عن يفرنتي ُها 
إنقاذ0،آأ؛.يمكنها التي الحيوية الضادات غياب بب المرير على 

«anctions. Nutrition and Health in Iraq», Peter L. Pellett, In Amove, Anthony, Iraq Under Siege, ( رر 

Cambridge MA, South End Press, 2002, pp. 185-203.

Kathy Kelly, "The Children of Iraqw in Iraq Under Siege, pp. 152-153. (2)
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درجة 140إلى المرة ني ارتفعت ءالحرارة ت الشفة ماْ وصع عن كيلي لكثي وشرحت 
لألولكن يوم• كل الماء من غالون شرب إلى ان الأتيحتاج الحال س ولي قهرنهاين 
الذينالناس ومع ملوثة، المياه أصبحت الشفة، لماء المعلهرة الكلور مائة منعت المقويات 

كبيرةدرحة إلى ملوثة كانت المعبأة المياه حتى ولكن المعبأة. المياه لشراء المال يملكون 
صدئةأنايست، عليناالمؤولون عرض البصرة فى المياه لمصلحة نيارة وفي يالصحة• ومضرة 
أنابيبرأينا أماكن ءا«ه وش المدينة• إلى المياه لقل الاستعمال ليد تزال لا الاهتراء علاها 
والموادالسموم يتزب مح تالتي المديدة الثقوب تب بالجارير مياه تجتاحها المياه 

إليها،.الموثة 

أوهايومن أميركي ءتْلوع ه يماعل• بغداد في القادسية، امتشقي كثلي زارت كما 
السابعةقي سيدة وأحوالهم؛ أمراضهم عن وسألت والأؤلفال، الأمهات صور والضلتا 

استعملتالتض، مجارى في التهابات من يعاني الذي محكلها تخدم عمرها من والمشرين 
قصتهاأل وؤلمأنتهاكيلي يفع• هذالم كل ولكن لشراءأدؤية وحاجيات مال من ماتمللث، كل 

إلىمحلفلي وصل لقد متى؟ الرانية؛ اليدة وردت انمحدة• الولايات في الضمائر متحزك 
لأءلفااهن؟أميركاهاداالوضع في الأمهات ترضى هل سفيرالموت. على الأخيروبات الرمق 
الأم.نالت، المقوبات!،، تحت، تعيش ونحن سنوات متا 

سمداّيترو والتقى الراقية الوطية الأوركسترا بى بتغلر زار  1999الخام في 
دغالكهرباء أل الأخير هذا ل ومؤح المراق. مأساة معاناته تختمر الذي عريتا أمين 

هذْوأل والتدنثة. والملهي الكازللاضاءة على تعمل رحيمة مصابيح استعمال إلى الراقيين 
عزت،لزوجة حديثا ما وهل«ا متحمليها. وجه ني تنفجر رديثة نوعية من كانتا المابيح 

وأست،وجطوها، ملابسها على المشتعل الكاز فقذفا الصباح وجهها انفجرفي التي جيهان، 
*فهلوهتهالثيغلر، عزت قال عيي،، أمام تثتعل زوجتي دمرني.شهل• ُلقد اليران• عليها 

يومكل أتمنى وهأنذا حرقآ، ماتتؤ قانية. بدون ولكن النار، مح١ولأإحماد وحل.ى بل-راءي 
ببعمهابعضابفعلالتهمت، قد اليداليرى عزلتافي أصاع بيغلرأل ولاحظ. . لومتامكانها، 

و؛المأ،عالكاز يمصابح المضاءة القاعة الميستروفي متصة صعد صجاعة بكل ولكنه اكار، 
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الموسيقيةالألأت أل ُيغلر ولاحظ لنشايكومكي. المدق، ممفونية؛اكنارة عزف الفرثة 
تقصهوالكمان مفاتح تقصها فالكلا لها، يرثى حالة في المرنة أعضاء يستعملها التي 

عضو)أي ٠أحدهم٠ أن بعد مما عرت وشرح نادرة. كانت الوتله وأوراق ومكنلأا، أوتار 
أفوثرح موسمية. آلات يحتاج لا العراق أف قرر نتويورك في المشتريات( ّرانبة لجنة ني 

•هد.اعزت، مآل للمعراق؟،، يحصل ما يتوقف لا الماذا العراق. تركوا المرنة أعضاء معظم 
متمدن،.ان إنكل نمه على يْلرحه أن يجب الذي عوالموال 

الغداءمقابل القط لجة تمارس كيف ليرى نيؤيورك إلى واتجه العراق من بيغلر حرج 
تعيشالعرانبة المشتريات ترانب الش اللجنة أن فرأى العراق. شعب على المضاء في مهمتها 

لاJيدةأطعمة تقدم كافتيريا جانها ئلى ويرة مكاتب وفي نتويورك مدينة في بمموحة ني 
يزكيالذي ان الأنلحقوق العالمي الاعلأن علق مكاتبها وحارج مدعومة، متهاودة بأسعار 

كانونفي أنان كوفي بيغلر ونابل الكريم• المس وفي الجاة في الدنيا هدء في إنسان كل حق 
تفرضالتي ة التحي. الأمم لخظمة العام الأمين ابصنتلثج وسأله؛ ، 1999الأول/ديسمبر 

نردأنانيوم؟ا كل العراق في ؤلفلأيموتون ٥قل ليدي ماذاتقول العراق، على العقربان 
بالقراراتيلتزموا حتى العراق قادة تتهدف ذكثة عقوبات الأن يدرس الأمن *مجلس بآل 
حاJءةكانت الأكتة العقوبات نمة أذ بعد فيما نين ولكن العراق،. أطفال تستهدف ولا 

أشرنا.الحظركما أمد وأطالت الأمور عمدت أميركية 

والتيالأمن لمجلس اكابعة العقوبات لجنة مكان—، إلى بيغلر انتقل أتان ومن.كتب، 
بصدمةبيغلر أصيب الأخير هدا مع حديثه وخلال فلوم. فان بيتر الهولدي المنير يرأسها 

ءالمعبأو ءالمراق، يذكر لم العراقيين ملامحن بمصير يتحكم الذي الشخص هذا أل 
عوواحل شخص ومراقية لعاقبة كان اللجنة عمل كل وأل واحدة، مرة حديثه في العراقي' 

التيالعقليان عن نكرء تعهلي فلوم وفان بيغلر بين دار الذي الحوار من فمرة وهذء صدام. 
التحية؛الأمم لجان على سيتلرت 

صدام؟جرائم أجل من دالأبرياء المدين المكان معاقبة يجب، لماذا بيغلر؛ 
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علاجيأصالوب هو العقويات نظام أل تدرك أن عليك صعبة. مثكااة إنها نالمرم؛ نان 
انمسكرية,القرة استعمال مثل مو"؟ع وهوأملوب يتبناه أن الأمن لمجلس بمص 

ش؟يرمع ولكن محغلر' 
منيد فلا العسكرية القوة استحملنا إذا ولكن المشكل• هو هذا حلبعا ت فلوم فان 

(.Collateral damageجانية)إصابات حصول 

هذاهل جالهة. إصابات صحية بأكمله شعأ اعتبار يمكن المنهللق، هذا عن بيغلرت 
صحيح؟

العمالياتمثل جاضة إصابات إلى تودي العقوبات إذ أقول لا..أنا فلسوم؛ فان 
الأمر.هذا ندرس أن أهول.-يجب ماذا علي تفهم .أنت العسكرية. 

عنالنفلر بصرف الأنان بحقوق تتمع أن الشعوب كل حى من أل نومن هل بيغلر• 
البلد؟هذا نذلام نوعية وعن هيه يعبشون الذي البلل 

نعم.فلسومت فان 

منالبشر ملايين حرمان إلى تودي تفرصونها التي العقوبات أذ ذلك يعني وألا بيعلرإ 
الأنانية؟حقوقهم 

صدالعراهى النظام ارتكبها التي الفظيعة الجرائم عن وثائق تمالك ولكننا فلسومت فان 
الأتان.حقوق 

التيالأتان حقوق مخالفات بين الرئيسي الفارق هو ما ولكن ذلك، في شك لا بيعلرت 
العراق؟ثعب صد لجنتكم ترتكبها التي وبين العراق في ١لفل١م يرتكبها 

بيعلر.سيد يا معقل موصؤع هذا فلوم؛ فان 

العراقفي الكثيرين موت سببت الش عقوباتكم يصفون الذين لأوكك تقول ماذا بيعلرء 
الكيماؤية؟كالأسلحة ذاته المفعول ولها الجماعي القتل أسلحة أنولع من نؤع بأنها 
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عائلة.مقارنة هده ان لاأعظد للسوم؛ نان 

مننوعا العقويات بفعل قصيرة زمنية فترة حلال طفل ملترن نصف موت ألثس ييغلر* 
الجمار؟الفل أنوغ 

ا..و.. 990عام الكويت العراق متفع؛ي..اقدغزالاأعتقدأنك فلوم؛ نان 
والحين، صدام مثل هولنداسيطرعليهادكتاتورهولندي بلدك أن لنتصور بيغلرت 

؟ماعتتد ستثعر كيف كالذباب. هولالإ.ايموتون وبدأأطفال هولدا على ئرصت عقوبات 

اجتاحتحكومة عن وضع.. عن نتكلم إئتا عائل. موالك أل أظى لا فلوم• فان 
الشامل..اكمار أميحة وتمتلك جيرانها 

لبنانوغزت نلعلين احتلت التي إسرائيل على عقوبات يوجد لا لماذا إذأ، بيغلر؛ 
ملايين3 هجزت الش تركتا على عقوبات هناك ليس لماذا شامل؟ لعار أسلحة مرارأوتمتلك 

ألفآمهي؟ 30وقتلت تركيا شرقي في كردى 

مكان.كل ني نكون أن يمكننا لا تعجبنا. لا بأعمال تقوم دول ة عل■ هناك ت فلوم فان 
معها.ُ'ااوضع اثه 

الحكوميةغير الأنانية الجمعتات عثرات ولدت العراق، على الحنلر بدء مجند 

اووقفالعراق محكا صد الممارسات فضح على للعمل والغرب ة المنحل• الولايات في 
الأنرادمن تبرعات عثر العراقي للثعب العون يد محي واّتهلاءتا القاتل، العقوبات نظام 

حينر المعاناة. من ولورمزيا تخفيفا وحققت، دولار مليون  250قيمتها يلغت، والمؤسسات 
ماو؛ريهلانيا، المتحدة الولايات داحل الأولى بالدرجة للمنفلماترإعلامنا الهام العمل كان 

فيمترين داونيغ  ١٥وفي الأمحص الين قمح، المقيمثن سمعة وشو، اللدين حكومي، أنلهم، 
مقدمةفي أعضاؤها كان بل شل العقو؛ات محاربة على المنظمات هده تحمل ولم لدن. 

John Piglcr, «Collateral Damago), in Iraq Under ء'ئءرت, pp. 80-8ا . (!)
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حول 2003العام وشتاء  2002العام حريف في غزوالعراق صد حرجوا الذين الناس ملأمحن 
العالم.

لأنتاولكن رمزيا تحديا شكلت التي البرية ني أصوات مننلمة الجمعيات هده ومن 
والأدويةالتبرعات تجمع فكانت المتحدة. الولايات فرصته الدي الاقتصادي للحفلر 

العراق.داخل وتونيعها شحنها وتتولى المتحدة الولايات في اّ.تية والمع.ل.ات والأءن.ية 
الادارةرذت دولار، ألف  60عن تيمتها تزيد لا مساعدات بقل المقلمة تامت، وعندما 

دولارمليون إلى تمل بغرامه المقلمة أعضاء بمعانبة للحنلر التحدي هدا على الأميركثة 
إلىتصل المقلمة لأعضاء سجن يفتران وتهديد دولار، ألف 0ق2 تيمنها إدايية وعقوبة 

واتفقت«عبغداد إلى الأدؤية س كميات فقلت عملها عن المقلمة تتراجع ولم منة؟  12
مقلمةأصحت وهكذا الحراقيين. معاناة يجل فيلم لتصوير بري3لانيا في مثابهة منظمات 
كمجموعةوأوروبا المحدة الولايات ني الأعلام وسائل تتناقلها قضية البرية في أصوات 
ممثلةالعالم شاهد الأحيارية، النثهرات إحدى وقي الضمير. اصحات مجن أميركيين مواطنين 
المستشفىطْ *داحل وJعاJنت بغداد في الهلثي صدام مركز أمام تقف كتلي كاثي الخظمة 

أمحل.بدون أصبحت حالته لأل أمس هنا وصل ينار. اسمه باللوكيميا مصات ُلنل هناك 
يميكايتوتوكين دواء معي العلنل• هذا حياة سننقد أنها أعتقد أدوية حقيبتي في هنا ومس 

أععلمتإذا القانون أحالف إنني تقول حكومتى متهلورة. حيوية مضادات ومحي فيتكريتين 
العقوباتنظام إذ بل حطأ، هو به أقوم ما أف أعتقد لا إني لكم أقول الأدؤية. هن.ْ بنار 

كيليكاثي ودخلت العالماأا؛. ني الأؤلفال قتل أنولع أسوأ تمنل جريمة هر الاقتصادية 
الأدؤية.حقيبة سريره عنيه الطتسبا ومحلمت ينار العلفل مرير إلى ووصلتا الختشفى 

علىأف البرية في أصوات مقلمة إلى الخزينة وزاره بها التي؛عشت، الرسالة حددت لقد 
فيهاشكرت مهذبة برسالة ردت الخظمة ولكن يوما.  30خلال بالقانون الالتزام المقلمة 

الخظمةوأكدت،أذ للقانون، خرقا يشكل العقوبات تحدي أذ إلى اذفلر لفتها على الوزارة 

Kathy Kelly, The Children oflraq in Iraq Under Siege, pp. 156-15.
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ودعترالأءذ؛ة«. الأدؤية وتونع العراق نيارة وني الترعات جمع ني عملها متواصل 
•العراقي الثعب لمساعدة بها الالتحاق إلى الوزارة موفلفي الرسالة نهاية ش المقلمة 
تدينومتثورات كتيبان عدة المتثلمة يثرن الحظر، محاربة نى عمالها سنوات وحلال 

حسينصدام نظام تقوية إلى أدت التي الدولية العقوبات لجنة سارّها الش الجرائم وتفضح 
.2003عام غزوالعراق بعد حتى المقلمة ط0 عمل وامتمر الُرالمي• الشعب ؤإصعاف 

ووصفالعراق في انية الأناعدة للمكاياحيو حورج هو آحر أميركي تْلوع كما 
الشتاءتنمل الوصل،ي في لختثمى نيارته 

يعانونأثلفال عدة فيها أيما باردة ءر3ة ويحيا المستشفى أروغة عن التدغثة اغايت 
الحراقىالأحمر الهلال نى الموئلف رنيمحي إلى فالتفت، )مستيسيميا(. الا،م نعمن مرض من 

بهدوءدوما أمثلتي عن يجيي، هذا رفيقي وكان الأمحلقال. هؤلاء علاج حال عن وسأك 
وحدقغضا وجهه وانممخ لونه انقلب، الأؤلقال هؤلاء عن سألته عندما ولكن وتهذب. 

كلالأدوية سبيأ ب، بيأثه تعلم أنت، بانتفابج! أجاب تم قيل، مجن أرها لم نفلرة في يى 
معكاياجيو تحدث بماد وفى ءلريقهاآ'أ. فى مضى ثم نريثا. سيموتون الأطفال هؤلاء 

علاجأل هلال وممح الختثفيات. إحد.ى فى الأطفال م ترتيس هلال محمد الا.كتور 
مقارنةبالمثة  70سية بتينجح كان المابق في العراق في الأحرى الرطان وأنولع اللوكيميا 

الحالأيت،ارتهلع أل هلال وشرح فقط• بالمنة 7 بنية فهويتجح الثوم أما الخنحدة. بالولايات 
وكدللث،الختنفل.، واليررانتوم المورتر لقذاف وأٌيركا بربملانثا باستعمال مرتيهل والوقيان 

العراق•نير متوافرأ يكن لم تالك؛موتيرابي المرطان معالجة أذ ؤإلى للادؤية الباهظ بالثمن 
تقديمهيمكن ما وكل العراق أطفال على بالاعدام حكم يمثاية هو الرطان ال والمحصلة 
إلىهلال الدكتور اقدمض كبابجير: ؤيضثف العلاج. وليس الموت فيل الألم هوتخفبق، 

لعدمأهلها أحضرها بطائية على سام كانت، شيماء. اسمها عمرها من عشرة الرابعة في فتاة 
بلانكيأنوب امتد ومنه فالغ دم كيس علق رأسها ونوق المستشفى، في اليطانيات توافر 

George Capacio, in Iraq Under  أدرسسمهك.ءعء/ت Killing ٠ Country and a People, pp. ا -57 ا  1.77(  ]
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حلالهامن أرى أكاد الحياة من حالية ممصوصة يدها وكانت يدها. رسغ ش إبرة انتهى؛ي 
ولاالكلام على تقو ولم هالكة ضعيفة بعيون إل الهلفلة نفلرت حليها. ثمانية شدة من 

شيماءأل الطيب وشرح وهماتبكيان. واشين وحدتها أمها كانت برأسها. الايماء على حتى 
لتدلتملك ما كل باعت العائة وأل هودحكن، فثة مجن اللمفاوي الورم مرطان تشكومن 

أويومين سوى الحياة مجن لها يبق غلم لشيماء دواء تمللث، لا المتثني والأن الدواء ثمن 
ثلاتهءرا؛.

نيالكرامة متشقى إلى  1998الثاني/يناير كانون ني أحرى نيارة كاياحتو ورصف 
تثقىمجا هوكل الحياة على رالارادة نال؛ الذي اليومفاني رعد مديرها التقى حث بغداد 

نذلامالبرد. شدة من زنترنا أنتاء يتصاعد البخار نرى وكنا تثني المأرونة ش سرنا لنا• 
نبئصغيرة مدفأة رأيت الأؤلقال جناح في لاصلاحه. إمكانية ولا معملل المركزية التل-فثة 

نيالأهالي. بها نبئ المتثني داحل الاصاءة لمبات بعض وحتى المرضى. ذووأحد بها 
تحت،برئا يرتجفون الفقر عاية في ورجالأ اء نشاهدت والعناية؛الشرايين الا.يلزة غرفة 

اليوسفي؛الا.كتور لي نال ومرتعبة. تعبة بعيون إلينا ينفلر وبعضهم نائم بعضهم البهلانيات، 
وتملح.عيار قطع إلى وبحاجة معهلل والباقي يعمل منها ستة للل-يلزة جهازأ وا عندنا 

استعمالها،بحد رميها يجب والتي حاجتهم قفاء عن العاجزين المرضى مساعدة أنابيب 
لكليومأ متوافرة غير الدم بنقل مح تالمح، الأنبوبية والحقنة مرارا• واستعمالها غسلها يتم 

الجراثيم.ومحاربة والتفليف، التعقيم أدؤية المستشفى احتياط من أيضا وغابتح المرضى. 
زبالةوصندوق التتفليف، مواد انعدام من الجاف الدم يغف بلاطا رأيت الغرف إ-حا-ى وفي 

سريرينامالمئال-و3، جانب ؤإلى أحرى• طبية ونفايات بالدم الملوث الأبيض بالشاش يفيض 
١المرضى، أحد عليه 

تثقىم في الطي الجهاز عجز والمعدان، الأدؤية في الهائل النقص مواجهة في 
فىعمالية  30من العمليات عدد فانخفّص الهللوبة الجراحية بالخمليات القيام عن الكرامة 

ا. 76صى الممدرذاته ،1( 
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سلححث الصيف ني العمل نواصل أن ااءلسا المستشنى؛ رئيس وتال مت• إلى الأسؤع 
ولامكتف هواء بدون جراحيان بعمليات فضلرللقيام نهرنهايت، درجة ا  20الحرارة درجة 

تواجهناأحياناكثيرة الجراحي. الممل بديهيات من أمور دهم، تريدولامخدرولامضادات 
الدواءأونونج عمليات نجرى لكي الحياة في أكبر حفل له المرضى ثن من اتخاذفرار معضلة 

المحروقةالمكتبة شاهدت المستسقى مدير مكتب إلى عدنا وعندما إمكانياتثاء. شح يب ب
كتبتصوير حتى ولا جدياJة ؤلبية كتب لشراء المال تملك لا المستشفى أل اليوسفي فشرح 

ا.أخرى٠١ ات تثم م من 

متاطقفمن الأحرى• المناطق ني منه بأفضل الأنياف في المحي الوصع يكن لم 
منحهليرة أنولع ازدهرت ميفية مناطق إلى الختنفد، التورانيوم بغبار الغطاة الجنوب 

درجةإلى متدهورة انية الأنالأو٥^٤ وكانت، والمزروعات، للبيثة المدمرة الحشرات 
FAO - Food andانمحدة للأمم التابعة والأغاوية الزراعة )منظمة فاو مؤولي أذ 

Agriculture Organization ) البشرلحوم آكلة فصيلة مجن اليباب من نؤع مقاومة في فشلوا
والماعزوالأغتام الأبقار يهاجم لا الذباب من النؤع هن>ا أف المراء فاكتشف والحيوانات، 

العامةالصحة حدمات تدهورت حيشر الريفية الخاؤلق في وخصوصا أيضا، الأؤلفال بل فم3ل 
(screw worm)امكروورم! ذباب أن وماحصل والوقاية- الفلافة ارثادات وانُدمت، 

تمتصيرقات إلى تتحول حتى تفقص أن ما التي بوماته، ليضع الأطفال أنوف إلى نل ت
أطفالهمأنوف من دماءتزف الأهل يلاحثل فترة وحلال اللحم. في وتنهش الأنف، داخل الدم 

تغذيةسوء أل عام بعد عامحا ءالفاو، مارير وأظهرت الذبابة. يرقات خروج أحيانا يرافقها 
ؤثقارنالمالي، الملم أدنى في اJلل. جعل خهلير متوى إلى المراق في وصل الأطفال 

الأفريقية؟الدول أفقر في الأطفال بوضع 
والكونغرسالأميركية الحكومة في العقوبات نذلام عن المدافعون كان الأثناء تلكا في 
سلميوهوأملرب المراق، لشعب، مونت، هرعقاب الاقتصادي الحفلر إذ يقولون والأعلام 

ا.-77ادمدّرذات<ص671:أ( 
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هيالعقوبات أذ الأميركية المدني المجتمع منظمات وردت المراق. نظام احتواء ني ننال 
معظميشكلون الدين والنساء والأطفال والمرضى بالفقراء أمحزن الحرب أنولع من نؤع 
الأميركيةالمكرية المارات المقوبات إلى أصيفت فإذا التف. منتهى وهدا المراق، أبناء 

وباعترافالمراق. ني الأنانية التحتية البنية تدمر جرى حد أي إلى لتين والريطانية 
أعوامني والخدماتية الصحية البنية في للغاية مرؤنا الوصع أصح الدولية المقلمات سائر 

أرحمهي المقويات أذ يعتقد الأميركي المام الرأي أف انية انمنفلمات أءالن_تا كما الحصار. 
تطبيقأ0 الحقبقة ولكن لأميركا• الأنتصادية اكاحية من كلفة واز المكري الممل من 

كلفعسكرية، قوى ؤإبقاء المراق على المقويات ونرض والأرمحي الجوي الحثلر 
الدولارات.مليارات المتحدة الولايات 

الليلفي المتوانرة تللث، تضاهي صحتة ت  ١٠بخل. يتمع كان الذي المراق ثعب، 
نبلالمراق أطباء يعالجها كان التي الفلواهر من الأطفال صمئة كانت يحين المنية، الصناعية 

الaلادراتتدمير بسبب ويائية بأمراض الموت حهلر يواجه أصبح الشما ^ا القويات، 
والخجمعاتالأنهار في المويوءة الجاري وصبا الصحي الصرف لمرافق الأميركية 

ومريض•جاغ شعب لعالجة وأدؤية كهرباء دون من أصبحتامتثنياته حين في المائية، 
؛تلويث،مرتبتلة أمراض سلسلة من ؤيعانون الملوثة الكرة المياه يشربون الأطفال فكان 
فيقعوارض إلى إضافة والتيفوئيل.، والكوليرا والأمعاء ال٠الة وديدان كالتيفوس الماء 

نقايثرأشارت كدللث، الفرد، عليها يحصل التي الحرايية السعرات في وانخفاض التنفس 
أمراضمن  1989عام المائية العل.لأت على نيادة متؤيا شخص ألفج  50وفاة إلى دولية 

مصائرأحمت، ، 1997المام وحتى والكليتين. والكبد والسرطان والمصثي والمكري القاو_ا 
دوننصفهم من أكثر عراني مليون 1 ق• — الأتتمادية؛المقويات ضحايا ءاJد علمتة؛ري3لانية 

المر.من ة الخام

نثليقةحريا كانت،  1991عام الكؤيت، تحرير حرت أل المتحدة الولايات تثجحت، لقد 
الجماعيالقتل هدفها بيولوجية حربا الحقيقة في كانتؤ ولكنها ذكتة، تنابل امتعملت، وأنها 
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القواتعمدت حث تثرمكي، تحوم الأٌثرم المفكر وصف حسب الماق لشعب 
صحيوصرف الماه تكرير •لإح3لات من العراقية المدنية التحية البنية تدمير إلى الأميري 
الألوفمئات قتل ؤإلى العراق والحشرات والجراثيم الفيروس اجتياح إلى أدى ما وكهرباء، 

حانييةمالة كانت امرياء من  1991عام عراقي مليون  22حرمان فإف وهكذا، الأبرياء. من 
حتىالعراق يستطع ولم الأمن. ومجلس الأميرين المزولين من الاهتمام تنحى لم 

عراقيمليون أكثرمن مياشرآلوفاة سبا تدميرها فكان المشات، ط، ترميم من  2003العام 
التعقيموقلة والأوساخ التلوث عن ناجمة والامهال والتيفوتيد الكوليرا مثل بأمراض 

كما. 1980محتد العراق حاصها الش الحروب كل ضحايا ءا.د يفوق وعورقم العكرة. والياه 
وسوءالأمامية رالسلح العدائية المواد ني نح عن تكلم  1999عام المتحدة تقريرآللأمم أ0 

الاجتماعية،والرعاية والتربوية الصحية الخدماتية للمرافق اكحتية البنية فى وتل.هور التغناية 

والنفاياتالمجاري وتكرير والتحلية التمنية مراكر وتدمير المياه مرانق وتلوث وتنم 
تعرضواالدين الأولى بالدرجة والرضع الأطفال إيذاء إلى أدى هذ.ا كل والمناعية. العضوية 

عامالدولي ١^١۶ برنامج قدر ولقد المدن. في وحصرصأ حتة ص وغير ننلتفة غير بينة إلى 
حينني ، 1990عام عليه عماكانت بالمثة  50ية بنشل متوانرة كانت الشرب مياه أف  1997

الأراف.ني _ U1المتوى عن بالثة  33إر تدنت، هما 

هيالحصاروالقوبات أل نورا ميّتتج التقاؤيروالمعلومات يقرأسْ شخص أى إل 
الذيالحقد في العراق ني حصل محا لأف المحاكمة. مرتكبوها يستحق انية الأنضد جرائم 

المدنن.السكان بحق جماعية ومجزرة بأكمله مجتمع تصفية جريمة كان الخليج حرب تلا 
عرضاستنكر رمملد دوناك الأميركي ونير أل مورياليا منهيا كان ، 2003وعام 

الحقوقمن ينقص ذللف لأف الغزوالأميركي أثناء أميرين حرب لأمري الحراثي، التلفزيون 
تتركلم المتحدة الولايات أل مجن الرغم على مشاعرهم، يجرح وند الجنود لهؤلاء انية الأن
معالتعامل وؤلريقة الأنان حقوق حول الدولية والقوانين ولامحاي جتتق، وثاتق ني بندآ 
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نمقحزمت الوولية القرائن نهدم را،.  1991العام مند العراق صد وحرقته إلا المدنسن 
أميركاارتكبه ما وهذا الجماعي. والعقاب التجويع وحظرت الحرب زمن ني المدنيين 
الاحتلال.تحت طبيين الفالملايين صد امرتيل وترتكبه ارتكبه وما المحراق صد بالضثط 

امثتىالعراق عر الدور الحظر شأن الأمن مجلي عن الصادر  661القرار أذ حتى 
الحظروكان الأنار. بالامتهلأك متعلقة وكلها والدواء والغداء والمواد السلع يالضيهل 
تطيقعاتقها عر أحدت التي أميركا ولكن الامتراتيجية والمواد الأملحة عر مقتصرا 

إلاثيء العراق يدحل فلا تقريبا شيء كل عر حفلؤأ فرصت تثاء كما القرارات 
عنيعرفها بدأ الش والأهوال الحقوبات هاوه الدور المجتمع ا>صتففلح ولقد ؛مثيثتها. 

فورأ.العقوبات رير تريد وبريaإانيا، أميركا باسثتاء الدول، كل أصحت حتى العراق، 

ررالأثماء،ارصمت، الغرب، شراسة 

أصحابمحن وغيرهما تثومكي ونعوم سعيد إدوارد وجه  1999مارس آذار/ في 
لرفعالأميركية والحكومة الأميركي الثعِ، إر نداء المتحال.ة الولايات في الحق الضمير 

ومنغلاتان الأتحقوق ودعاة الدين ورجال المثتفين آلاف وقعها العراق عن العقوبات 
معيدتوقح ينيلءا تابمز نتويورك صحيفة الحريفة هذه ونثرت المدرب المجتمع 

الداء!في حاء ومما المرموقة. الأميركية الشخصيات اأمآحرمن وألف، وتشومسكي 

سعبضد العقوبات لإنهاء المتحدة الولايات حكومة ندعو أدناه المولعين انحن 
العراق.

عرمجددأالقنابل اامتح.دة الولايات أمطرت  1999في ثانية ومرة  1998العام نهاية ني 
صدالأميركية الحرب استمرت القومحل، عن القنابل توممت، ءناJما ولكن العراق. ، ٣٠٠٠٠؛!

الادارةمن بإثارة العراق عر الأس مجلس فرصها التي العقويات حلال من العراق شمّط 

بعدماحنن صدام ابني ونمي عدي جثي صور تموز/يولتوتها؛ت ه2 يوم الأميرىة الادارة عرضت 
ألإلا الجثث منفلر فظاظة من الرغم وعلى الموصل. يولتوفي تموز/  22في الأميركان الجنود فتلهما 
المور.هذه تشر على يحترض لم أحدأ 
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سنتحت عراني طفل ههق4 شهر وكل الشهر هذا مممتل الأُتركية السياسة هذْ الأٌيركية• 
الذيرالثهر الماضي الشهر عددأمماثلا قتلت كما انمحدة، مائيرالأمم حب ة الخام
منحتفهم لقوا عراني ملون من أكثر الخلح، حرب منذ اووا• العام إلى رجوعا مقه 
آئكمنعتي لا للعمويات إذمعارضتكم العراق. على المفروضة التحدة الأمم عقوبات جراء 

هوحين صدام إذ العراقي• الشعب تدعمون أئكم تحني يل حين، صدام ظام تدعمون 
وعندماالثمانينيات، حلال ولكن . oLlajيعارض من ؤيقتل يواليه من يكانيء مجرم ديكتاتور 

الحكومةأغفلت الأوسهل.، الشرق ني الأميركية الامتراتيجية المملحة مع ذلك تناب 
إمدادعلى والأورويية الأميركية الشركات دأبت لقد الوانع، ني صدام. جرانم الأميركية 

الوقتوفي الشامل• الل.مار أسلحة إنتاج على حين صلءام ساعدت التي بالواد العراق 
متوافروالدواء التلعام وأعوانه. حين صدام معيشة نمط على الحالية العقوبات توثر لم ذاته 

هىالمقويات هد0 المرانى. بالثعب أضنت المقوبات فقعل. لمنهما يملك لن المراق في 
دمارشاملااأأ؛اأسلحة 

الوضعإلى تلتفت لم لأميركا موال ومعقلها المربية الحكومات أذ المؤسف 
المراقعلى الأميركية الهجمة مع دورأتكامليآ لبت كان بل المراق، في اني الأنالمأساوي 

وكأنهحين صدام شخص هي المراق قضية بأذ شعوبها أدمغة لخل إعلامها كن<ت بان 
يشعبالمتحد؛ الولايات توقعه القيامة يوم من هوأسوأ ما لكن المراق عن ميء كل يمثل 

والخليجوالقاهرة ييروت في المربية والصحف الأعلام وماتل أذ ومع وأطفال• المراق 
أذإلا الأناني، المحيد على الخرافية المأسا؛ عمق عن وأحر حين بين التقايير تنشر كانت، 
وفيواشنهلن. مشيثة معارضة يمكنه لا الذي الرسمي الصعيد على تحرك أي إلى يود لم ذللشآ 

ويرامجفوتوغرافية صور ومعها بيت كل ندحل المربية القفانيات بدأت التسعينيات أواسهلُ 
بالنيةالمراق داحل يحال>>ثا  ١٠لخزأ يعد فلم العراقي• للشعب البُليء الموت بالتفصيل توثق 

تبعيتها.على بقيت الأنقلمة ولكن المربية الخواصم ني غميا الناس فاستشاط المربي الثارع 
حالةفي إما الزعمام محفلم كانت، حبشا المربية، الحكومات بين المواهنة أسلوب واستمر 

New York Times, 28 Marchا 999.( ١ ) 
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وظهرالمنطقة. ني الأمركة المياسة نلك ني يسيرون الأنل أوعلى العراق نظام مع عداء 
الدكتاتوريالفاصد العراق نظام طيعة عن رمحميا ييانآ نمير لم عربية حكومة أل الخدلع 

ولأ0الدب يهاجم لا الذنب أف مكتوب غير لنص احتراما الدولية العقوبات ظلم عن أر 
كرسيه.أو عرسه على يحافنل أن يريد لن هوتهور العراق تجاْ الأٌثركتة المياسة مناهضة 
للحصارصدام تحدي ني ؤيرى أميركا يكرم العقوبات أذلته الذي العراثي الشعب وأصح 

إيهأس )يو أميركية لصحيفة المرض من ابنته ماتت عراني مواُلن نال كما وطيا، عملا 
ونتلتوالكهرباء الماء عني قطعت لأنها أميركا وجه في يقف أن صدام من *أيند توداى(• 
طفلنى».

المرحصدام سقوط حول تقاولها تضاءل فقل. الخارج، ني العراقية المعارضة أما 
ماالعراق، شؤون ني يدكر دور لها يعد لم الوقمتا ومع اووا، عام انتفاضة فشلتا يعل.ما 

حطابهاكان الخارج في العارضة أ0 حتى ؤإصدار؛يانات. وهناك هنا مؤتمرات عقد عدا 
المنانيني مقلمة عراقية حركة تقم لم ولكن أهواله عن والتكلم بالنظام التنديد على يقتصر 

واللفاتالدراسات وترح الوطن في والجؤع والمرصى الحصار مأساة تنبتي والمغتربات 
للحربالناهضة الحكومية غير المتفلمات بيد يل.ها وتضع العالية المستويات أعلى إلى 
الؤعهاوا س لعمل حرية وأي الحصار. لر؛ع أميركا على وتضغْل الغربية المجتمعات في 

تيثهالتي هى الأميركية والدن و؛اريس لندن في غربية إنسانية متثلمان أذ المرء سيلاحثل 
ومنحكوماتها. ونحيت المساعدات وأرمحالت، وتذلاهرت والحرب الحصار وناهضت، 

١ 1991عام بوسطن في هارفرد حامحعة من كان العراق في الصّحي الوضع عن التهاؤير أوائل 
الأسلحةعن بحثا يتجولون العراق فى الدولية التفتيش لجنة ومسوولو أعضاء وكان 
هوليدايدنيس أل عجت، فلا البلاد. ونقر المتدهورة المجتمع حالة أعيتهم بأم ويشاهل.ون 

ءالتدهورعلى احتجاحآ منصبه من استقال ٢ العراقل في المتحدة الأمم نشاطات منق 
الأميركيةوالخارجية المتحدة الأمم متنلمة سلوك يحكم الدي والفكري الأخلاقي 

UN Coordinator in Iraq.
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رولفأف كما المافيُ• لكب الكامل الإفتاء إلى يودي والذي اليريْلانتة رالخارجثة 
عمالهفي أحلأتأ وكان العراق حال عن كيرآ تكلم الكندينافي، اللجتة رئيس أيكوس، 

تخطلكانت المتحدة الولايات ولكن العموبات. ، jjإلى متولي مهمته نهاية يأل ومقتنعا 
نظامبوجود لها مفتوح غير كان العراق عالي واليهلرة بغداد طريق أل طالما المقربات لإبقاء 

فرنامواقف أحدت الأميركيين، بأيدي بغداد سقوط سقت، اش نوات الدم، البعث• 
الأزمةلمعالجة بديلة ؛قرارات ونطالم، وبريطانيا أميركا عن تبتعد وروسيا والصين وألمانيا 

منوبريطانيا وأميركا ناحبة من الثعث، نظام بين مواجهة القضية ذلالئؤ؛قين، وسمر الخرافية. 
.2003في سقوطه وحتى  1990منذ أحرى ناحية 

والصحفالأميركية التلفزة كمحطات الانتثار الوامثر المربى الأعلام أف المزّق 
وثعبه.المراق على الأمد الملويلة الحرب فى والغرب أٌثركا أدوات إحدى كان الكيرى 

المصورينمن جيش وكان بكثافة النظام يات وتحن. التفتيش لجنة أعمال الأعلام هدا سلى 
المراق،به حهليريقوم أنهاعمل على محلوة ؤيينثركل المفتشين جولات يرافق والمحافيين 

نشاهدفلم غربي، اعلأس امحمام أي لايثير المقؤبات عن نتج الذي الجماعي القتل كان فيما 
والكوارثالمستشمات في الوصع عن مصورة ريبورداجات وغيرها إن، إن مي عليء 

انهاختصارها يتم العراق عن اعلاميه تغطية أي وأصبحت وأريافه٠ العراق مدن في انية الأن
يعيشواحدأ شخصا هناك دأ0 والغربي الأميركي العادي للمواطن فبدا صدام، عن حدث 

احتواءهتريد العالم في واللام الخير إلى الساعية أمتركا وأ0 حسين، صدام اسمه العراق في 
الأميركي.الغيم بحيرحة في الشم، يعيش بعد ومن 

يمكنلا وأميركا فى؛ريْلان؛ا التلفزة ومحهتات اليومية الصحف، محتويات وأصبحت، 
كانواالصحافيين الكتاب بعضن أذ حتى الأبيفن. البيت، باسم الناطقون يقول عما تمرها 

التيويوركمراسل فريدمان توماس فكب والمنفإ. للحرب ويهيثونه الخام الرأي يحنون 
أفالمراق يفهم حتى ومرارآ، ورابعة وثالثة ثانية مرة المراق ، تقصفأن أمركا ُعلى أل تايمز 
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المتحدة®؛'،.الأمم موافقة بدون ومتتصرف تتردد ولن تفاوض ولن القوة ستستعمل أمترلك 
ابان 1991عام كب أن فهوسبق المراق، لشعب والديمقراطيت الحرية الكاب هذ.ا يرد ولم 

طغمةالمراق تحكم أن هو المتحدة للولايات سيناريو أفضل ،إل يلي• مجا الكويت، حربإ 
يشكلدلك لأن حسين، يصدام اسمها يقترن لا أن شرحل على ولكن حديد من بيد عسكرية 

ونشرهامقالاته ترحمة في المربية المحق تتبارى الذي فريدمان، حنون ويمل • لناإحراجا* 
المراقتل-مير إلى النداء حد إلى المغلهاء، من وكأثه معه مقابلات بإجراء العمانيات وتقوم 

الخ٠لتإلى الأميركية اكلاترات فيدعو صدام، من المالم سيخلص ذللث، أ0 أماس على 
متىيعرفا أحد لا أل حد إلى الأمر يمل حتى أمؤع كل المراق فى كهرباء محملة ءأصربوا 

كلاصتغلوا بلدهم. في الوصع على تيهلر أنتا فستنتجون ينهلمأ ومتى الكهرباء نور يعود 
المعتوْهاوا مقالات ترجمة إذ صباتله®؛؛،. أحد منزل واقصفوا لءلائراتكم صدام من تحد 

الاعلاميبواجبهم المربريقومون الحكام تجعل المرية علىالتلفزة معه المقابلات ؤإجراء 
لارتكابنداء الكهرباء محهلات لقصف نريدمان دعوات كانت كل الأميركي• الرستا تجاه 

محتنأتوحصوصا التحتية البنية مرارا؛تالمح؛ر قامتاإسرائيل وأن مجق )ونل• المحربا جرائم 
ابدأصحافيايكن ولم والقتل والخف لاحرب كدلع لإدانته كافية وكتاباته لبنان( الكهرباءفي 

الأؤلممةتلم، يعئي كان المراق في كهرباء محتلة كل تل-مير أل ذللت، مهني• صمير صا"حبا 
موتمن المزيد إلى يودي ما المياه وتلوين، المستشفيات ونمليل التبريد لدم والأدؤية 
الحياةمقومات أبط من الحرمان عن ناهيالث، والمرض، الجؤع من والأمحلفال المدنيين 
الكهرياء•يجود يومها اكب، المصرية 

الراقيالمجتمع انهيار 

للعيشالمرافئ الشم، وينع الرانية الوسطى الهلثقة على الاقتصادي الحمار قضى 
واغتنىقري النذلام إصعافج وبدل طويلة• لمنوات والفللمة والجهل والمرض الخوف، فى 

New York Times 24 February 1998. ( را

NewYorkTimes, l9 January 1999. (2)
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اخمدس\يشقأضشم\ذ

وتقومرفض قد عرصها أ0 تظاهر ما سرعان ولكنها لعدوتتهدفه مشزئآ خارأ تقدم أنها 
والفائدةفادحة. إنانية حاتر إلى تودي عقوبات فرض تواصل أو رحمة يدون بهجمات 

الأؤلفالأو القصف يمتلهم الذين عدد يعد لم أته هيرمان يتفلر لأميركا الأسلوب هدا من 
الذيالعراق على بل وبريهلانيا أميركا على ليس ؛افالحق أهمية ذا الحمار من يموتون الذين 
محلالأميركي الرمحس صرح ولقد '،• ه؛٠١نفعلى الويل هذا فجلب السخي عرضنا رفض 

العبارةبهذه وكان صدام. زوال أوحتى الأبد إلى ستبقى الاقتصادية العقوبات أذ كلينتون 
فورمحتزول أنها موضحا العقوبات وضع الذي  687الدولي الأمن مجلس قرار معايير يمحي 
الشامل.الاّمار أسلحة من حال العراق بأذ التأكد 

الدولتةالعقوبات من العراقي الشعب معاناة في السب هي العراق حكومة أذ الادعاء 
الأدؤيةمن يكفيه ما يشتري العراق أ0 الأميركية الخارجية زعمت ءلالما إذ الوقاع. ضتها حد 

ولكنوالصيدلة. الءلبا؛ة ومراكز المتثنيان على توزعها ولا الكميات تخزن حكومته وأذ 
وأتتوالأطية الأدؤية وتونيع وتخزين استلأم عماليات كثب عن راقبت المتحدة الأمم 

للأممانية الأنالعمليات رئيس فصّرح الأميركي. للادعاء مناقصة التونع عن تقاؤيرها 
شالخانع تراكم ®مالة أذ خلريف فريد سيونيك*ومعاونه فون هانز العراق في المتحدة 

الخكومةمن نية سوء وليس التحتية البتية في الدمار محبيه التونع عماليات وتأحر العراق 
باتي—أيل■مجرد هي الأرض على المتوافرة الخلول أذ درحة إلى مأساوي والوضع العراقية. 

التيالعراقيل مصدره فالتأحيركان والأدؤية ائشة للمعدات بالمة أما ىيرة«"<ا وكارثة 
تحددهاغرية دول مجن شيء شراءكل العراق على فقرضت الغذاء مقابل الضد لجنة وضعتها 

للقيامالأحرى المعدات بدون ودكن الأمتان طب كراسي يستلم العراق كان وهكذا هي. 
دونمن ولكن للحقن سائلا دواء يستلم أوكان الأحيرة، وصول فيتفلر الأسنان، ؛معالجة 

•المشتريات لتكتمل نيويورك في اللجنة موافقة العراقية فتتفلرالحكومة نفسها، الحقن 

 )1(.1999 ZNetl9 December

العقوبات.ض احتجاجآ يعد نيما سونيك ا،مال )2( 
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درجاتئه تصل يلد ثي دائم تبريد معفلمهاإلى ني تحتاج والأغذية الأدوية أذ وطالما 
محروؤيةكانت المبنية والناحنات التبريد أجهزة نإف وأكثر متوية درجة رءق إلى الحرارة 

ولكنالعراق إلى تمل الطبية البضائع فكانت وحفظها، العطب، المريحة البضائع لنقل 
ذللث،الرطان.ومع معالجة وأدؤية والمأكولات الجراحة قفازات مثل ينفق كان منها كثترأ 

فلو, كرية ع لغايات ميتسلها العراق أل بحجة المكيفة الماحنات شراء اللجنة منعت، 
غيابفي الأطفال حلمي، نقل عن حتى مجتمعاتها لعجزت غربية بيثة في ذاته الختهلق طبقنا 

.١^١٢الشاحنات 

ماتيم ذذنوِدوزق الغداء مقابل التقعل لبرنامج المتحدة الأمم منق مئات نون ذكر 
العالم.في الأفضل هي العراقية للحكومة التابعة والأدؤية الغداء تونع أنثلمة رإن يلي؛ 
فثاجمةالتوزيع مشاكل أما البلأد«صأ. أنحاء في إليه نمل أن يجب، من كل إلى نمل إنها 

مصدرهالوجتية أميات عن العراق داحل الأرصى على المتحدة الأمم موظفي حب 
ولم. 1991عام الكويت، حرب أئناء الأميركية الغارات أحدثته الن.ي التحتية الثنية حراب 

بدايةمند العراقية الحكومة شرعت، ولقد القاتلة. المقو؛ات بمإ يالثنتة هده إصلاح يتم 
تقريرالبرامج هده وذكر العراق. كل في للاغذية تونيع برامج إقامة ش  1990عام العقوبات 

لمعاشجيدأ دعما تثكل بأنها وأشاد المتحدة للأم التابعة العالية والأظية الزراعة محنفلمة 
كانت،الحرافية العائلات من العدييب أذ درجة إلى مداحيلهم، في كثيرة نيادة يثكل العرانين 

يوفرلأنه الغداء مقال النفط برنامج من مئات نون ؤهخر الحكومية. المحمصات نبيع 
ولكنوالأدؤية الأطعمة من تشاء ما تونع أن ٠ليمكتلث، قائلا؛ الناس، حاجيات من طفيفا جزءآ 

ؤإصلاحوبنازها المنازل ترميم تم إذا إلا العراق ض المعيشي الوضع تحسين يمكنلث، لا 
ات،والخوٌوالمدارمى والختمامت، المحى والمرق، المياه ومثكامت، الكهربائي التيار 

الأميركيةالعسكرية العمليات أحدتته الدماراااJى تدارك ولوتم الأساسية،٠ وسائرالخدمات 
الأعمارؤإعادة الترميم ولكن الموتى. عدد وتقليل التحية بنيته إصلاح العراق لأستطاع باكرآ 

.2003اكلم، دار هذ، \دم \ق \فمموح مآ ذّ،وه"ّم\ذه مّ\ت ا.y تت\ي حيارى،.ك\>ت الرحمن عيد نيل )أ( 
 )2(.2000 New York Times, 20 October
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ُممديركماتإلا ( 3l_cUيسمح لم الغذاء مقابل الضل وبرنامج دولار مليار ! ٠٥إلى احتاج 
الإبقاءعلىفي لشزاءموادتساعد الدولارات من مليارات بضعة عن لاتزيدقيمتها الضل من 

العراقشعب نهقة أبدألءادة اليرتامج هدف يكن ولم الكامل. الإفاء قي الحياة من رمق 
أطفاله،إلى والتعاليم والتربية الصحة وعودة 

تقريرأالأمن لمجلس التابع انية الأنالقضايا مجالي أصدر  1999آذار/مارس قي 
يتحانىلكي وانه الغذاء، مقابل الممهل لبرنامج الذريع والمثل العراق ني الحالة مء كثف 
فوريةامتثمارات إلى يحتاج العراق إذ ل ينمع لا الغذاء مقال الممعل م نقلل *فإف العراق 

الأثاروكانت، الصحي*. والصرف والزراعة والماء والكهرباء الممهل مثل معنة نعلاءات في 
مجليعن المنيثقة اللجنة هده بشهادة حتى واضحة الاقتصادالعراقي للحمارعلى المدمرة 

اللدلأف العراق اقتصاد انهيار في هم يالغذاء مقال الفعل برنامج أذ استتجت والتي الأس 
الممعلنعلاءات وحصوصا الأنتاحية ونهتاعانه التحتية بنيته في ضخمة استثمارات إلى بحاجة 

والصحة.والزراعة والُلانة 

نيالعراقي؛اتتر الممعل منثأت أذ  1998عام نهاية في المتحدة الأمم اءترذتا لقد 
صمليارات بضعة تيير بكلفة وتعلوير غيار وقني ترميم إلى وتحتاج للغاية متدهور وضع 

دولارمليون  300ملغ ياقتعلاع ممحوا الأس مجلس في الأمر أصحاب ولكن الدولارات. 
ثمالهلارتة. الأمور لتدير غيار وقطع معدات لشراء الغذاء مقال النفعله برناج اJلات ءس 

كانت،التي الدولية المنفلمة تنافقي واضحا فكان أمهر. محنة كل المقعلوعية ه هن. تجددت 
ولممتأحرة. العون تمديد أن الضغهل تحت، حاول نم وبرامجها العراق؛قراراتها معي، تقتل 

نيداخلالعراق، الوضع عن الداخلية التقارير الأصإلى مجلس في الأعضاء الا-ول تلتمت، 
الوقتيأتي يئثما العراق في خارجية استثمارات أي دوما عارض الأميركي الموقف أن حين 
العقربانجمدت وهكذا المهمة. بهذه الضلؤع س الأميركية الشركات فيه تستطح الذي 

ورومياواليابان الأوروبي )الاتحاد مناني متع في عملتا ونجحتا العراق في الوضع 
عاما 12خلال الهاو. النفعلي الاحتياط- س أميركا يحرم لا كي عقودهم تفعيل س والصين( 

اعادةقمح، والمساهمة العراق دخول س امخرى دولة أي المتحدة الولايات منعت، لحصار اس 
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أيتصدير من العراق متعت كما أميركا. دمرتها الش التحتية بنيته ني الاستثمار أو بنانه، 
فرصت،كما جائر• منذ بأسلوب ص صطته الذي الغذاء مهابل النفط. يامتثناء أحرى بقاع 

لوانحبها؛موج؛، المصرح لأستيرادالموادالغذائية المال، ستعمل أن العراق على العقو؛اُت، 
المتحد٥الرلايات؛ ني شركات، من شرائها إلى العراق فاصعلر محليا يشتريها أن لا البرنامج 

بضائعهم.تصرف من العرانتين المنتجض "رم - ما أحرى ويدل لبريطانيا 

الأمينمماعاو ميونلثج، نون هانز الحصار صل. تكلموا الذين الدولتين المؤولين ومن 
29ني صرح الذي العراق، في الغاواء مقابل الضن برنامج رأس الذي المتحل-ة للأمم العام 

الوصعيتحين وءل.تؤ العراق على الحفلر شرومحل في التءديلأرإ ءكل ت 2002يوليوتموز/ 
)دونطفل  5000وفاة أكان  1999للعام اليرنيهيفف تقرير ولكن العراق. لشعب المعيشي 

الحنلر.فبل الأحيرة السنة ، 1989للعام الأطفال وفيات، معدل نوق شهريا ة( الخامصن 
العراقأطفال من بالمثة  22أف اليونيق، أعك، ، 2002مارس آذار/ في تقريرها في وحتى 
الحصاربفصل طالبعتا الخارج في العراقية المعارضة بعض مزمن• تغذية سوء ص يعانون 

فىبيروت، ننة فى عرية دولة  22طالبت، وكازللث، الأسلحة، على الحثلر عن الاقتصادي 

العقوبات،كانت، فإذا الأنتمادية. العقوباتح ؛وقف، الكويت، فيها بما  2002مارس آذار/ 
إذأ؟اا.كانت، من فالمملحة الهراش الشعب مصلحة س ليت،  1990العام متاو الأنممادية 

التفهلبرنامج يموحسؤ العراقي المواطن عليها حمل التي، السير كل قيمة ستونيلث، فون وندر 
نونوحل-ر ّ اليوم في دولار نمق، س أنل يعادل أوما الستة، دولارأفي  J.175الغذاء مقابل 

والثنيةال٠اJني المجممع فإذ العراقي الاقتصاد في ضخمة استثمارات، غياب في بأنه سيونيلث، 
والزوال.التسا.قق طريق في هما الاقتصادية 

تحت،الواقعة المناطق فى المعاناة هوّستا العراقية ادالحكومة أذغالأميركيون ادعى 
يوحل.ولا والجنوب الوسط يعانيه مما تعاني لا الشمال في الكردية المناطق فيما سيهلرتها، 

يخضعلم العراق فتهمال يقال. ما عكس كانحؤ الحقيقة ولكن ذاتها. المرتفعة ااومات، فيها 
إلىالدولية والأمل>ادارط والم.ساءاوار، البلاد. بقية لها حضعت، التي ذاتها العقو؛ات، لبرامج 
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\خمإب\همق،-ءق\شد\ق

علىوالأوروية القرنية الاحتجاحات يعد مباشرة  1988العام منذ بدأت الأكراد متاؤلق 
قشعكالكماؤية. يالأية وقصفتهم الأكراد صد العراق حكومة نادتها التي الأنفال عماتة 

أصبححتى الوقت ذلك مند العراق شمال في الحكومية غير والأحنية الأوروبية المتثلمان 
مؤسساتأل كما أبدآ. العراق مناتلق لباقي تتوافر لم واسعة وخدمات مساعدات ثبكة لديها 

بكمياتانية إنمساعدات البداية متد خصصت المتحدة الأمم وبرامج غربية وحكومات 
حلتاش للكارثة ثى نتجاوز على المكان ساعدت الثمال فى الأكراد لخاؤلق ضخمة 

الخناؤلق.بباقي 

لحدودفعالة ودوليه أميركية برقابه مح تلم والوعرة الجبلية الشمال مناءاق أل كما 
•حدود بلا البضاغ ودخول التهريب يازدهار سمح ما وتركيا وايران مويية مع البلاد 

الحروبمنوءلأة فخففت المابق كماكانتفى والزداعية الاقتصادية الشاطات واستمرت 
مباشرةتستلم الرئيسيين للحزبين الكردية القيادات كانت الأحوال كل وفى المكان. على 
الثلاث.المحافثنات على الغداءللأنفاق مقابل الضل برنامج صمن نقدآمن دولار مليون  500

غيرترنيع حرى ذلك وجراء العراق. منامحلى باقي عليه تحصل بماكانت مقارنة كبير مبلغ وهدا 
الموامحلنعن بالئة  25أكبربنسبة الشمال الفردفي حصة كانت حيث البرنامج لعاندات عائل 

العراقيةالحكومة تحصل لم الكردية، للأحزاب لم تالأموال كانت وفيما الجنوب. في 
المتحدةالأمم مؤول هاليداى ديى ويشرح البرنامج. من مباشرة أموال أي على المركزية 

زعيميالبرزاني، ومسعود الءإالباني حلال ويلتقي فترة كل العراق شمال إلى يدهب كان انه 
ألواكتثف كردي. ملايين 3 على دولار مليون ال005 مثلغ إنفاق أوجه لانراسة الأكراد، 

أموالالإعادةتخصمى المتحدة الأمم فبدأت والدواءللشمال، الغداء قيمة يفوق المبلمركان 
والجنوب.الوممل متاؤلق في مستحيلا كان الذي الأمر الشمال، في التحتية البنية وترميم بتاء 

المتحدةالولايات غياب يسبب الشمال في كبير حد إلى نء؛ح البرنامج أن هاليداي واعتبر 
عنالمبالغ هذه انقaلعت، ولقد المحافثلاتّ عرباقي وتركيزهما هناك الماحة عن و؛روهلانيا 
مناْلىوبدأت ، 2003عام بغداد سقوؤل يحد التحل.ة الأمم برنامج بزوال الكردية المتاؤلق 
الغزو.بعد المابق من أكثر العراقيين كل عمت مشتركة اقتصادية ضائقة تشكومن الشمال 
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مم"ناد.؛خالماق

إلىأذن الُراق صد الأمركة الحرب أف الأمركة « Foreign Affairs»مجلة كتت 
عائداتمن دولار مليار ل 40من العراق حرمان ؤإلى العراق شعب من الألأف متات امقتل 

ؤإلىسلع الأسعار ني كسر وتضخم للمجمع إفقار ؤإلى صنوان ثماني حلال الترول 
العامإةأااا.قواه فى البطالة من مأساؤية ومتويات مسبونة غير واجماعية انممادية أزمات 

العراقأبناء من العقويات صحايا عيد أف الأميركي اليمين من المقربة المجلة ذكرت كما 
التارخ.في امتعملت الش الشامل الدمار أسلحة كل صحايا عدد فاق 

تدركلم السكري، العمل على وتركيزمحا انية الأنالشؤون في جهلها وسب 
والدواءوالقلعام والكهرباء الماء تأمين بمهمة المرتبلة البالتة الصعوبات المتحدْ الولايات 

انعدامالظروف هدْ ومن العراق. عاشها الصعوبة غاية في نلروف في عراني مليون لت2 
التائية،القرى آلاف ني تماما المخازن وفقدان المزدة المخازن وقلة العلرقات صلاحية 
نولأميركا ني صح حتى آحر• بلد أي مثل عادي انتصادي نشامحل ممارسة من البلد وحرمان 
ثوارمن لنقدها فيها بمن قرية يدمر كان الأميركي *الجيش يأل فيها، فيتنام حرب معارض 

•ذت-امُ كل دمر حتى أحرى زنة لتدمر بمضي نم الفيتكونغ 

Foreign Affairs, June 1999.
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\.زدس\لشكه>ه\ذ

التاسعالمصل 

الاستنزاف

بريطانياوحليفتها المتحدة الولايات شتتها التي الاستنزاف حرب عن يعلون ناJالون 
أرضمن جعلت التي ، 2002محيتمبر أيلول/  19وحتى ا 99لمارس آذار/ متد المراق صد 

وقتكحيوية متشات دمرت التي والماروحية الجوية للغارات مفتوحآ مجالأ المراق 
تدكيرآأو الأعلام في مشيا حيرآ إما وأصبحت تقريبا عام ة؛ امتمرن حرب الدنيين. 

حربوهي مستمرة• تزال لا ا 991عام بل.أت والتي المراق صد المكرية الحرب بأف للعالم 
ابقأا؛.الالفصل في ها شرحتا التي الاقتصادية المقوبات حرب إلى ف ما 

ألفو22 بحرية بارجة وول عسكرية طاترة  200الينتاغون حصص ، 1999المام في 
الاشارةوتكفي السنة. ز دولار مليار بتكلفة المراق صد اليومية الحرب لواصلة جندى 

فيعربية دول عدة على حروب لس لاصرائيل كافية من أكثر كانم، القرة هالْ مثل أذ إلى 
هدهفي أميركا لمثاركة مهمة صارية قوة أيما حصّمتا ناحيتتها ومن واحل■• آن 

محلنألف  88يفوق يما المراق صر؛تا ويحرأ وبرأ جرأ الأميركية القوات أ0 كما الحرب. 
تفوقالكمتة وهن.ْ ل99ل. مارس آذار/ وبداية مراير شهرشباط/ حلال المتفجرة المواد من 

Thabit Abdullah, Dicialorsllip, Imperialism, and Chaos: Iraq Since 1989, Zed Books, London, ( 1 ل

2006, pp. 88-91.
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م:م-تث,؛خ\ذم\ذ

علىالأعيركية الطاترات أسقطتها التي القنابل ني المتفجرة المواد حجم بالئآ  500
وناكازاكي.مروشيما 

بغدادني المامرية حي ني للدنيٍن ملجأ أصابا اااذكتة،ا الأميركيآ اكواريح من اثنان 
الصاروحانأحدث حيث الفور، على حرنا شخص  400نئتل ل 99امراثر شباط/ 2ا يوم 

مقلمةمن بعة نامت لقد قهرنهايت. درحة  900إلى الملجأ داخل الحرارة رفع حريقا 
منمارس آذار/ في العامرية حي بريارة للحرب الناهضة الأميركية اليريةا ني رأصوات 

الحيإلى أوصلتنا ٠ محتاهداتهات يعص كتليُ 'كاثي هي أمتركية راب وسجلت ه• نفالمام 
وعليهااللجأ من تبقى بما تحيط منازل شاهدت الدولي... الأحمر للمليب تابعة سيارة 

أحدىوقفت الأميركية. الجزرة ضحايا أسماء الأبيض باللون عليها كتب سرداء يافه1ات 
عراقيةطفلة بها فإذا كمي، من تثدني صغيرة بيد شعرت حتى البكاء، في وشرعت المكان في 

عراقيتينسيدتين شاهدت نم الهلفلة؛الانكليزية. قالت، وسهلا، ^ ١٠لي. م تبتجميلة 
وكىعنى. الهلفلة إبعاد بصدد أنهما ففلثتت، باتجاهنا. الهلريق وتعثران بالواد تتشحان 

آّفة،اوأنا أميركية ،أنا تأعرفها التي القليلة العربية بالقول؛الكلمات سارعت، وصولهما 
الثّعّت،وأذ الأميركية الحكومة تمثلين لا أنلي، نعرف نحن لا، لا ُلأ بسرعة• أجابتا ولكنهما 

مكانأي في التفهم من المقدار بهيا أشعر لم صدنا،. معللقأ الشيء هذا يفعل لن الأميركي 
الحتى أفضل انقهلاءها أ0 ففكرت اليوم، هذا بغداد ني مقهلوعة الكهرباء كانت، العالم. في 

الجنرالالمباح هدا ئثل نقد أميركا• من النوم أجار نشرة التلفزيون على العراقيون يشاهد 
الذينالعرامحن رقم عن الابزآ، بوم، عهد مح، للخاد.جمة ونيرا بعد نما رأصح باول، كرلن 
كانواإذا الأطفال الت، نم أبدأ،. لايهمتي رقم »أنا< فأحاب: المراق عر المارات ني ئتلوا 

متتكررابالملح حميعات فأحابوا المراق. في ستتكرر المامرية حي قمف، جريمة أذ يعتقدون 
العقوبات®؛'،•بفعل يوم كل يحصل ذللث، أكثرمن 

المراقصد الأميركية الاستنزاف حرب قاف الأميركيين، الكتاب من عدد وامتتادآرر 

Kathy Kelly, «Thc Children of Iraq 1999-990 ا », in Iraq Under ء'غءات , pp. 150-151.
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\ذمق\.>دب>\أ>ركاءق 

ولكنتنيتنام. حرب مند نرعبما من الأطول هي ، 2003إلى  1990من امتدتر والتي 
لأمرلكعديدة:

وينعكدولة ؤإنهاوه والبثرية والاتصاديت العكرين العراق تدرات امئزاف أولا، 
الجؤع.حافة إلى شعبه 

والمنهلمة.العراق متقبل حول الأميركية للادارة مفتوحة الخيارات إبقاء ثانيا، 

والخليجتركيا في وحصوصا المنهلقة في العسكري الوجود على المحافنلة ثالثا، 
والسعودية.

وميدانالأميركي الجيش وجنود لعلياري حقيقي تدنب ميدان على الابقاء رابحا، 
الأميركية.الأسلحة نماعة تجارب 

العراقيمثله الذي العربي سوؤية عمق على القفاء في اسرائيل غاية لحقيق حاما، 

القرم،الُرمح،•

رامتهدافالجوى الحثلر متاءأق 

فهيالأولى، الأرح الين حلال عديدة ميدانية أهدانآ الأستتزاف حرب حققن، 
ممالفي الجوي حفلر منهلقة لإقامة حجة  1991عام للأنتفاصة الفلام قع من اتخذت 
حتمالكنتا وبريهنانيا التحدة الولايات أف من الرغم على للاكراد، محمنة ؤإقامة العراق 

الجنوبمنهلقة تحفإ" يلم السابق• الفصل في تين كما والشيعية، الكردية الانتفاضة هده صد 
التaللأامخدم الجنوب على الجوي الحقنر إ0 بل الشيعية، الانتفاضة أثناء مماثل حوي بحهلر 

اصتعمالعلى حكرأ المحفلورة الجوية المناطق هذه أصبحت ثم الأهرار. عرب فع ني 
^^١^؛١١ء٠ليات٠ من فرنسا واسحبت، المراتبة، بحجة اJريaلانى الأميركي الحربي الهليران 

يقرهاولم واشئهلن اتخذبتها الحانيح أحادية ترارات وهي باكرأ• الجوى الحفلر مغنقة فرق 
أحرى.دولة هبة أي ولا الأمن مجلس 

انتقض، 1991حزيران/يونيو ففي الجنوب، في حوي حفلر منهلقة إقامة مستا أما 
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اخمرس\إروى-ضم\ذ

تقوماش المنسية الحرب زارت الزرقاء، الماء في ااءجآْ الدنسن\ذم\قين.' على الغارات 
الماشرةالغزالة ؤلوق قرية رعاة القاتل، بروتينها العراق على وبرطانيا التحدة الولايات بها 

هناكاليوم• ذللت، مدرسته من فراغه بعد الغنم يرعى حوير حربي عمر الهلفل كان صباحا. 
كانالانفجار الصغيرة. القرية منازل، من أمتار بعد على بق مإنذار دون من الصاروخ صقط 
ئجأن بعد عمر العلفل وصؤع رعاة أربعة لجرح النواحي• كل ني تناثرت والشظايا ُل-ويا 
الريففي متكررآ حدثا كان النجف حنوب المباح هذا الغزالة محلوق في حدث مجا رأمه. 

كبيرأعيدا أذ كثفت، الوصل ومحاففلة الجف| محافهلة في ترى على جولتنا المراثي• 
والتيأحل• عنيا يتكلم لا التي الحرب هذه في دوما يضلون الأبرياء المدنيين لضحايا ام 

العراق،.على وبريهنانيا التحية الولايات تقويم' 

انتقدهاالقنابل وهده الحرب، في المنقودة القنابل المتحدة الولايات استعمي، 
يلبل«نة أهدافها نصبت، لا لأنها المدنيين أرواح على القاتل لونيها المكريون المجللون 

فوتثرلملعب من أي مسافة على اليدؤية القنبلة منها؛،حجم واحدة كل صغيرة قنابل تنشر 
فيمايلمها من تقتل موقوتة تنثلة إلى يتحول ينفجر لا وما نaلاقها، في وتقتل فتنفجر كثير، 
عامللبنان غزوها في وحنون بعشوائية إسرائيل استعملتها التي المتقودية القنابل وهد ؛عل•. 

وتحتوىلمرة ألف إلى يمل صخما حجمها وأصح المتحدة الولايات محلورتها ، 1982
وتقل*ذهاكالخلر، كبيرة افات معلى تنتشر المفعول قوية صغيرة قنبلة  150على منها كل 

القنابلهذه اسراتيل واستعملت، مرلمر؟ كل على عنقودية قنابل ست، بمعدل بكثره ااهلاترات 
.2009عام غزة وصد  2006عام لبنان صد 

والريطابالأميركتة اللاترات أغارت الخليج، حرب في وحصوصآ ،  1991ومنذالخام 
وممافوصءادثح،وأنامحب وتخزين وتونيع صغ منآباروم>حءلات الضل مرارأءاى٠نثآت 

 vأءللقتi ،ااءواءم، احتلطت التي الماة الكيماؤية والمراد المتهبة المواد من الأيان آلاف
الأياممع سوءأ ونمها ازداد المراق أنحاء في بتثية كارثة حلق إلى أدى ما والتربة، والخاء 

بهذْالمراثي النذلام وأمهم المقويات• تب، معالجتها؛تتبح لم الراقية الحكومة لأن 
الضلمن ضخمة لكميات وتصريفه  1991عام التكوين، في البترول لأبار حرقه عبر التكارثة 
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م-م-ت\زيخ\لماذ

السماويةالكتب ني القيامة يوم وصف يحاكي رما مظرأ كان العربي• الخلج مناه إلى 
وأمْلرتالنلهر عند الكويت لي الدنيا وأظلمت البترول اشتعال من الشمس حجبت عندما 

700بغدادالجونوق تلوث ية نارتفعت لقد العراق. نرق أيام لعدة لزجة سوداء مائة الماء 
وغارأحرى ومواد (. smog particlesالمرول)سواتل بجزيثات الهواء امثج عندما بالمثة 

منأعلى مرات سع النية بلعت حيث الهواء تلرث واستمر مكان. كل ر الناسية الحرائق 
للأنان.صحي كمناخ العالمية الصحة منظمة حددته الذي المستوى 

ولكنهاالانفجار شديدة للدرؤع مضادة قدائف وبريطانيا أمركا من كل استعملت 
للاستخدامالمتحدثة المعادن أقوى من يعتير الذي المستنفد الاورانيرم معدن من ممنوعة 

الاستعمالفي المحدن هذا لحل ولقد المصفحات. احتراق ني وحموصا العسكري 
معدنمن أنوي أئه درحة إلى منه، أنى الهلبيعة يوجدفي لا أنه العلهاء أكد بعدما العسكري 

مادةتنتج التحية الولايات وكانت الكهرباثي. الضوء فالذان ني يستعمل أأ1اة0ةأأظالدي 
كمياتذلك عن فتنثأ الذؤتة محaلاتها في كوقود دول عدة تستعمله الذي المتهيع اليورانتوم 

فييحلن إذا مفحولهإ لأذ منها، أوالتخلمى تصريفها يصعب المتتفد اليورانتوم معاسن من 
المستتفل-التورانتوم همارة استعملت أحرى وبكلمات الرصاص. كمعدن سام الهلثيحية التيثة 

التصنيعفي المادة هن.ه تستعمل أن الحل وكان المخيفة. نوؤية نفايات لمبارة مالهلف كاسم 
اسمذي.^ىمن_أوتخفثتس_احت؛اطها 

مزالاشعلععالية نسبة المستقيحافنل-على اليورانيوم معدن الخبراءا0 أثبته الاJي ولكن 
وسرطانالليمفاوي والمرطان اللوكيميا مثل قاتلة سرطانية أعراضا سبب وأنه مرم وال

بهدفهاالمعدن هن.ا من المنعة اسيفة ارتهنام لحثلة وال والأيدز. الثلم وسرطان الرنة 
التورانتومأوكيل جزيثات حولها من تنشر مؤكسدة مائة إلى فورآ وتتحول تحترق فإنها 

عليهااستعمل التي الجغرافية البقعة على من يزول لا الشذلايا من الختاثر الخيار وأل المام. 
بسلامةتعنى التي والهيثات المدني المجتمع مقلمات كثفت لقد صنوان. ولوبعد حتى 

الآلأفأذ تبين حيث الجنود، على المائة هذه تأثير المتحدة والولايات بريطانيا في الجنود 
40متهم ( Gulf War Syndromeالخليجء)®عارض مرض لظاهرة قدتعرضوا الجنود من 
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ممن 1993عام نيا 30بوفاة العوارض ءذْ تسببت ولقد المتحدة. الولايات في ألفآ 
أميركيهمقلمة كشفت كما المتقد. لليورانيوم وتعرصوا العراق حنوب معارك في شاركوا 

انمتعةالقذاف أل ( Sword to Ploughshares)المحراث، إلى السيف *من ثدعى 
الثظاياتتفتت بحيث الانفجار ناJيدة الأحرى، المعادن يعكس المنتقد، التورانثوم من 

أوالهواء في إما إءللأقها مكان في الكثيف غبارها فيبقى بانمة  70بنسبة وتتفجر المتشرة 
كيماؤيةومواد ماما راديويا شعاعا بمللق الغار ومدا تنظيفه. يتحيل بحيث التربة، ثتايا في 

للامراض.ومسبثة قاتلة 

اليورانيوماستعمال عن مقالات سلسلة البريطانية •الاندبندنت، صحيفة ونشرت 
للمحافيمقالات بينها من البريطانيين، المؤولين غفب أثارت العراق، ضذ المنفي 

الأطفالإصابات أذ وكثف  1998عام العراق جنوب زار الذي فيسلن، روبرت الأيرلنل.ى 
لليوروانيومتعرصهم بعد ، 1991العام منذ مرات أربع تضاعف ند السرطانية ؛الأمراض 

عينيهبآم فيسك ورأى قذائفها؟ في والبريهتانية الأميركية القوات استعملته الن.ى الختفل. 
حيث،بغداد في المصور مستشفى وزار رقابهم. وفي الأطفال بطون على الخبيثة الأورام 
عديدةأورام من تشكو مرتضى هبة وتدعى طفلتتها البصرة من هربت، امرأة عليه عرمحت، 

جراحيةعملية ني الأطباء ولقدأزال وعاجزأ. حدهامترهلا كان حين في ومهلها في ظاهرة 
منقياسية مدة -حلال ذاته المكان في ظهرت، المابقة من أكبر أوراما ولكن الطن ني أوراما 
فيدعلى بقاتها في أمل لا ولكن انمر من التاسعة تبلغ هبة إذ لث، لفيالأطباء وقال الزمن• 
الألأفعشرات أطلقتا وبريطانيا المحدة أذالولايات فيسك وقدر الخاسرة. سن حتى الحياة 

ومعقلها، 1991الخام من الأول الفصل في البصرة حتوا.تا القذاف من النوعية هذه من 
الرJطانيةالقوات أطلقت ولقد اثمرافييزرأ؛. ملايين مواسمها تغذى زراعية أراضي في مقعل 

طنا، 350زنتها يلغت، محختالفة عيارات مجن المنتقد التورانتوم من طلقة مليون والأميركية 
و03 25عيار من ضخمة رصاصة أف  940وملم، و0تأ  105عيار من قذيفة  14000وتتفنن 

الووي.والخثار المشعة بالمراد مغطاة الخراق ارض محن واسعة أحزاء جعل ما ملم. 

The Independent, March 9, 8 May, 16 October, 8 December 1998.
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البرطانيت AjjJJlالطاقة عميحت بين متبادلة مرتة رمائل نقانير0 ني نسك كثف كما 
جاءالمتقد. التورانيوم مذاق البصرة جنوب مناؤلق نصفا حول الرطانة والحكومة 

وأطلقتالمتقد الورانوم من ندمة  5000الأمركة الدبابات »أطكتا إحدائ: في 
منليبرة ألف  50من أكثر الدبابات أطلقته ما مجمؤئ فيكون أنل• كميات البريْلانية الدبابات 

تقدربكميات البصرة جنوب مناطق قصمت فقد الأميركية الهنائرات أما المنعة. المائة هذه 
المائة،هده المحليون المكان امتتشق فإذا الختنفن•. التورانيوم نلءاتفط من الألأف بعشرات 

المستقياليورانتوم مادة بنها المح، الراديوية المشمة بالمراد الاصابات عدد مل-ير يمكن 
وليسإطلاقها محيط. في تنتشر اّدة هذه إذ محمى. موت إلى تودي إمحاية ألفج  500؛-

يجمعأن والأحهلر طويلة. لمدة يثتعدوا أن وعليهم محيطها في البشر يتقى أن الحكمة من 
٠نازلهم٠؟إلى ؤيحمرونها الفارغة الثغلايا المكان 

طن.إ_ه03 الكويت، شمال وفي العراق أنحاء في المنفي الورانتوم مخلفات وقدرت 
إلىيعبر يم عيرالجهارالتنفي الأنان حياميم يدحل أن الختتفد الورانيوم لغبار ؤيمكن 
أمراضعوارض بدأ حتى زمب نترة إلا هي وما كانة الجم أنحاء إلى ومنها الدم شرامحن 

للموتجنيتها فإنهاتعنض الختنفد اليورانيوم غبار تتنئق الش الحامل المرأة أما المرطان. 
استمرفقد ذللث، من الرغم وعلى ؤيتلفه. الرحم بيت إلى يدحل الغبار لأف أحشائها، في 

منالموثة الأرض نمليه مما والعيش الخاطق تللث، ني الاقامة في الفقير العراقي المعب 
مشعة.لواد تعرصتا التي واللحومجات الدواجن مرايع ومن وحبوبا وفاكهة وبصل بنادورة 

وأنفلمةوالأنهار المياه مجاري إلى ترب قل• الختتفل• اليورانتوم غبار متبعل-آأف يكن ولم 
ولكنالث،، فيتقارير مجرارأتكديس، البريطانية الحكومة وحاولمؤ الصحي"،. ، والمرقالري 

لكنالحكومة. منهلق محن يخر العام الرأي جعلتا العميقة وحبرته الواسعة المالية سمعته 
للتحقيقليس دولية، أو عربية هيثة أي تتقدم لم الخطيرة، المعلومات هده من الرغم على 

الثثلايامن العراق جنوب في اكJكورة المهكة لتنثليف، للمعى ؤإنما فقهل■، الأمر فى 

The Independentو March 998ا .
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أثارتالبرادعي محمد المصري رأسها التي الدولية وكالة حتى ولا الغار وتجمعات 
أعلىفي يكون أن يجب المواد هذه استعمال من والحماية الصيانة أل رصا حم الأمر هدا 

امحمائتهال'أ.

المتنفدالتورانتوم صواينخ أل ربه إلى أمركي صايط من رسالة مسك وينثر 
البنتاغونب يتهلح يوم إلى الترسانة بهده الاحتفاظ ؤيجب الدرؤع صد ساليتها أتيتن 
لدىالمتقد التورانتوم أثر أف أشارإلى كاتبها أف الرسالة ني ميرآ وكان أثوى. بديل نمنح 

عنوعدا الذحيرة. من النؤع هدا إمماط يتم فلن ولهدا الأن حتى مياّتا مقبول استعماله 
الطائراتأذ هوبر مالكوم الأميركي المالم كشف نلقي المتقد اليورانتوم انتشارإشُاطت 

ساريننوعي من السام الغاز لتمنح مافي عونع  900على أغارت واابريهلانية الأميركية 
علىونمها يعرف ولم الموازغ، انفجار بعد البلاد هواء في محتوياتها انتشرت وتابون، 
الأميركةفيهاالادارة أعلنت مرحلة القاتلة الاستراق حرب فعالته وبلغت الاءةأُ؛. الصحة 

لمالجوية الغارات من سنوات 8 يعد إثها المعضلة؟ هي ما اا«عضالةاا. نواحه أنها  1999عام 
سترينُللرول عكري مؤول صرح حيث المراق. في القصف تستحق أهل.اف هناك يعل. 

الخلاءالمغيرة!ارُ؛.يئون اأصبحنانستهدف حورنالات 

المراقأذ الدوتة الدرية اممانة وكالة باسم الاطق أعلن ، 1992أطول/مبتممر في 
طتقفئ، يكون وبهيا النوؤية، القنابل بمع علاقة لها أومعدات مواد أي من حاليا أصبح 

نيتعاون أن إيران على أذ كان بغداد ج.مو»ل الثرادعي أطلقه الذي الأول التمربح اذ ملفتا كان )أ( 
لرشالثاني الهدف كاث الي إيران صد رديبلوماسية إعلاعيت معركة لفتح تمهيدا الورى، برنامجها 

•العراق بعد 
.1998ايوبر الأول/ تشرين  16الاندبمدنت )2( 
الأهدافحول  2001ميتمعر أيلول/ في الحربي ومجلسه يرش بين جرت حامية يمتاقشة يدكر وهدا )ق( 

فيتدكر حيرية أهداف لا أل مساعدوه شرح وعندما تصفها. ليتم أفغانستان في الموجودة الحيوية 
حيمةلأنمف دولار مليون لمنه صاروحا أصتعمل أن تريدوتي امحل غاصبا; رذ لقصفها، أفغانستان 

إذافقط بل الخيمة، سقف تحت ربما افغانية عاثالة ثمة بأل اكتراث هناك يكن لم دولار®i بخمسة بدو 
للخرب.حيوية قيمة للهدف كان 
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التلمزةشاشات على وتكرارأ مرارأ ؤيظهر الأصراء ؤيحب أدب، ملة العراني والشعب 
سنوات.ت حلال اللفزيون على مرات بضع إلا يظهر لم الذي الهاديء إيكوس بعكس 

مخرجالأصول، حسب التحية الأمم إلى يقدمها أن مل أولا لراشنطن ماريرْ يقدم وكان 
آحروأمامه والعراق صدام يمهاجمة نورأ ؤيدأ المحامض إلى الأبتص الين يامم الناؤلق 

وكأنهؤيتحدث بمرق الأصل الانكليزي الاومترالى بطلر وكان التفتتس. للجنة تمرير 
الس1استد وكأنه ؤيممرف المحاJين الساكان نكانيكره القديم، الامريالي العصر من حرج 

معبالتواهلو الأصل، الأفريقي المتحدة للأمم العام الأمين أتان، كوفي ؤئتهم العراق في 
علىالقضاء كانت، مهمته بْلارأل اتهم المواقف المتلون هيكل حنين محمد وحتى صدام. 
صحيحآا'؛.وهداكان العراق 

،1997آذار/مارس في بدلوها الأميرية الخارجية وننرة ألرايت، مائلين أدلت ثم 
العراقيالشعس، لوتألم حتى وأته العراق، على الاقتصادي للحثلر قريبة نهاية لا وصنحتاأنه 

منطقاتضح ما ومرعان العرامن. من التضحية هده تحق تالأسلحة عن البحن، قضية خان 
وأصحالعث!.  ٣١١٥يسقوؤل مرهونآ العقوبات رغ أصح إذ ، 1997عام وانل.ن واشنهلن 

واشنهلنأذ آلبرايتؤ مادلين صزحت، عندما ، 1998عام بداية في وصرحا أكثر المئهلق هذا 
أٍلراف٠الأإلى أميركا وقدمتا صدام،. اغير حديدة عراقية حكومة مع التعامل إلى تتْللح 

العراق.تحرير قانون الأميركي الكونغرس وأصدر العراقية المعارضة 

فالراقساسينالأ.يرك؛؛نطادرةالأراضي
بأسلوبهوردبهللر ومقدماالأدلة. وامرتيل المتحدة للولايات جواسيس أتهم شاكيا العراقية 

القراراتحايج همايوني بقرار ذللثح تع نم • موظفيه؛ ضد الاهانة هده يقبل ٠لا بأنه الر'ءاءي 
لعملياتأيضا ستخضع العراقية الرظسة نمور بال اللجنة مهمة صلاحيات وحارج الدولية 

الغربتة،الضفة في اسراتيلي حاكم ركاثه ومشاكله العراق هموم في بْللريزيد وكان التفتيش. 
صالمالسالة وراء الللة ويقل.م منهاإيكرس، انتهى المح، الموا؛غ ّيفتش أنه فتقررعشواتيآ 

 1( )Richard Butler, The Greatest Threat: Iraq, Weapons of Mass Destruction and the Crisis of Global
.2001 ,Seeurity, New York: Public Affairs
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علىكسر هجوم وبريطانياالامتعدادلس التحية الولايات وبدأت اللجة. مع تعاونه لعدم 
ومراكزاللوييات وقي إدارته في المتشددة الفتات صغط يتحمل يعد لم نكليتون العراق، 

ماعمل إلى بحاجة وبات الجدد، المحاننلين وجماعات كالكونغرس واثنْلن في القوى 
كوفيتدخل اللارجؤع، طريمح، إلى الأمور تمل أن ينل لكلأخرين• متشدد بأنه نمته لربع 
ديٍلومامي.حل إلى الوصول وحاول أنان 

نىالعرانية القيادة والتقى زار؛،ندال كير؛عالما هجوم ونف في انان اعي مونجحت 
والسماحالمفنشين >ع بالتعاون العراقية القيادة من تعهان على وحمل ا  998فبراير شياط/  23

تفمنت،إي للعراق مشجعة أنان كوفي حعقها الش النتيجة وكانت الرئاسية. القصور بتفتيش 
وشت،عملها. الدولية اللجنة ألهت، إذا العقوبات إزالة في أمحلا هناك وأف النفق نهاية في نورا 

المسائلهومن الحنلر رفع إ0 الديهي رمن التارت على العوامة والحكومة أنان بض الاتفاقية 
الأميركيةالادارة غضب ^رت أنان حهلوة ولكن وحكومته،. العراق لشعب الأهمية الفائقة 

١الخارجية مياصتها في تدحالآ عمله في رأت التي 
التحدة،الأمم ات مومحلمرانبة الدولية اللجتة أحضعت العراق مع أنان اتفاقية أذ كما 
أنه*ع العراق نننام •ع يتآمر بأنه ؤيتهمه المافر العداء أنان يتاصا بدأ الذي بْللر فأغضبحا 
التحدة.للأمم عام كآمين له قيمة لا متصب وني أفريقي ولكنه الترابية ني بطلر هورئيس 

الأمر،هذا العراق ورقص اللجنة صلاحيات تومح حول يْللر أثارها التي الأزمة وبسبب 
حديدفرار امسصدار إلى واشنعلن سعنا العراق، على المحناق لتشديل. أميركا معي بب وب

مجلسيرارات أل أماس على المراق، حكومة أتان«ع عليه اثفق ما يفل- الأمن مجلس من 
1154رالقرار فصل. التحادة؟ للأمم المام الأمين نونح يحمل اتفاق محن شرعنة أكثر عي الأمن 

تص٠ياليةلخة وهي النتائج*، ربأوخم المراق يهدد  1998مارس تآذار/ في الأمن مجلس من 
وفرتالكامل. للتفتيش يخضع أن عليه وأل التفتيش لجتة •ع تجاوبه عدم حال في خْلترة، 

المراقأف ترى عندما تشاء محاعة المفرد المكري لهايالممل يمح هذاالقراربأنه واشنهلن 
اللجنة.عمل شروط بملح لا 
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الولاياتمحن الدمحالوماسة الحرب ني الأولى لقة ال لكن الأمركي الضر هدا 
العالمأوصلت التي والصين، وروميا فرنسا الأمن، مجلس ز الدانمين والأعضاء المتحدة 

الضيرعارس الثلاث الدول إذ إذ . 2003مارس آذار/  19في للعراق الأميركي الغزو إر 
فقعدالعراق. ضد القوة استعمال فى الأوتوماتيكي حقها واشنهلن إدعاء وحمرمحا الأميركي 

الجديدحائرآالقرار ولكن الديلومامبة. المراحهة هذه فى أميرلك جانب إلى وقمت، بريطانيا 
حول 1991ابريل ان/ ني3 في الصادر  687رقم الأصلي القرار أذ حموصا العراق بحق 

مجليفي عفو دولة أي لجوء عن أبدأ يتحدث لم العراق داحل الأمالحة عن التفتيش 
أومطشرق رإلى دعا  687القرار أف كما القرار• كئمحد القوة إلى المتحدة الأمم أوفي الأمن 
الناحيةهذه ولكن يه. إمراتتل التزام صرورة ي*~ي لكن ما الدمارالشامل*، أملحة من حال 

فىالأعضاء الدول من أيا أذ كما تتجاهلها أن المتحدة الولأي١رت، احتارُت،  687القرار من 
ممثل المفر إلى العراق عاد  1154القرار ومع امرابل. تسلح مسألة نثر لم الأمن مجلس 

يعد.تقدما تحقق لم اللجنة أن  1998ابريل ان/ نيفي بهللر إعلان يعد حصوصا مرة 
التفتيشلجنة مع يتعاون لن أنه مجددأ المراق اعلن ، 1998أيلول/مجتمبر  17في 

المؤولونمعر لقد المدمرة. القو؛ادت، عن التحاوة الولايايت، تراحع من الأمل فقدان بعد 
الرلايايت،لارصاء المراق فعل مهما للعقويايت، لانهاية أنه من الثّاليدة الأمل بمنية الخرانيون 
رتيىإذبهللر يل أو'لردهم، المفتشين مغادرة إلى المراق ييغ لم المرة هن.ْ ولكن المتحدة. 

انناءهايتعاون لم الونت، من بعدمرورمدة المراق من المفتشين أمربإحراج عرالأي اللجنة 
عراقيةمجواغ عدة بزيارة المفتشون تام حروحهم، ّيمت، التي الفترة في ذللث، ومع الراقأا،• 

رفضممن لموقع معلنة غير نيارة وفي واحدة حالة في فقط. الرانيين؛ من ممانعة دون من 
فبداالمفتشين ترافق الأميركية التلفزة وماتل كائتؤ المراق حنلؤ ولوء التعاون. المرانيون 

المنتثين.يهلرد المراق وكأن 

العراقأذ مقولة تكرار على ووزراوْ الابن يوش حررج الاركي الريس دأب، و3ه02  2002العام ني ( أ إ 
المفشنأذ الحقيقة ولكن الأمر• هذا مدق العام الرأي بالت، حش ، 1998عام المفتشين طرد قو 

بأمُنبمللر•حرجدا
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الممشينكسر استقالة ْع التفتيش لجنة مع التعاون عدم العراق إعلان يتزامن 
ومععام• يشكل وللعقوبات وأعمالها للجنة انتقاد حملة وحوضه ريتر، مكون الأمثرك؛ين 

الأميركية.السياسة متقيي ومن العراق صد العقريات مناهضي أشد من ييتر أصح الونت 
عندماؤيتر كشف لقد . 2003مارس آذار/ غزوالعراق؛ي أثناء حتى موانفه إعلان وواصل 
معلوماتالموماد وأعش مرات عدة اسراتيل زار أئه ، 1998ستمبر أيلول/  29ثي استقال 

كانواته العراق على وكرأللجواسيس، عملهاكانت بل-اية منن■ التفتيش لجنة وأف العراق، عن 
تاسةلجنة ني كمونك صفته س الرغم على الأميركية البعثة مكتب، وهوني تقاريره يحفر 
الخارجيةونيرة آلرايت، ومادلين اللجنة رئيس بطلر ريتثارد ييتر واثهم المتحدة. للأمم 

يأمرنه،هووالمفتشون يحققه كان الذي التهدم أهمية س التقليل على عملا بأنهما الأمتركية 
ؤيتركان العقويات. اساب، نهاية من اءتررب، العراق أ0 العالمي العام للرأي يدو لا حتى 
تضمنت،التي العراقية الأسلحة من بالمنة  95إزالة من اللجنة تمكنت،  1998فحام حق، على 

كيماويرأس ألف، و82 كيماوي صاروخ  700والمدى يعيل• مكود صاروخ 1 0ق س التخلص 
استْلاءت،كما الكثف،. الأنتراكس غاز س ليتر آلاف و8 المامة النازات ص ليتر ألف و02 

حلريقني كان ^ا كل وطعآ ؤإقفالها؛ العراق ني حريي تصنيع مؤسسة  40تفكيلث، اللجنة 
العراق.ملكه ما بآصعاف ميؤة كاستغ الش امراتيل وتقوية كدولة العراق إضعاف 

لتعحضيراتالمّحدود غير الدعم يمح كان الن.ي الأميركي الكونعرس انتقي. ؤيتر أن كما 
عرخطرأ يثكل العراق أف اعتقد »لأ فقال:  2002نهاية ني لغزوالعراق الأميركية الادارة 
نيرفح كخيير صنوان لعدة عملي حلال س صاعد أنا ّ الحرب، يستحق الأميركية الادارة 

عاليةية نحمقت، ند المتحدة للأمم التابعة اللجنة أ0 العراق ني الأسلحة عن التفتيش لجنة 
أنوالأكيد بالئة.  95إلى  90ية وبنالعراقية الأصيحة س التخلص في الجاح س حدأ 

إذضميره، اصتيقفل الن>ي الوحيد ؤيتر يكن للم ■ الحقاتقُ ه يهتمون؛هن• لا الكونغرس أعضاء 
الكبيرالفللم يته باللجتة في عملهم س اصتقالوا أيضا المتحدة الأمم مؤولي س عددأ إ0 

العراق.على تونعه لكنت الذي 

الأميركيةوالهجمة ا 998سمعر أيلول/ ني التعاون عدم العراق إعلان وبتن 
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هذاوبعد ئل أحرى وهجومات ا 998آخر ني العراق على الهجوم هذا أل ومع 
ولكنالأتتصادية، المنثآت امتهداف يحرم الذي الدولي بتفلرالقانون جريمة نمر التاريخ 

علىالأعيركية الوحشية الغارات أل حد إلى الهجمات هذْ يقبل بات الدولي المجتمع 
الذيالونت ني هذا ولندن. لواشمملن با مكتوحقآ أمحبؤع كل عابرأ حيرآ أصبحت العراق 

العامالرأي فيندد الاقتصادية العقوبات تداعيات من ؤيمرت ينهار المراقي الشعب فيه كال 
شيثآ.يفعل ولا يحدث بما العالمي 

اللجنةتقرير محتوى حددت التي هي اإم؛؛حلة الولايات أذ كانت ال٠ؤلمة المهزلة 
السكرتيرإلى اللجنة تقدمه أن يفتترصى الذي التقرير امتتلمت التي وهي العراق أدان الذي 
بعملالقيام منفردة قررت التي وهي الأمن، مجلس مكريتاؤية إلى ومنه أنان كوفي العام 

هيالأفعال هذه العمل. هذا فراتها نفدت ثم الأمن مجلس إلى الرجؤع لئن من عكري 
عودةأي عن لهاتيا التفلر صرف العراق أل الهجوم نتيجة فكانت الغاب، شريعة من أموأ 

الأممشرعة ومن الدولي القانون من هزأت أميركا وأف مهامها، مزاولة الى التفتيش للجنة 
علىوالبرطانية الأميركية الغارات تزايدت ، 1998ديمبر الأول/ كانون وبعد ال٠تن٠حدة. 

للجراندالداحلية الصفحات في صغير حير سوى تنال تعد ولم يومية شبه فأصبحتا العراق 
تايمزالنيويورك ووصفت، عنوان. إلى لاتمحتناج الش المختصرة الأحبارالدولية زاؤية أوفي 

جاءالأميركية الادارة وجراتم العراق معاناة عن جدأ النادرة تقاريرها أحد ني المحارات هذه 
له:

نقاشدون ومحن منفلم بشكل العراق الأميركية؛قصف، الهلاترات تقوم سنوات 'رمتد 
عرغارة ا1 بم00والبريطانيون الأميركيون اتجارون قام اJاصية الثمانية الأشهر في م. 
عمليةفي وئعت، التي الهجمات رنم أصعاف ثلاثة يعادل وهذا العراق. ني هدفآ  359

وبالمقارنةأيام• أربعة استمرت والتي ، 1998الأول/ديسمبر كانون في المحراء ثعلب 
،.يومحآال 78استمرت التي يوغسلافياحرب فى غارة  1600اءشتواالحلففإذمحلياري 

يوغلافناعلى حريا المجدة الولايات شنت  1999العام في . 1999أغسطس \'با  13نائم نتويورك :1( 
الأميركية.اليامة نلك في الصرب دولة ويحول نظامها مقوط عن أسفرت 
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العراقعلى تقرم لكنت فعلية حريآ أ0 تكشف تايمر التيويورك أجرتها التي المقارنة هده إ0 
الغاراتلأذ هنا، ينتهي لا المر ولكن إعلامي• وتعتثم لدلي، صمت ومهل سترات طوال 
حانقد الوقت أن المتحدة الولايات قررت عندما ، 2001نهاية حتى استمرت العراق على 

حسببغدادار'؛، الى الأميركية البحرية رحال اجزمات نمل حتى وعزوْ المراق لاحتلال 
الجويةالخللعات عدد بلمر الثال سبيل الأمتركية'وءلى الادارة وكبار بوش الرئيس تعبير 

أثناءالطانمات عدد أصعاف أربعة أي طالخة آلاف ستة ل 999عام حلال اابريaل١نبة الأميركية 
وقيهدنآ.  450ودمرت صارؤخ  1800الطائرات هذ0 أطلقت كما يوغلانيا. على الحرب، 

المراق.على المارات عدد ازداد ، 2000الخام 

نجحواقد الممتثين أف ذكر  1999عام أئكوم التفتيش للجنة مستقل جديد تقرير وُي 
أمورثنة ويقين، الخراقية، الشامل الدمار أسلحة وتفكيلئ، ؤإزالة الثور ني بعيد حد إلى 

تلتاش الخمس توات الفي أنه الحقيقة ولكن اليولوجية• الأسلحة ببرناعج تتعلق صغيرة 
المراق.قي مامل دمار سلاح أي على المفتشون يعثر لم ( 2003صيف حتى )أي التقرير هدا 
مقوطمن بعدسنوات شامل دمار اسلحة أي على المنور اّتطاع الأميركي الجيش حتى ولا 

أيتشكل لا الشأن قليلة ستكون فإنها ما يوما أسلحة أي على لوعثر وحتى . 2003عام يغالاد 
اللحذلاتقي حتى أوصواؤيخ أسلحة أي يستعمل لم المراق أذ درجة إلى أحد، على حهلر 

نظا0ّلقوط الأحيرة 

منبطالم،  1284القرار الأمن مجلس أصدر  1999الأول/ديسمر لكنون  17في 
المراقني الشامل الدمار أسلحة عن التفتيش عمليات يجدد و؛ريهلانيا المتحدة الولايات 

حولجديدة مطالبا على حكومته واست، إذا الحصار يتخفيف المراق على عرصأ ويقدم 
وفرنساروميا ١^٤ من الرغم على عليه والموافقة القرار على التموين، وتم أسلحته. ننع 

وعدفلقد المراق. صد القرارات من كغيره ملموما القرار هاوا وجاء التهريت،. عن والصين 

قيودأفرض ولكنه نفعله، من المراق يصدرها التي الكمية على الحظر الحصاروولمر بتخفيف 

"We want actual boots on the ground", in Bob Woodward, Bush s fVar. (ا )
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المحظورةالطلع عدد وزاد اسٍرادما راق العيمكن التي المائع حول جديدة 
دوليةة لجنالجديد القرار وأنس الاستعمال. مزدوجة الأميركيون اعتبرها التي 

UNMOVIC - United Nations)والتفتيش للمرانة المتحدة الأمم لجنة هي جديدة 
Monitoring and Verification Commission ,) .»الدوليةالجهود ونجحت »أنموءيك

للجنةرئبا النزيه السويدي الديلوماصي بليكس هانز يتعض الأمور تحين ني الأقل على 
أفأنموليك تقرير أعلن إذا الُراق عن العقوبات رير يمكن إنه صراحة يقول بند ؤاصانة 
إذسلبية، ياطنها ني كانت الفقرة هذه حتى ولكن اكامل. الدمار أمالحة مجن حال العراق 

لخلةإعفاء بمنحه تقضي الأسلحة حاليآمن يعداعلأنه االعراق تجريبية فترة عن تكلمت، إثها 
ألوالأسوأ سيادته. يخرق دورى جديد؛اُتحان من يربْله ما للتجديد قابلة شهور أربعة 

نبلمهمتها أنهت، بعدما للتفتيش الدرية للهلانة الدولية الوكالة عوده إلى أيضا دعا القرار 
المتحدةالولايات اذ ذللت، نووي. تْلويرملاح برنامج أي من حاليا العراق وأءلت«ت، سنوات 
برامجيعص بناء يعيد لكي ألمكوم لجنة وزوال المفتشين غياب استغل ند العراق أل ادعتا 

التماؤحبأل مقتع مرارآأته رئيسأنموفيلئ، بليكى هانز رد الزعم، هدا رجه وُد، التسلح• 
الدمارأّالحة انفلمة بناء إلى العراق محي حول ويريُلانيا المتحدة للولايات المتكررة 

الدولي.الملم مصلحة تخدم ولا الحقيقة عن وبعيدة الصحة من لها أساس لا الشامل 

أصبحالتفتيش بأذ الجديدة اللجنة على المابق الأمثركي، المفتش ييتر مكون وعلق 
تمنيةفي النجاح س يالمتة  99لمبة تحقيق س المايقة اللجنة اسن3لاءت، بعدما الأن مهزلة 
المراق.ش شأن ذات أسلمحة على يرما عثر إذا سيتعجت، وأنه الرانية. الأسلحة برامج 

عراقيةأسلحة ننع على المتحدة الولايات إصرار شهد  2002الخام فإذ ييتر لكلام وتصديقا 
للعراقالكامل احتلالها بعد وحتى إستراتيجي, مجال أي تمللث، ولا لها تأثير لا تقليدية 
ولكنما يوما عليها ستعثر وأنها شامل دمار أسلحة يحتوي يزال لا المراق أذ أميركا أصرت 

صحيحآ.كان القبيل هن«ا من شيء لا 
ووكنالتفتيش لجنة على والأبناء القويامحت، لإءلالة الاثللاق على دلع هناك يكن لم 

صرورةإلى تلمح أو محاولة وأي واشتعلن، بيد عتمان قميص أصبحا الملاحين هدين 
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نالتنإذا الاطلاق. على مقبول ض كأمر أميركا ش الاندار صمارات تهللق كانت إزالتهما 
الأمركنوننفى -مرانه، على حعلر أي يثكل يعد لم العراق إذ موثونة غرية مصادر 

عملتالعراق نفلانة يعلن تقرير صدور قرب عن الدولية الهناقة وكالة أعلنت ؤإذا ذلك، 
الأعلاموماتل كثمت، بعدما وحتى أهمنه. من التقليل على أو التقرير مغ عر واشنْلن 

عنالقصص تفبرك كانت، والأميركية البريهلان؛ة المخابرات أذ ، 2003يونيوحزيران/ أول في 
صرورةعن الحديث، ني ورجاله الابن بوش جورج استمر الغزو، لترير العراقية الأسلحة 
ما.يوما عليها يعثروا أن بد لا الش الأسلحة عن المحنر مواصلة 

الأمرينالساسة دجل 

محددةمعنالب لائحة على الحصول دوما يحاول العراق كان الحصار، سنوات حلوال 

رفعيتحق بأنه اعترافا تحهليه حنريق حارتلة أوإر الخلاص إر توصله الأمن مجلس من 
كان، 1998العام في وحتى الأميركي. الموقف بقياسيد والتضليل الغموض ولكن المقويات. 

هدفأذ واضحا بات لقد لندن. وحليفتها واثتلن باستثناء العقوبات ر؛، *ع الأمن مجلس 
القضاءوليس شأن لها يعود لا حتى العراق دولة وتا-مير بغداد ني النذلام تغيير كان أميركا 

العقوباتأذ بوش جورج بعده ومن كليتتون بيل مجرح لقد الشامل. الدمار أسلحة على 
أيفي موجودأ يكن لم الشرحل هدا أذ من الرغم على الحكم•، في صدام بقي ٠ءلالما ستبقى 

العراق.حول الأمن مجلس قرارات من 

اللامعلى للمحافنلة العراق من الثامل الدمار أملحة ؤإزالة البحث حجة كانت لقد 
شاملدمار اسلحة دولة أي وتمتلك تعلور أن نماع إذإنهالم أميركاالكبرى، أكدوية الدور، 

وكانتالعالم، في نوؤية ترسانة سائس طورت مثلا إسرائيل لأميركا• مجديقة أنها طالما 
عينعلى، التووي يرنامجه تطوير عر الجنوبية أفريقيا ر العنصرية التفرقة نفنام اعي ن

الشاملالدمار لأسلمحة ناشر أكير هي ها نفأميركا إذ أحرى ناحية ومحن معها• ومواشنعلن 
العلماءاتحاد نثر قلقي العراق. عاناْ مما المثة ني واحل. عليها يتعلبق لم ولكن لعالم ار 
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نيرؤية ومعدان نووي رأس ألف 2ا حرنت واشنطن أن المتحدة الولايات ني 
حيثاكاؤيح في ملاح -اجر أكر المتحدة الولإ1ت أ0 كما الخمس. القارات وش بلدأ  23

الأميركيالخيش ونثرت شعوبها، لقتل استعملتها دكتاتوؤية أنثلمة الفتاكة بالأسلحة مدت 
القانوننوق نفها اعتبرت المتحدة والرلايات المالم. حول بلدأ  180في أمتية أومراكز 

حوللبروتوكولكيوتو ولا المتحدة الأمم لشرعق ولا الخنايات لقانون تخضع نلم الدولي 
حولجيف لاتفاقيات البحارولا لقانون ولا الديية للطاقة الدولية للمطمة ولا البة حماية 

الدماروأصلحه الدرية الأسلحة امتعملتا وأمتركا الحرب. زس في الجيوش سلوك شروط 
نمقتعندما يتلوا وناكازاكي محيروشيما في ياباني ألف مثة محن أكثر الل.نتينت ضد الشامل 

فيالأميركية قتلا؛الأسلحة uرا وملامحن الديتة، بالقنابل المدسن الأميركة الطائرات 
٠ 1975إر  1955من الفترة في وكورا وكمردا فيتام 

كمدايرالمتحدة للولايات نثليفة صورة رصم على الأميركية البروباعندا اشتغلت لقل. 
فكانت،الأسان. حقوق وبشرعة الأس مجلس بقرارات التمثلة الدولية الشرعية عن 

الأسمجلس قرارات يخرق المراق أف المالمي الخام الرأي تذكر الأميركية الحكومة 
المالمحول أميركا حلفاء إلى نغلرة ولكن الأنان. حقوق تحترم لا المراق حكومة وأذ 

أذتنلهر الفاسدة المربية والأنفلمة وتركيا إسرائيل حيث، الأرصعل الشرق في وخصوصا 
أميركاولكن الأسان. لخقوق أهمتة يعير ولا الدولية الشرعية يحترم لا الدول هدْ معثلم 

الشركاتعلى تدر مربحة علاقات معهم وتقيم الأستراتيجية الأسلحة الخلفاء هؤلاء تبح 
اسرحيةوزراء دأب لقد الدولارات. مليارات الأميركية المكرية والمناعق الأميركية 
)رالطاممهاجمة على باول( وكولن رمائلينآلبرايت بتم )جيص  1990المام مند الأميركية 

كانحين في المنهكة في أحرى لدول المعسول الكلام وأسبغوا ؤادا في؛غالالدكتاتوري 
صديقةالدول، هل.ه في والاستبداد القمع عن تقارير ينثر وزارتهم ني الأنان حقوق م ن

المثالسبيل وعلى الخليج• ودول عودية والكمصر الأوسهلّ، الشرق في المتحدة الولايات 
الأسمجلس هدف أف التفتيش لخة شآكل الدي  687الأس فرارمجلس س  14الفقرة دهمت، 
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المعاكسالتحية الولايات ملوك ولكن السلاح، من منزوعة اوسطية مرق منملمة هوحلق 
القرارلهدا مخالفة أيضا التحية الولايات أصبحت ويالتالي إهمالها. إلى أدى الفقرة لهذه 
النووي.بالملاح مدججة امرثيل تل.ءم لأنها العراق على العقوبات لأيقاء استعملته اان.ى 

الفقيرةالدول إلى الاقتصادية الماعدات ية نفإل ها، نفعن أميركا ماندح وعكس 
جيرانمن أكثر يالماعدة أولى وٌن القومي* ناتجها جذأمن صثيلة ية نمن أكثر تثكل لا 

دولةشديدة امرائية أعاصير أصابت ل 998المام في اللابمية؟ أميركا في المتحدة الولايات 
الدولةحاجة وكانت محوامحلن. مليون من أكثر وسرد الآلأف عثرات وجرح نقتل هندوراس 

ؤإنقاذالذكوبة الناطق ؤإعانة المهابين لقل جدأ كبيرة الهليكوبتر طائرات إلى الفقيرة 
يهاجروالي بيا نالفقيرة المكسيك أف كانت الفارقة المياه. وسط المعزولة الحائلات 

الولاياتقدمت حين فى هليكوبتر طائرة 6ل قدمت للعمل، المتحدة الولايات إلى مكانها 

بوال الهلائرات عثرات تنقل المتحدة الولايات كانت ه نقالعام فى طائرة.  12المتحدة 
العراق.صد لاستعمالها الأوسط الخرق إلى وغيرق  52

لمجلسقرارأ  50من أكثر حالفت المنطقة في الأولى أميركا حليفة إمرائيل أف كما 
وحرنتالغيربالقوة أراضى واحاحت المتحدة الأمم برني ونيت، ا  947العام منل. الأمن 

أرضهمن سعيآكامالآ وطردت ذرى صاروخ  200من نوؤية ترسانة وبنت الل.ولية الاتفاقات 
صب 2003عام بعداي سقوط وفور ملاحقة. أى من تماما معفية ولكنها واستوطنتها، 
الدمارأسلحة حيازة بتهمة محإيران 'ّّورية على تمربمحاتهم حمم الأميركيون المؤولون 

منحال أوسهل مرق وحلق  687القرار بنود بمة تنقين. إلى سوؤية دعت وعندما الخامل. 
ونثرباول كولن لزار الأمثرم الدفلع ونير رمسفلد دونالد نهرها الخامل، ال.ءار أسلحة 

الجيشأصبح بعدما تغير قد العالم أ0 الأسد بشار ؤيتوعد يهدد دمشق الأميركي الخارجية 
للعالم.الجديد الحاكم شروط دمثز على يملي موينة، حدود على الأميركي 

جيرانه،على حطرآ يثكل بات استراتيجيه أسالحة بامتلاكه العراق أ0 متملق وحتى 
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منهاتعلم ةةوا، عام إيران ْع انتهت الش فالحرب التعيسان. أوامعل يعد واردا يعد لم 
عنبالواسطة حربآ كانت حال أي وعلى أبدأ• تتكرر لن ما وقرر ومرأ ناسا درسا العراق 
بشكلالمتحدة الولايات ئيها وشاركت واضح وغربي أميركي بدعم العراق لحلها الغرب 
قيالبلدان تعاون بل لا أبدآ، عليها حْلرأ يكن ولم سابقا تركتا يهدد لم فالعراق ماشر؛ 
بثمنمنها أحرج  1990عام العراق ماu ام الكويت أف كما لأكراديا. المشترك القمع 
الفرصةستغل لم وممه  199وا 1990عامي للعراق مهلا هدفآ كانت والسعودية حدأ. باهثل 

واردأبدأفي يكن لم العراق أف في أمرش مرول من أكئر أكده ما وهدا حولية الويجتاح 
البعيدةإسرائيل دولة أمتركا عليهم تخاف الدين العراق جيران من وبمي، السعودية• اجتياح 

هنا١  1991نسبياعام القوى العراق أءلالقها باهتة تقليدية سكود لصواؤيخ تعرضت، بيأوالش ن
المكنمن كان أبيب تل وصلت التي الصوايخ هل-ْ إف إذ الأمركية العوامل في الداء بيت 

الاحتمالاتهده نوؤية. رووما لاحق وقت في أو أوكيماؤية بيولوجية رووسآ تحمل أن 
لاسرائيل.تقبلي مذعر مصدر وبقيت واشتهلن في امرانيل حلفاء شغلت 

لغزوالعراقالحقيقي أميركا ست، حول الث١رع في العربي المواؤلن حال لسان كان إذا 
وكألبدا وتدميره، العراق غزو إذ؛عل• جدأ• صحيح القول ا فهل• ؤإسرائيل"، ®النفهل يقول 

تدميرحول المربية والأنفلمة المتحدة الولايات بين اللبناني، بالتحبير أورتجرة، مقايضة تمة 
علينية.الفلللقفية عشوائي حل مقابل واحتلاله المراق 

علىحفلرأحويا فرصتا لقد الأكراد. تجاه النفاق سياسة اعتمدتا وبريهنانيا أميركا أف كما 
للنق1امسمحتا ولكنهما صدام،ا. اربطش من الأكراد حماية بحجة  1991عام المراق شمال 

يمهناردةالتركي للجيش دوما وسممحتا  1988عام هم ضل• البيولوجية الأسلحة باستعمال 
السياسةرأت لقل• اليوم. وحتى  1970من تركيا شرق وفي المراق داحل وفتلهم تركيا أكراد 

منكان أثه أيضا رأت ولكنها صدام من المراق أكراد حماية الضروري من كان انه الأميركية 
حمايةمحنفلومة من حزءأ كائت، تركيا لأف هي أكرادها ضد حربها في تركيا دعم الضروري 
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المتحدةللولايات تمح تركتا وكانت روميا. صد المتعلمة في الحيوية أميركا مصالح 
مندلأميركا مخلمة وهي العراق لضرب العليران لعللعات ؟___ ئاعدة باستعمال 
حاصرةنى الشوكة لتتكون الثانية العالمة الحرب يحد الأطلسي شمال حلف إلى انضمامها 

المجاور.الونياتي الاتحاد 

يعدلم ، 1998ديمر الأول/ كانون هجوم منذ أيه ة النحل. الولايات ادعت لقد 
قامتوالريهلاسة الأميركية المقاتلات ولكن المراق. ني المدنيين يين إصابات يحصل 
أوائلوحتى  1998ديسمبر الأول/ كانون من الممتدة الفترة ني المراق فوق العللعات يالأف 

مجلسمن نرار أي بها يمح ولم القانون حايج دوما كانت العللعات من.ه ؟ 2003الخام 
الطائراتهذه نتلت التحدة، الأمم ني الأنانية الشؤون مكتب إلى واستنادا الأمن. 
سقط، 1999اكاتي/ذاير كانون  25في مثلا الألأف. وجرحت المراق في المدنيين مئات 

منعددأكبيرا وجرح أشخاص عشرة نتل المرة في مكنية منهلقة ني أمثركي، كروز صاروخ 
الكرديةالماطق قصفت المتحدة للولايات الحليفة التركية، الماترات أ0 كما المواطنين. 

الشالاعاثة أعمال توحر الأميركية المارات كانت، ما وعادة تشاء. كما المراق شمال في 
عليهاتغير التي الناطق في حولاتها تلغي كانت التي المتحدة الأمم فرق بها تقوم كانت 

الفعلندير على أساسي يثكل اتكل المراق أف من الرغم على لكن المكرية؟ العلائرات 
تكريرمحنتان ومنها الاقتصادية للمتثأت المستمر القصف أ0 إلا لشعبه، الطعام لتقديم 

كافية.كميات إنتتاج على المراق قل.رة حفضاكيرأفي احل.نتا البترول ونقل 
تشويهإلى الأميركية الادارة معي عن مرارأ أنمرفيلث، رئيس بليكى هانز تحديث، لقد 

المسؤولين 2003يونيو حزيران/ أحر في منصبه مغادرته قبل علنا اتهم أته حش سمعته، 
الشاملالدمار أسلحة عن التفتيس مهمة توليه حلال عليه الصغعل مارسوا بأيهم أميركن 

ؤيشغصورته يشوه مجن هناك وبأف طريقه. ني الخقثات وصح عن يكنوا ولم المراق في 
فيالميتة الأمور ؤيزرعون الأمور كل ينثرون القدرون الأوغاد هؤلاء واشنعلن. في بسمعته 

أثهاكتشفتا تم المراق على الحرب إلى لوذهبنا ®ماذا الوال؛ يكرر بليكى وكان الأعلام،. 
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لإهاناتإثه أشأ وقال ■محوصها؟اارا؛. تبرر شأن ذات شامل دمار لأسلحة وجود لا 
احتماللاح أن ما ولكن عام يشكل ة جيد يهم علاقاتي كانت الدناءة. من كبير مستوى على 

مقامينلتكون المفتشين عر صغومحل- ممارمة واشتْلن يدأت حتى العراق عر الحرب 
المتحدةالأمم تعتبر  ١٠بأثها الأميركية الادارة ياليكس اتهم لقد للحراقء. إيداء أكثر نقارiرهم 

زوالها•.ر ماتعآ تجد لا وأنها دحبلة مالهلة 

The Guardian. 10 June 2003.
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العاشرالفصل 

بغدادسقوط 

حكامشيءنإذ كل من الرغم على ولكن ■ الحرب. لايريدون ملمعاالماس 
الحرب■-إلى المثعب جرجرة جدأ المهل دمن سامته، يقررون من هم الملي 

تتهمثم حارجي وتهديد لهجوم يتعرضون أنهم تقنعهم أن هو قوله تحتاج ما كل 
أيفضع للخهلر، الومحلن ؤيعرصون شرف بلا بأيهم الشعب من المسالمين 

حكومتهتريد العالم في يلد أي في ه نفهر الأسلوب وهدا للحرب. معارضة 
حرب.افتعال 

Hermann Wilhelm Goring, Reichsmarscball  ئ١ممغوؤيع، هرمان

هتلر.ونائب الثانية العالمية الحرب في المازية الج؛وش 

الأوروبيالإعلام ذلك ني يعاونها الأميركية الإدارة الغزوشئت نل ما سنوات تلوال 
المراقصد شعواء إعلامية حملة و٠لالخيراءاا، اكيبلوماسيين من جيش وكيلك والعربي 

أمنعلى ليس وداهمأ® حاصرآ ااح0لرأ ؤيشكل شامل دمار أسلحة ؤبمتع يمتلك بأيه 
أميركااحتلال وبعد . المربية، ،رالديمقراْليات ساتر على ل فقط العربي والمفْل اسرايل 
تلكعن للبحث كاى دايميد الأمثركتة المخابرات مزول برئاسة فريى نعتين تم للعراق 

أسلحةلأي أثر لا أف ليعلن كاي جرج البحث من أشهر ستة بعد ولكن المزعومة. الأسلحة 
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زاويةزائنة الراق بثرا أميركي أسلحة ثمثر ألف وأكدْ سق ما متعيدآ الإطلاق، على 
الخيال،حصة الأميركية البروياغندا نترسانة القلق لماذا ولكن السابقة. السنوات حلال 
ا1هجمات وراء هو العراق ني البعث نذلام أف بادعاء الأزلي التهمة أريقت أثها ذلك؛ 

اتعانبأن يجب الأميركتة الإدارة واف وواثنعلن نيويورك ■؛■لى  2011أيلول/سبتمبر 
والعكريينالخبراء مئات أيضا لحرج ثانية، مرة يفعلها لا حتى هذه فعلته على صدأم* 

أيضاوهنا غزوالعراق. على ؤيحرصون الادعاء ^ا يوكدون عجمي فواد ومنهم والمحللض 
الغزومن أشهر منة بعد  2003سبتمبر أيلول/ في الابن بوش حرج إذ أديي،. فملئ، رمن 

فماذاستم-ثرا. أيلول/  11هجمات في حسين صدام صلؤع على لدينا دليل ُلأ أل يؤكد 
الأميركيينمن بالمنة  70أذ يزكي الأميركي العام للرأي اصتهللاع يخرج عندما إذن نفعل 

)يمارسثالث ادعاء بقي حنآ صبتمبر؟ أيلول/  11هجمات وراء هو ءا.ام أل مقتنعون 
حهلرآؤيثكل شعبه يقمع شرس هودكتاتور صدام أل ٌوريةا صد العلور هن-ْ كتابة أثناء 
.٢١منه؛بالتخلص الدولية الأسرة يلزم لوحدْ الوصع وهدا بلده على وكارثة جيرانه على 
الولاياتسلوك هوأ0 هنا يهم ما ولكن لغزوالعراق كثيرة أسباب استنباط يمكن كان طيعا 

غورغهرمان شرحه والدي وشتها الحرب ظروف حلق في النازي التمهل يركد المتحدة 
أعلاه.

لغزوالعراقالإعلامية الحجة 

وقادوهاصخمة مدنتة طاترات أرع بخعلف إرهابيون نام ، 2001سبتمبر أيلول/ ا 1 في 
وشكراثتْلن. في الثنتاغون مبنى وفي نيويورك فى العالمي التجارة مركز في لتنفجر 
عنالهجوم ^ا أسفر نيويورك. لولاية المحاذية الفانيا >نولاية ريف في الرابعة العلائرْ 
المتحدةللولايات اقتصادية حاتر وأحاوث وكتديون، لبنانيون بينهم القتلى، آلاف سقوط 
علىالحرب بداية رعلأن الأميركية الادارة رد وكان الدولارات. من المليارات يمتان فدرت 

Slavo Zizek, Iraq: The Borrowed Kettle, London. Verso books, 200.4, pp. 1-2.
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المتحدةالولايات غزت  2001العام نهاية وئبل ضوات، اصتمرت معركة مفتتحة الارهاب 
لغزوالعراق.امتعدت ثم jذلامها، وغترت أفغانستان 

علىبوش بحرب للعراق للغزوالأمثركي علانة لا أن البداية مند القول إلى وناؤع 
وتبناهاالأميركية الأعلام وسائل مارستها التي التهويل حملات من الرغم على الارهاب، 

الن.يالتلفزيوني الارهاب هدا صل. أميركا تشفا مزعومة حرمت، عن العربي الأعلام يعضؤ( 
غزوأنغانستاننم سارون يد على نلهلين ني الوطنية التحرير لحركة فع سوى منه نر لم 
نحتاسعارمعارصاتهاالمحلية لضرب العالم نى الدكتاتوريات لبعض الملاحيان مح نم 

عتهترصي لا محيامي عف كل ومنفلروها الأميركية الادارة صنقت، لقد الارهاب. محاربة 
وممتعةللارهاب حليفه للعالم الأميركية بالقيادة ترصي لا دولة كل وصارت إرهابا، أميركا 

أمامعاتبتها. ؤيجب الثامل الدمار وأصالحة والكيماؤية البيولوجية للأسلحة محتملة 
وأماالكردي، الشمِتا صد تركيا أو نلعلين في اسراتيل تمارسه الوي الحقيقى الارهاب 

يجوزلا التي المحرمة الأدبيات من ذللئ، نكل امرائيل، تملكها التي الشامل الدمار أسلحة 
استجلأيهاء

الارهاب،صد واثنهلن بحرب للعراق للغزوالأميركي علانة وحول عدم على الدليل 
أعوام*عثرة قبل أي ، 1991عام ضلأ بدأت قد كانت، العراق على الأمركتة الحرب أف هو 
أرعأميركا منت، لقد سبتمبر• ا —أ لنتيجة وليس لها استكمال سوى  2003الغزوعام وما 

نيسان/9 في بغداد بسفوحل انتهت، ، 1991يتايرالثاني/ كانون مند العراق صد متتالية حروب 
حربالعرانية، الميتة التحتية البنية وتدمير الخليج حرب هي• الحروب وهذه . 2003أبريل 

الدوليةالتفتيش لجان بين استخباراتي تعاون يانها اختمارها يمكن والتي العلويلة الاستنزاف 
ولمدةأيام بمعة كل المراق لقصف، والخليج تركيا في المرابهلة واابريءإانية الأميركية والقوى 

وانتهت 1990أغعش آب/ في ابتدأت التي الخعليرة الجماعية العقوبات وحرب سنة.  12
ألفذ 500ومليون حياة وأفتن، الحجري العصر إلى العراق أعادت بعدما ، 2003مايوأيار/ فى 

فيوانتهى  2003مارس آذار/  20- 19ليل بدأ الذي الغزو ض الرابعة الحرب أما مافىّ 
الأخيرةالحرب تكن ولم لأعراق. كامل بريءلاني - أميركي باحتلال  2003أبريل يسان/ ن9 
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طاشة،أهلية حرب وبنيه ملدأبالمقاومة استمر  2003بعد الأفق لأف العراق أحزان حاتمة 
الاحتلالزوال يحد عصرية ديمقراؤلية دولة لثناء مخلصة المرافئ الشعب أماز كانت ؤإن 
.2011عام 

الأبيضالبيت من والمقرب بؤست الواشتهلن صحيفة مراسل وودوارد، بوب كتاب 
الارهابيةالأحداث تداعيات يصف أميركا؛'؛، في والنم الحرب قرارات اصحاب ومن 

ونيرونائب رمملد دونالد الدفاع وونير تشيتي ديك نابه مع الابن بوش عمل وكش 
رايسكونداليزا القومي الأمن ومستشارة باول كولن الخارجية وونير ولفوفتز بول الدفاع 

فيتحدثوتنفيذه. غزوأفغانستان لتخفل تيتت، جررج الأميركية المخابرات وكالة وريس 
هدهح مقابلات سلسلة إلى استنادا الارهات بمحرب المراق علاقة عدم عن وودوارد 

البنتاغوناكان مثلان يكتي، بوش. جورج ح أمض-اها حلويلة ومحساعات الكبرى الثخصيات 
أيلول/هجمات قيل مهور لمده المراق على للحرب يخهكل الأميركية( الدفلع )وزارة 
اجتملعدش ُه•  1998عام كلنتون بيل عهد في غزوالمراق شيع فالكونمس لههتُ مثتمبر 

مدعوماولفوفتز، سأل ، 2001سبتمبر أيلول/  12يوم الأبيفى البيت، في الميعة هؤلاء صم 
المراقعلى حرب لبدء أميركا على الأد.هابى الهجؤوم استغلال أمكن إذا عما رمجسفلد مجن 

أولاوالطالبان القاءاJة وتقليم لادن ين مسألة إنهاء على اصز ياول ولكن باحتلال. تتتهي 
لم،إدا باول: شرح يوش، مع الحربي للمجلس آحر اجتماع وني نحوالمراق. التوجه قل 
علىليس والخضم، الأن نشنها فلماذ  2001سبتمبر أيلول/  11قبل المراق على الحرب نبدأ 

11هجمات عن مؤول إنه ؤيقول المراق إلى ميننلر أحد لا الارهاب. على ل المراق 
هناكحتى ولكن ومويية إيران مثل للإرهاب داعمة أحرى دول إلى ننفلر أن يمكننا سبتمير. 

>ر3<سبتمبرارُ،.هجمات »ع رابْل المعيإالخثورعلى من 

Bob Woodward, Bush s War, 2003, p. 49. ( ١(
الرسبالسياسة أصبح صفر مقابل  99بأغلبية الشيوخ مجلس عليه مدق الن.ى العراق تحرير تانون )2( 

بغداد.قي الظام تغيير إلى ردعا المتحدة، للولايامت، 
Woodward, p. 87. (3)
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علىسح العراق العراقت ني حيارآحر لدينا يكن لم الاقنمادية الناحية من هوأته والعراق 
بحرسالفط(اا'/

الشرقني جيرانها على الخطر، كل الخئر، هي امرابل ألين أحرى، ناحية من و ٠
صاروخماثى وامتلاكها الغير، أراضى Jاحتلألها العالمي السلم تهدد الأومعل، 

ألمتشاء؟ ساعة عربى يلد بأي الفتك على وقدرتها شامل دمار لحه وأمنووي 
وصد 1947متد الأعزل هليتى الملالشعب صد المجاني القتل امرائيل تمارس 
عامأ؟ 30حلال اللماني الشعب 

الأةممادالآصمجمو

وراثةلدى قرن نصف متد أطلق شحار موتورزء، جنرال مملحة من أمتركا مصلحة  ١٠
نيالدولي المؤح عن ا وفرنُريهلانيا أفول حلفها التي الامتريالية التركة المتحدة الولايات 

المنظومةانهيار بعد حضورأ أكثر الشعار هذا أصبح ولقد العشرين. القرن ص الخمسيتيات 
مصلحةوأصعت الحالم. في الأولى الدولة مرتبة واشنلن وتبوء  1990عام الاشتراكية 

الأرباحعن بحثا العالم جابت اش الأميركية العالية الأركان عثرات مصلحة س أميركا 
العاليالناتج تلث منويا لها يرمن وتقنيا وبشريا مايا رأسمالا امتقهلت حتى والثروة، 

.2002عام دولار مليار ألف  30بلغ والدي القائم 

ترنا١٠والعشرين الحادي القرن وجعل العالم على بالقوة اليهلرة في الرغبة بفضل 
ارالبرانويا*إلى وصلت منيعة حصونا وبريهتانيا التحدة الولايات أصبحت أميركتا*، 
موالعن جواب إلى والمعي الإرهاب س المشترك بالخوف المرتيهل اكديد والرعب 

عاملأثه أي والرفاهية، بالحرية نتمغ لأنتا يكرهوننا الابزت بوش )قال يكرهوننا؛ا الل١ذا 
سنواتحلال وباتتا العسكرية القوة الحالم؛استعمال واشنهلنمواجهة فررت لقد الحسد(. 

اللاتينية،وأميركا أوروبا، أفريقيا، اميا، تقرييآت القارات كل شملت عكرية باعمال تقوم 

The Guardian, June 5, 2003.
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انتهاءبعد الرؤؤس متعدد دولي نظام ني كرى دولة أميركا تمح أن لاحتمال رحلأنا 
سيطرتهالمملوير الفرصة امتغك واشنطن فا0 حينها( في يه )المبالغ الونياتي ااالخطر، 

•الأرض أمم كل عر الساحق المكري تفوقها همر العالم على 
دولعدة ني الأميركي اليامي النناٍل مقدمات في النفملية الشركات مصالح كانت 

المؤتمرأثناء ماليزيا وزراء رئيس محمد مهاتير تمرح اللامات عدْ ومن بالنفط• علاقة لها 
:2003عام الأسلامي 

برزتكلما وذلك معادية إعلامية حملة إر الماصية الفترة في ماليزيا ،رتعزصت 
لصيؤةماليزي تنازل انتزلع في أملأ الخلية، القط شركات وبين بينها وتاينات حلافات 

الحملاتهذه تترئف ألا المائة وكان تلائمها. الي لشروطها الرصوخ عير الشركات ط، 
عرشروطها،.الشركات شذه إلابحدحصول الناهضة الاعلامية 

الأميركية،ريونوكول،النفهل أذشركة المايقة وزراءباكستان بناُليربوتورئيسة كماأعلنت 
وزارةمن وخصوصا الأميركية الادارة من قرية الشركة وهالْ حكومتها. سقوط وراء كانت 

الومعراسيا ر تركمانتنان دولة من الخاز لتقل ومرشحه المركزية والمخابرات الدفاع 
رئيسااصح الذي كرزار حامد أف كما الأقصى. والشرق باكستان إر أفغاننتان عبر 

إربوش الرئيس منشار زاد، خليل دزالماى ، 2002عام طالبان نثنام منوط بحد لأفغانتان 
شركةر موظفين أفغانيين كانا المراق، شمال ر المراق، إر،رأحرار معوثه ثم أفغانستان 

الطالبانحكومة رفقي ، 2001نهاية ر أفغاتننان عر الحرب أسبان من فكان ايونوكول،ّ 
أفغانستان.ر للعمل الأرجنتينية بريداس شركة وتفضيلها الأميركية يونوكول شركة عرض 

الماليةالشركات بمصالح علاقة لها نيازوف صابر تركماتننان رئيس اغتيال ءأحاولة أل كما 
التركمارالماز من ءكع_، متر مليار  30نقل مشرؤع ر تنازلان تقديم تنان تركمانلحث، 

الصالحتماربت، وهنا دولار• مليارا وكلفننه كلم  1S00طوله أفغانستان ر يمر أنبوب عبر 
الشالأناسي، ؤيع يقلص لأنه الأنبوب تريد لا روميا الأميركية: الملحة وظهرت المالية 

عثريمر أن تريال•، وأميركا عبرإيران. يمر أن تفضل لأنها تريد، لا و؛ريهلانيا أراضيها، ر تمر 
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أنابيبلمد إيران معي •ع أكثر، آسا وسط ني الغاز حهلوط تتثابالث، ثم وياكتان. أفغانتان 
مياهتحت الأنابيب الهندتمريرعده مضل حين ني الباكتان، الهندعير إلى أراضيها من غاز 

التاينخي•حممها الباكتان عبر المرور وعدم العربي المحر 

أحراستقلال مع ، 197لالعام حتى للخلج الأمين الشرطي بدور ^؛٩٧^ نات لقد 
باستمرارنيتواتها بزيادة يعينيات مندالالمتحدة الولايات بدأت وليلك الحرين. محمياتها 

الحالتينحلقاتها على تتكل وكانت، النمط.. من وآمحنة دائمة مصادر على للحصول المْلقة 

وقيامبهلوي رصا محمد الشاه سقوط ولكن مصالحها. يهدئ محلي قوما صل أي صد 
الامراتيليالعربي مرتبهلة؛المريع عربية دول عدة وسياسات إيران، في اّلامجية جمهورية 
الادارةأقنعت، العوامل هده كل لولشنهلن، تماما يخضع لا لعراق المكري والصعود 
(Gunboatالمدقع ودييلوماسة الميامرة الأمبريالية لعودة حان ف الوقت، يأذ الأميركية 

(Diplomacy.

فتكررعملتةالثعوت يمعاش التحكم على ندرتها تعني المهل على الأمتري الهيمنة إن 
تخفيضإلى أميركا محت، الثمانينيات نفى الوقياني. الاتحاد صد بها قامت، الي الأفلأس 

إلىوالوصول القط. من روسيا عانيات تملص في بِا ومما الحضيض إلى الترول أسعار 
صعيا.اقتصادي وضع 

وهذاللعراق. الأميركي الغزو عشية العربي العالم فته بما العالم ملاعح كانت، هذه 
للهيمنةدعائي غعناء من أكثر يكون أن يمكن لا آخر سبب أي عن الكلام هزال يكشفه 

لمستاالصالح وهذه المليا المثل وليس الاقتصادية الصالح تديره فالعالم الاقتصادية. 
ديناميكينفلام هناك بل قا.يمة. وعائلات مشتركة مصالح تسيرها الخية الءول وكأن مهللقة 
هناكالطام هذا وضمن والعسكرية والمناعية الاقتصادية المالح من ومعقد رهيبج 

منانهللاقا بذاته مجعزقآ ؤيصيح والحرية الديموقراطية يتجاوز وهو وتكتلأت؛ تحالفات 
إدواردوحذر هنا ومن فرنسا. مللن، عشر الراح لويس أطلقها الي Raison D£tatالعبارة 
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عنالقادمة المرحلة نموذج هو العراق مأساة ني شهدنا، اما ُأ0 الأورغراي من غاليانو 
نعينهاء.الش العالية الغاب وشريعة العالمي الأسشاد 

يبين:لمصالحهاالاتصالية عن بمعزل المراق أمركاعلى النظرإرحرب ولايمكن 
مضى.زمن أي من أكثر والاستقرار الأمن المعولمإلى الاتصالي القتام هوحاجة الأول 

هداومن لاقمادها. واكمويل لبضائعها والأسواق الشلة الهتانة مصائر هوتأمين والثاني 
صناعةمكونات حملة في تفصيلا إلا للحرب الإعداد في البنتاغون دور يعل-و لا الخمملق 

كافة.الاقصادية الشزون في وملفات وأبحاث بدراسات تمر والتي واشنطن في القرار 
منحرجت الابن بوش للريس القوُي الأمن ارة متث رايس كونداليزا أف مصادفة ولتس 

إحدىتسمية إلى هناك نجاحها أذى حيث الأميركية الفعلية شيفرون شركة إدارة مجالس 
شركاترئيس كان بوش نائب تشيني ديك أف كما باسمها. الشركة تملكها الش الضد ناقلات 

هاليبرتون.شركة منها تمرى 

دلكنيل عالمية. هزة وأحدثت الأميركي الاقصاد سبتمير أيلول/ ل ا هجمات ضربت 
الأرضيةالكرة سكان س المثة ني عشرة من أكثر يثكل ولا الأول، فريقتن: المالم م انق

وأوروباالشمالية اميركا في إجمالا ومقيم ُرتني معيشة ومستوى ورفاهية بامتقرار يتُم 
ولاالمالم سكان من المثة في نمانين يثكل والثاني جنوبآسيا. وبعض واليابان المربية 

غارقالمئة، في  15على الخالي الاتصال من حصته تزيد ولا والرناهية بالامتقرار ينعم 
ماوكل وتلوث متطرفة وحركات وأمراض وفقروجؤع اجتماعية وأزمان أهلية حروب في 

يرنحونالمناعية الدول ومعها أميركا، سبتمبركانت، أيلول/  11تبل الحياة. يعْلل أن يمكن 
المالوضخ والضرائب المائدة أمعار بخفضي ذللث، تلافي محاولات وسعل اتصالي ركود 

ضربةالأميركي الاقماد تلقى مبتمبر أيلول/ ل ل وبعد الفيديرالية• الميزانية في الفائض عبر 
معا.مر والالتهللث، مة فى 

صحيتهاوذهب، للعالم، المالي القالي، نيويورك مدينة الارهابية الضربة أصابت، لقد 
فىالاقصادية الحياة وتعهلالتا والقانوئية، والاقمادية المالية الشؤون فى الخبراء آلاف 
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بحالةالأميركي المتهالك وأصيب المال، وأسواق المطارات فأتقك عدة لأيام أميركا 
الأسهمأسواق عانتا فقل صعبة، اقتصادية مرحلة الهجمات وسبق هائلين. واصعلرات هلع 

دولارُمليار  4000الورق على بلغت،  2001يناير الثاني/ منذكانون حاد هبوط من الأميركية 
فالأنتاجالعام. من الأولين الفصلين في سلبية الأنتصادية المؤثرات كل كانت، حين في 

عيروهذا أيلول/سبتمبر، سئمت، الش الحشرة الأشهر في متواصل بشكل هبط الصناعي 
4.8أغطس آبا/ نهاية حتى المناعي الأنتاج ملص حجم ويلغ . 1960عام منذ مسبوق 

يكنلم لذللث، المنة. في  7.2سبة التكنولوجية الصناuت انتاج تقالص كما المنة، في 
لحركةاستمرارا كان لأنه الضربة جراء جاء بأنه الأميركي الاقتصادي الأنحانار ير نفممكنآ 

التيالأشهر ني اميركا منها ءانتا مشكلة أهم ولعل الاثتصادى. المشاط في المامة الهوط 
الاحتياطتدحل لقد الأميركي. والختثمر المتهللت، ثقة استعادة كانت، الضربات تلت، 

أيامبعد نيويورك بورصات فتح إعادة قبل بفاعلية الأميركي( المركزي )الصرف الفيديرالي 
علىتقفل الأسواق كانتؤ ذللئ، ومع أساس، نقعلة  50بحسم الفائدة بخفض الهجمات من 

ضحبفروعه النيديرالي الاحتياط واصل كما الأّبوعا ذللئ، طوال تقريا يوم جديكل هبرط 
الاقتصاديةوالخوسسات الأميركي المواطن واسعار اليولة لتحسين الدولارات مليارات 

والموازن.ياكقة 

تضررأالأكثر المدني اطيران وكان المعي،، الاقتصادي الوضع استمر  2002في 
ووسهلالأوسعل الشرق في المكرية الأعمال وأسفرت تراحع، فالفرأ[ذط\ش1 أسهر. لبضعة 

التفهل،اسعار ارتفيع الى إلخ، لغزوالعراق، المحضير بالي، تتجرائت، آسيا)غزوأفغاتتأن، 
ورافقالوقود. عر بتكلفتها ترتبعل التي والبلأستيكية الكيميائية العضاعات اذت وبالمالى 

علىالخاص الإنفاق انخفاض وبالتالي الأميركي الخ~ننهللثإ ثقة انخفاض الحا.رث، تداعيات 

طراراعادايجابتا فإذتصحيحا ولدللن، بعضهانميا اJورصانإكان ني اصعارالأسهم انهيارات إن زا( 
بيع'من أف الامركتوف المؤولون أكد وقد الأسمار. الى حولتها اكي الشركات ال المال ضخ 
٠ستة،ا بعد حك ص اليوم اشترى رمن منة، بعد بكي الثوم 
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وصناصالعسكرية المناعة نحتت المهال ني ولكن الامتهلاكية. والخدمات الصانع 
اميركاإذ الأزمات. زمن ني تةاوال>يا تنتعش التي القطاعات أي والتح والادؤية الغذاتتة المواد 
ومثلالأنفاق، ؤيزيد والتكنولوجيا المكرية الصناعات تتحسن حينا الحرون في تنتعش 

عامفيتنام حرب وفي كينيدى، جون الرئيس ُع ا 962عام الكوبية الأزمة في حدث هذا 
ندموا 199اعام الخليج حرب في أميركا حلفاء أذ كما جونسون. ليندون الرئيس مع  1967

بها.يتهان لا مالية التزامات 

ثمنهينعت صحي عير تضخم الى أدتا المالية واليامة الحكومية الققات ولكن 
.2002و 2001في ركودآوافلأسات أميركا 

العاملوهدا باهظة. ينفقات دد متث أمني نظام الى اكحرل نفق في يحلن اميركا أن كما 
أطلقتالمثرين القرن حلال اميركا في الحرية لأن الختهللث، ثقة تحسين في يساعد لم 

للماديات.u_ لامتهلأك الخان وأطلقت والثقافي، والملمي الفني اص 
عدةدول في تداعيات حصول حتما يعني اّلي الاقتصاد في المقوي الرا؛ءل إذ 

المالياّلم قلب هي نيويورك وأف حصرصا التحدة. الولايات في اكلورات جراء 
علىالتحية للولايات الهائلة واسرة المربية. واوروبا اليابان يه تقاس الذي والتارومتر 

ّللقربة المعنوي للمعنى اكتراثها عدم يعني لا الكارثة ونفض الارتداد 

الثركاتأرباح في هبوطا  2003عام المراق غزو قيل الأميركي الاقتصاد شهد 
الانهيارمنل. مثيل البلاد له تثهد لم والبورصة المالية الأسواق في وسقوطا والامتثمارات 

الكندي؛'ااناسيونال أصدرها؛نلث، التي كتللث، مصرفية نشرات حمت،  1929عام الاقتصادي 
الأميركيالاحتياط فائدة؛تلث، معدل على الحقيقي اّئد انحدر فقد المقارنة سبيل وعلى 

بالمتةواحد س أقل إلى  1933عام بالمنة  11مجن التحية( الولايات في المركزي )الصرف 
هذهكانت  1996عام وفي (. 1929عام بدأ الذي للهبوط ة الخامالمنة في )أي  1934عام 

National Bank of Canada, «Are witnessing a repeat of the 1930s in the U.S. Economy?)), September (1

2002.
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العاملةاليد حجم أ0 كما . 1998عام يالمة واحد من أنل إلى ووصاك يالمثأ أريعة الفائدة 
مبالمة  12.5إر لمحدر  1990عام ١^^٤ س بالمة  17.5بلغ السح نْلاءات ني 

ئينأصبحت ، 1996العام مد ( household debt)الفردية الديون زادت وكدك . 2002
واكاعالاقتراض وسهولة الالكترونية البaلانات انتثار يب ب، 2003عام متوياتها أعلى 

)متازل(الثمن الياهفلة الغ مراء من بآس ولا يرام ما على متكون الأمور أل المستهلك 
التونيرنسبة وصلت نقد وبالعكس الخ(. سياحية، يرحلان والقيام والكترونيات وسيارات 

عامالأميركي القومي الناج من يالخة  13نسبة بلغت بعدما الحضيض إلى لاقتصاد اش 
والمعدانالتجهيزات ني الاستثمار أما بالمنة.  3.5حدود في  2002عام فأصبحن،  1975

بالخة8 إلى الشركات استثمار مجمؤع من  1996عام بالخة  13من انخفض فلقد والألأت 
.2002عام 

دولارمليار  300)الأميركية الخزينة ني العجز قيمة الحكومي؛لغت، الصعيد وعلى 
إلىموازنة وارتفعت، حكومية، موازنة أي قبل من تنهده لم وهومتوى ( 2003عام 

وفرناوروميا الصين فيها بما الدول عثرات لقلع موازنات اوي ندهمح، دولار ملتار ل؛ةت 
ب3.2 2003يناير الثاني/ كانون في الابن بوش ندمها اض، الوازنة حيدت ولقد و؛ريْلانياّ 

القائمالحلي الناتج من حدأ عالية ثة نوهذه مجليأر( ألف، يساوي )التريلوين دولار تريليون 
رطيوندولأر(.30البالغ سالأنتاجالعاJي 

لخفضبوش هومشرؤع الأميركية الفيدرالية الحكومة فى العامة اّلية صعوبة في زاد وما 
الديمقراؤليالحزب، اعتبره مشرؤع وهر سنوات  10حلال دولار مليار  670بقيمة المرالبإ 
فرصحلق في أو النمو في هم يولا الأغنياء لمصلحة أثم الاجتماعية للسياسة وناقدون 
العمل.

المنالةفمعدلأت الشفقة. يثير وضع فى غزوالراق عشية الأميركي الاثصاد يكن ولم 
بالاتحادللضرر تتعملها الأميركية الادارة طوأت قد بل وقوية، ثابتة والعملة محقولة كانت، 

كماالثمن. باهتلة اكول تللث، بقاع يجعل ما الدولار قيمة تخفيض عير واليابان الأوروبي 
كثيرآعنلاتفرق أئها سيلاحغل الفترة تللثؤ ني نموالاقتصادالأميركي لختويات المرام، أل 
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الأول.المونع »ن الائزلاق تخاف كانت أميركا ولكن الأحرى* الصناعية اللءول ويات تم 
مواتعشر بعد الأميركي الوضع تدرس الأُيركة الإدارة كانت العالمي، المستوى وعلى 

ذلكالأميركي. الخيش يحوحة نمط عر للحفاظ أميركية محلوات فاحتارت منة وعشرين 
وصولاالثرين، القرن من التسعينيات في ممتازة افتمادية نهضة يعد التحل.ة الولايات أف 

وحصوصأالجديد القرن بداية في تتدهور بدأت الخامة، الخزينة في مهم فائض تحقيق إلى 
بخفقبأنه الأميركتن الناختن بوش جورج وعد ههه2 المام في الابن• بوش هد عش 

الحزبمرقح صد الأميركية فوزه؛الرئاسة حال في الأميركي المكلف على الضراتب 
الضرائبلتخفيف مثروعآ الكولنرس إلى بوش تدم فوزه وفور غور. آل الديمقراؤلي 

وفرهما مججمؤع فيكون سنوات عثر ولمدة دولار مليار ا 35محقدارْ سنوي بمعدل تدؤيجآ 
،2001صيف في المثرؤع هذا الكونغرس وأفر دولار• مليار 0قتل الأميركيون الكلفون 

أيلول/ 11هجمات حدة رادتها واتممادية، مالية مصاعب واجه الأميركي الاقتصاد ولكن 
الجزوضع إلى مجددآ الخزينة أوصل ما الأنفاق، نيادة الأميركية الادارة وثرار سبتمير 

٠شارعالادارة ندمت ولقد . 2003للعام بوش موزانة في دولار مليار 3  ٥٥تيمته بلغت، الذي 
صراس،إضافية.تخفيض 

فاق، 2001عام دولار مليار ألف،  37إلى وصل الذي التعاظم الأميركي الخام الدين 
القوميالدحل وفاق دولار، مليار ألفر  32وهو مجتمعة الخالم دول لكل الوطني الدحل 

أسهموانهيار الكترى الشركات فضاتح سهد  2001الخام اذ كما يالمئة. 400بنسبة الأميركي 
ناديكن ولم دولار• مليار  4600من أكثر بخاتر؛الغت، سب، ما التكنولوجيا مركات 

فيالخال.رات وتجار المافيات تغلغل عن كثيرة معلومات ظهرت إذ متغربا الشركات 
الولاياتفي دولارآ  20فتة س الل.ولأرات من كبيرآ جزءأ أل درجة إلى ألأٌيركير المجتمع 
أذالكونغرسمن الرغم وعلى مختبريا• معايتتها لدى مخدرات ولوثة حملتإرائحة المتحدة 

ملياردولار 80إلى  50من وصلتؤ لخزوالخراق اعتمادات تخصيص بوش طلب على وافق قد 

انية،إنمساعدات دولارشل مليار إعمارونصقإ إعادة دولارمثاؤع مليار  2.7متها ضس 
عامةأموال على الثور فى معربة وجدت الأميركية الحكومة بأذ اعترافا ثمة أف إلا 
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مكافأةيدفئها أن يجب ليّا أصبحت العرا؛ي النظام تغيير كلفة إذ الأنفاق. لهذا 
المهمة.هذه تنفيذها على المتحدة للولايات 

نيالدولار قيمة تخفيض إلى المتحدة الولايات ينع الصعب الأميركي الوصع هذا 
حجممن وتقرض نسبيا لترحص الأمبري الصادرات تشجع لكي العالمي القطع سرق 

اليورونيمة فارتفعت وساحة. وحدمات فبماتع من الأحرى الدول من الأمتركتة المشتريات 
ولادةمنذ عليه كانت عما يالخثة  25إلى وصلت ينبة  2003العام حلال ملحوظ. بشكل 
ذكلعقاب هوبمثابة للدولار التخفيض هذا أذ بعضهم اعتر ولقد . 2001بداية في اليورو 

المتحدةالولايات اذ الحقيقة ولكن المراق. على الحرب عارضتا اللتين وألمانيا ا فرنمن 
ومعالمالية. والأستراتيجية الأميركية الأفتماد حركة "حارج الأهمية بهذه نرارات تتخذ لا 
فيانحسار النموومن في تياطوأ شهد الذي الأوروبي بالاقتصاد أصن الدولار تخفيض أذ 

منالأميركية المشتريات وانخفاض المتاحة حركة ني وتراجع الأمثري الاستثمارات 
الأميركيبالدولار ثدي التي أوروبا لواردات وفر تحقيق في أيضا ماعد أنه إلا أوروبا، 

الضل.واردات ومنها 

لكزوالإعداد 

المراقفي الململة من حين صدام لإزاحة جهودأ المتحدة الولايات اتدعم 
الكونهنرسأصدرْ  1998المراق تحرير )مانرن مكانها تحل ديمقراطية لحكومة وللترؤيج 
صوتآ(. 38ضد  360بأغلمية الأميركي 

لعلاقة لا صديقة غير وأحرى صديقة دول إلى الأوسط للشرق أميركا تقيم 
تبعيته.ؤيثيت سياستها ينقذ ما يمقّدار لأمجيركا صاويق هو دولة أى فنننأم ؛الديمقراطية؛ 

هكواإذ أميركاكعا.و. إليه تنفلر ه نفالوقت وني ديمقراطيا النفلام يكون أن يمكن وبالقابل، 
ينيامتالخمفى طهران إلى المودة على إيران ّاه لمساعدة الأميركية الخخايراُت سعت 

وهكذالبلاده، الحب الديمقراطي الوزراء رتيى مصدق محماو الدكتور من بالتخلص 
الدكتاتورمكانه ووضعت  1973عام تثيلي ديمقراطيافي المنتخب سلفادورالليندي اغتالت 
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الكوتغرسأعضاء وأغليت القومي الأمن مجالس أعضاء أصبح الابن بوش صعود بعد 
الجديدللمين مدينة السياسي القرار ني المؤثرة الأميركية العاصمة ني المؤسسات ومعفلم 

وزراءدئتس شارون وقين المتطرف اللكود حزب من جدأ مقزبة بل لامرايل وصدمة 
صرورةحول شارون نداءات الأميركية الإدارة ني تبزأصدقاءإسرائيل لقد إسرائيلآنذاك• 

دونمن الأمتركي الغزو سقا اللدين المامض ني امؤع يخل نلم عاجلا، المراق صرب 
بوشيالرتيص بدءأ غزوالعراق، تدعوإلى عامة أوكلمات صحفية مقابلات أو تصريحات 

•و؛يرل، وولفونتز وباول وراص وتشتتي مرورأبرمنلد ه نف
احتار، 2000عام الأميركية الرئاسية الانتخابات حمالة الابن بوش حاض عندما 

للأمنمتثارة يعد فيما رعيتها الخارجية للوون متارنه لتكون رايس كوندوليزا 

والد0إذ بوش نال انتخابي اجتماع وني • ونيرأللخارجية( باول كولن الجترال وعين القومي 
عروالقضاء الكويت، تحرير منها أهدافا حقق بل ، 1991عام العراق صد الحرب يونفح لم 

أميركاعملهاالمكري*تواصل أن تمغ لم هدنة صمن الباني ترك لم الراني نمقاالجيش 
بتفيذكاليتون بيل أمر التجسس بتهمة الدولتين المفتشين المراق طرد عندما  1998العام نفي 

صاروحيةوهجمات طلعة  650والبريطاني الأميركي العليران ونفذ الصحراء ثعلب عملنة 
البنتاغونكان فيما هادئة نار على المراق على الحرب مواصلة مخطهل فكان أيام. ثلاثة لمدة 

حربفجعلت، اكفصيلية، الخ3ل3ل. على تعمل واشنطن في واليامئة المكرية والأجهزة 
سريعة.نزهة للعراق المزوالأميركي الاقتصادية، والمقوبات الاستنزاف 

سلسلةالابن يرش بدأ ، 2001أيلول/سبتمبر في الارهابية الهجمات بعد مباشرة 
الدفاعوونير تشيني ديلئ، الرئيس نانبا من المرلفح القومي الأمن مجلي *ع اجتماعات 

القوميالأمن ستشارة ومباول كولن الخارجية وونير ولفوفتز بول، ونابه سفلد رمدونالد 
ّو.ةوأحيانآ يومية اللقاءات وكانت، تينت،، جورج إيه آي المي ورئيس رابي كوندوليزا 

حعلعلونحع خلالها تم وقل■ كتا؛هأ'أ، في وودورد بوب بشير كما الواحد اليوم ني ساعات 

Bob Woodward, غراسمح■ fVar, 2003.
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الأجتم1عومني (. 2001الأول/اكتوبر تثرين 7 ني تنقيذها م )التي أفغانتان احتلال 
علىالعراق على الحرب ملف ورمملي. ولفوفتز وصع ، 2001ستمر أيلول/  12يوم الأول 

امات ودوورديضف ولكن أولا• أفغانستان التركزعلى ضرورة وياول ورذيوش الهناولة، 
ومأك؛العراق، موضع رايس كمحت، حتى التمميد إلى ءلرينها أفغاستان حرب أحذ>تا أن 

ولفوفتز.فتحتس الءلاولة؟اا، على العراق على الحرب نضع فهل أفغانستان، في نجحنا رإدا 
مخهلهلوثائق في يتفلر وهو ، 2000عام الأيص الست، إلى وصوله متد الابن يوش وكان 

ونيرآ، 1991عام الخليج حرب في للأركان  Ixliكان الذي باول كولين فعين غزوالعراق، 
العراقعلى عقويامتا لفرصي حديدة وسائل استتياحل إلى يحي الأحير هدا وأحد للخارحية. 

الدفلعونير نائب ولفوفتز وقام مهليعا• لباها الذي الدولي الأمن مجلس في تباعا ءلهررت، 
الابنبوش إن أيضا وودودر ؤيقول الحرب١١،٠ لبدء العراقية المعارصة ْع الجسور بمد 

وعلىوالاقتصادية العسكرية العراق قدرات إصعاف ني العفويات تأثير تفاصيل على اطير 
لأذسهلا سيكون غزوالعراق إل ولفوفتز قال الاجتماعات أحد وفي والأمراصى. المجامة 

ذاتهالاحتملع في استراحة وأثناء أيام. حلال وريما سريعا سيكون < ٠٧٥ومقوؤل أيغ وصعه 
إضافيةتفاصيل الأخير هنأا قدم حيث وولفوفتز تثيتي ْع جاني حديث، إلى يرش انصرف 

علىالحرب إذإذ تقديراته، في ولفوقزمحقآ فكان العراق؛؛،، على الحرب نجاح فرص عن 
•يوما  20بغداد واحتلال غزوالعراق استغرق ييتما شهور حمسة استهرنت، أفغانستان 

أذوودورديعلم يكن لم الذي يرمقلد وودورد التقى ، 2002ينايرالخاني/ كانون  ١٥في 
اليومفي  2001أيلول/سبتمبر  12اني وودوردت وسأله الاجتماعات. هن>0 تفاصيل يعرف 
وعلىالعراق على متزامن شذهجوم مسألة الاجتملع في ياسيدي ؤلرحت للهجمات، الثاني 

يفعلون؟ماذا الجحيم ابحق غاصيآ! ردرمسنلد الزال وودورد يكمل أن وقبل . ٠١لادن. ين 
يرغباولم • ٠ ٠ المقايلة. من الموصؤع هذا أشيا الله.. لحنهم مرية وثيقة كل لقدأعهلوك .١ 

ولكنغزوالعراق. إلى الاشارة شهلب على وودورد وافق حتى المقابلة متابعة في رمفلد 

Woodward Bush s fVar p. 13ا. ( ١ ) 

 )2(.84 .Woodward p
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تشتتينلكن القومي. الأمن مجلس اجتماعات عن يخف لم العراق على للحرب التجهيز 
فييهم باول كان حين في العراق غد العسكري العمل عن يتكلمون وولفوفتز ورمجفلد 
الأستخبارابم.الأعمال فى وتيتت والسياسة الديبلوماسة الأبعاد يتهلوير التحضير 

تشرتوراتيفي بوش تال لهه2 أيلول/متمبر  19في القومي الأمن مجلس اجتماع في 
٠اليريهلاتيين٠ موى حليف لنا سقى لن شل عامين وبعد أعداءنا،• ءمحتدمر م،يأتيت لما 

لتيدأالعراق صد الأميركية الاستنزاف لحرب رسمية كنهاية الاجتميع هدا اعتبار ؤيمكن 
علىالحرب بدأت وفن، ، 2001اكتوبر الأول/ تشرين  10ني البرى. للغزو التمهيد مرحلة 

سوريةإلى المرة هده الأنذلار وترجهن مجددأ، القومي الأمن مجلس اجتمع أف-انِتان، 
وتدعمالارهاب تدعم دولة رأنها ن  XXمهاجمتها؛وصرورة الأميركية للخهلة آخر كهدف 
باولولكن الارهاب، صد أميركا •ع ن تتعا إذ،رؤية الحضور بعض وفال ،. aIUحزب؛

كلصد تكون أن سويية على 'يجب نالت معتدل، بأنه انياعأ العالم يعهلي كان الذي 
للولاياتمساعدات قدندمت، ّورية وكانت، واثنهلن(. مشيثة حسسا تسير )أي الارهاب، 

الادارةلصقور يرق لم وهدا الارهاب صد حربها في ساعدتها  2001حريف في المتحدة 
فلدرموتدخل المتحدة. الولايات متعاونة«ع كدولة سوؤية صورة حنن لأنه الأميركية 

اعدتهمبمفتولنا لأذ القاعدة صد مويية من ة اعل حمنألل_ؤ 'لن فقالت ياول متعلق لدعم 
دعمهاسريية؛أججة ملاحقة على ندرتنا يشل ما دعمهم بتقدير محكومون بأننا ّيشعرنا 

إرها؛ية*ره.لمنثلمات 

687الأمن مجلس لقرار العراق مخالفة هى القانونية المتحدة الولايات حجة كانت، 
العراقأذ الثانية والحجة القرار. لتنفيذ القوة استعمال الماع البند تحت، لها يحق و؛دللئ، 

لأنهالفنام إسقاط في ترم، واشمملن أن الثالثة والحجة ثا،ل، دuر أّالحة كاعة ي،ُمل 
العراقي'.للسعثؤ الديمقراعلية هو'جلت، والهدف سعته ؤيقمع دكتاتوري 

Woodward p. .60ا( 1  )

Woodward p. 220. (2)
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العراقأ0 الابن برش أعلن ، 2002الثاني كانون  29ني الاتحاد* احال عن خطاب ني 
الشمالية،ركوؤيإ إيران الونتا ذلك ني واثنْلن بنظر صم الذي الشر* ُمحور من هوجزء 

معلوماتوفق دمارشامل، أسلحة لحيازة يعي لأنه المتحدة الولايات يهددأمن العراق وأل 
حطاتبعد التتميد مرحلة ليدحل التحضير من كاملأ عاما العراق غزو انتثلر لقد صحافية. 

شؤححيث دييلوماسيا الخارجية وزارة واستعدت عكريا الينتاغون فامتعد ، بوش 
باا.انافإذا الوقت. بحض بتغرق وطا لغزوالحراق دولي تحالف بناء إلى *نحتاج ت تشيني 
كماالأحيار أننا العام الرأي إلينا يتفلر ولن الميادرة ستخسر حسين صدام نحد *ولهأ عملا 
دشالأميركية الادارة في نما *لقد برودوم؛ تايمرتود التيمحئورك مراسل وكتب الآن*أُ،. ينظر 

المتحدةالولايات أل سعور الراء على والجمهوري الديممراش الحزبين من الكونغرس 
حسين*أُ*.صدام يقودْ عراقي نثلام باستمرار تمح لن 

مريةبأعمال دولارللقيام مليون  200بإنماق أمراّتخوارابي بتوفح حْلايه بوش وأنح 
او.يأيوزعتها فقهي دولار مليون ي07 )مقارنة المعارضة ت نشا وتمويل العراق نظام ضد 

وشرحاللي(. لذللث، الغزوالأميركي أناء الولاء لشراء الأفغانية والزطئُت، المائل على إيه 
معارضةلقوى حقيقيآ وحوي فلا الأكراد يامتتاء وأنه أفغانستان ليس العراق أل لوش تينت، 
فيالأميركية المخابرات حفل مباشرسيكون عسكري هجوم عيان وفى العراق، داخل هامة 
التمهيدهي  2002عام المخابرات -نملة فكانت، بالمتة. عشرين من أفل العراقي اإنثلام فلب 

بأطرافوالاتصال الأستخياراتية المعلومات من محور أكبر على بالحصول للغزوالعسكري 
بغداد.في الفلام تغيير على واشنملن عزم عن مرارأ يتكلم بوش وأحد الداخل في عرانية 

يدورالأميركي القومي الأمن لمجلس اجتملع كل أصح ، 2002نيسان/ابريل مند 
والحربواللوحستية العسكرية الخهلعل وحول العراق على الحرب تايج تحديد حول 

العسكريالتغلغل فبدأ صربها. المعللوب والأهداف العسكري الاستعداد ومتري النفسيأن 

Woodward P. 88. (أ)
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الجويةالغارات تماعدت ومعه ، 2002يونيوحزيران/ في العراق ني الأرض على الأٌثرم، 
نخبةصبامحل يرافقها حاصة إيه آي مي نرق ودحلت السامة. السنوات محليالة تتوئف لم التي 

الأماكنعن معلومات الغزووجمع ميادين لتحضير تموز  10في العراق أراضي أمركيون 
معسنة.ومدن مواغ احتلال سهيلات أوتصعوبات وتحديل. الأميركي الجنس ميلحلها التي 
الأرنحنكحفير — البشمرغة — الشمال في الكردية الميليشيات تثفيم الفرق هذه جهود ومن 

أنصارومنها للاميركيتن مناوتة مسلحة عناصر أي من الكردية المناؤلق وتهلهير للغزو 
ئانونآيجيزالأميركي أّاررالكونغرس الواسعة، الميدانية الامتحدادات هده وبحد الإملأم. 
الدوليالأمن مجلس من  1441فرار تعه العراق، صد الأميركية الخلحة القوى استعمال 

أمرألواثنهلن.يعصى لا الرحلة تلك، ني كان الذي 
للحرب،والأنمادية المسامية التداعيات عن يوش أبلمرباول ، 2002أغسعلس آب/ ني 

فييشلن، لا وهو الحرب، في ساحق أميركي نرز على يتونف لا الأمر وأف العراق على 
وألحمومحا للغاية. وصب مكلف، أمر وطا ؤإدارته العراق احتلال على ولكن ذلك، 
فيتاححة المتحدة الولايات فت؛ل.و الدول*، ايناء ليت، أميركا مهمة أف مرارآ صرح بوش 

الاستقراروالازدهارالثناءوتحقيق إعادة في ولكنهافاملة وتدميرالشعوب الحروب حوض 
جنراليقوم ءنل.ما المالم ميول الذي الأنaلثاع عن باول وتساءل تقهرها. التي للشعوب 

للعراقالأميركي الحكم سيستمر الونت، محن وكم بغداد مجن مباشرة العراق بحكم أميركي 
فيوهويرغبا المراق صد لماءتحالفإدولي استعداد على إئه بوش ونال ّينجحُ'؛. وهل 

أمرهميحم المساعي هال0 ني ينجح لم إذا ولكنه الأمن مجلس من قرار على الحصول 
دونمن القومي الأمن مجلس أعضاء التقى ، 2002اعسعلس آب/  14وفي وحيلوأ. ويدهب، 

مجعتاسوىاليى الماعق هذه حتى واته دولي بتاءتحالف إلى الحاجة باول وأعلن بوش 
ألالمجتمعون ونرر اوروبية*• ودول وتركتا الخليج ودول المودية إلى وتحتاج ؛ريْلانيا 
عنسيكون  2002سبتمبر أيلول/  12في التحلوة للأمم الممومية الجمعية أمام بوش حطاب 
المنواتفي المائة درجت، كما الأميركية المم أوعن الأوسعل الشرق أزمة عن وليي المراق 
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أصحالش المتحدة للأمم حادا انتقادا برش حط-اب يكون أن تشيتي واقترح المافة• 
المنطقكان )وهذا العراق حرب في أميركا وراء الاصهلفاف الضروري ومحن هامشيا دورها 

أفالجمح ووافق ييرل(- ريتشارد عنه عتر طالما الذي الأميركي الثمين لمراكر الكلاسيكي 
تقديمالدولية المتثلمة رنفى لأذ المنجدة الأمم من الحرب لإعلان دعما يْلالب لن بوش 
الحرب.جهرد تواصلت إذا الأميركي الموس صيعزي الدعم هذا 

ساعاتبمب وأض كرونورد ني عزرعته في برش وودورد الض أموعض وبعد 
وأذهدنهالعراق في النثلام تغير ألة ممرارآإلى يعود بوش فكان رايس. كوندوليزا بحفرر 

*الخطرصد شعواء تهويل حملة يقود تثيتي كان الأثناء تلك وفي بمدام. الاطاحة هو 
أ0وأكد نتيجة، إلى تودى م المفتشين عودة يأل يؤمن لا وأته العراق، يشكله الذي الذري 

مجلساجتمع ، 2002سمر أيلول/ 6 وفي النفل١م٠أ؛. إنهاء على متحمل المتحدة الولايات، 
يعيدما حديد المعيإلىءراردولي فكرة تشني وهاجم بوش، بغياب، الأميركي القومي الأمن 

حهلا؛هني يقول هوأن الريس يحتاجه ما *كل المتحدة؛ الأمم معلخ إلى التحدة الولايات، 
مجلسفرارات، كل وداس رفض صدام ؤإل مجرم هورجل صدام إل المتحدة الأمم أمام 

وأصبحالحرب،،. إلى بمفردها الذهابه بحق تحتففل• المتحدة الولايات، ؤإذ المابقة الأمن 
الأميركيةالءلارات٠ قامت، وفعلا فورآ. العراق صاّ المكرية الأعمال بدء تشيني هاجس 

حربانتهاء منذ مرة لأول سبتمبر أيلول/ أوائل في العراق على جديال<ة بغارة والثريطانية 
الامتتزاف،امتمرارآلحرب ولمست، المرة هذه مختلفة الغارات، وكانت، عام. تبل ، الامتتزان

بدءإل بؤستا الواشنهلن وتقول الحرب. نيل وماوثات، كسر عسكري لمل تمهيدا بل 
فوقالمكري الممل لتجل.يل. جل.يدأ دفعا البتاغون أعهلى العراق غزو بعملية بوش تفكير 

المكريةالعلومات، وجمع للحترب الماحة وتمهيد الراقية الدناعاتر لإصعانح العراق 
العراقُُأ.عن واللوجتية 

الجربإدارة فى شيهناتي اسلوب إلى يعي الحمائم محن بعضهم خلته الذي باول كان 
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ملوكأ0 رأى ناول ورمفلد• كيتي والمباشر الفج السلوك عن يختلف العراق على 
والادعاءاذأمركامتامتغلاله من بوش ميمكن باءوالمث«ل، ؤإن المتحدة الأمم طريقة 

متكونولذلك المنفرد. الممل سوى أمامها يعد ولم حدكها المتحدة الأمم ولكن للتعاون 
الحرب.لس لوامنهلن مسوغ أكر التحدة الأمم ني مرص حل إلى التوصل عدم مألة 

إلىوزارته نى الديلوماسن من عدد انحعلر المراق صد المتشددة باول مواف وبسب 

متثاريرائي امتقالة رسالة لي جاء حنث سامته، على احتجاحآ الامتقالة 
تتعارضعنها محنا يهللب الش الماصات *إذ إلى؛اولت آثيتا، ني الأميركية المارة 

نحدالحرب إلى المحموم معينا إن بلادنا. محمالح مع بل نحب الأميركية القيم *ع ليس 
والد»اع.الهجوم في لما سلاح أمضى كانت التي الدولية مصداقيتنا تبديد إلى يقودنا المراق 

الالما٠عرفه الدولية للعلاقات نسج وأن*؛ع أنوي بدأنانمرق ولقل. 

قيوالخيالة الملام وأحياء الضمير أصحاب من أميركا تخل لم الفترة تلك ني وحتى 
والمؤسساتالشخصيات فيها يعدد المقالات من ءالدأ سعين. إدوارد كتب ولقد المالم، 

؛الاءأالأبيضن، البيت مياسان علنا انتقدت والي الحرب ضد وقفت التي الأميركية والهثثات 
ولكنالساريين• وبعضن الاتساق حقوق وحمحيات الكنائس من مرورأبعدد كارتر بجمي 

يرافقهاالمتحدة الولايات تاؤخ في ؤيمينتة مملرفا الأكثر يي حكرمة في كانت المصيبة 
للحروب.وحيا ؤيميتة عنجهتة الأكثر بأنه أيضا يصنف أن يمكن كونغرمحى 

المكريةللاجهزة تصقق الحرب، •ع الانتشار الواسعة الأعلام وساتل كانت 
الاعلاميةالحملات ساعدت إذ المتهلورة. أمالحتها ولامتعراض أكير لميزانيات المتعهلثة 

جيشفي محافيرجنرالأت وليم مثل التحرير رؤساء فأصح الأبيضن، الين أجندة المراق ضد 
القدرةالمراق لدى أذ الأميركي المام الرأي ؤيوممرن موانعهم من الحرب يقودون برش 
الادارةوأف المراق، تحرير يجب وليلك اادرية، يالامحالحة الأميركية الدن ضرب على 

الديمقراثليةنشر في الرغبة بل المالم على الهيمنة وليس الدالة مباديء تسيرها الأميركية 
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