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  1980نيسان 

 الشهر األكثر سواداً في تاريخ العراق

 د. علي المؤمن

 عراقي ، متخصص في الفكر السياسي المعاصر والشأن العراقي والجماعات اإلسالمية باحث

 دكتوراه في القانون الدستوري

 

 

جرائم ، بالنظر للفي زمن البعث ساة العراقأتجسیداً لم ۱۹۸۰کان نیسان      

لها وقع متمیز في  جرائم، وهي ارتكبها نظام صدام حسین فیه التي كبرىال

أدخلت  نهاأل عقود طویلة العراقیون یعانون آثارها وسیظل ،العراقي التاریخ

ً  مرحلة جدیدة ومعارضتهالعراق وشعبه  رخص العراقي أکان فیها الدم  ،تماما

 .من أي شيء آخر

 قرار إعدام اإلسالميين ومن يروج ألفكارهم 

كي ل بإجراءت اعتبرها قانونیة،، 1980مّهد نظام البعث لمنعطف نیسان     

الحركة أعضاء لعملیات اإلبادة الجماعیة ضد  شكلي د الى مسوغتنیس

فقد أصدرت قراراً فریداً من نوعه على المستویین التاریخي  ؛اإلسالمیة

ي ، یقضي بإعدام منتسب1980آذار  31 في قوة القانون،ب تمتع، یوالجغرافي

 ،حزب الدعوة والعاملین لتحقیق أهدافه تحت مختلف الواجهات والمسمیات

 وبأثر رجعي، ووقعه صدام حسین نفسه. وجاء في القرار:

لما كانت وقائع التحقیق والمحاكمات قد أثبتت بأدلة قاطعة أن حزب »    

الدعوة هو حزب عمیل مرتبط باألجنبي وخائن لتربة الوطن واألهداف 
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األمة العربیة، ویسعى بشتى الوسائل إلى تقویض نظام حكم الشعب ومصالح 

( تموز مجابهة مسلحة. لذا قرر مجلس قیادة الثورة تطبیق 17ومجابهة ثورة )

من قانون العقوبات بحق المنتسبین إلى الحزب المذكور  (1)(156أحكام المادة )

أو العاملین لتحقیق أهدافه العمیلة تحت واجهات أو مسمیات أخرى. ینفّذ هذا 

القانون على الجرائم المرتكبة قبل صدوره والتي لم یصدر قرار بإحالتها إلى 

 .(2)«المحكمة المختصة

ر بأنه یشمل أیضاً كل من تعاون وجاء في تفسیر وسائل إعالم النظام للقرا    

مع حزب الدعوة أو سّهل مهمته أو رّوج ألفكاره، والمرتبطین به بصورة 

مباشرة أو غیر مباشرة، كالعاملین في المؤسسات الثقافیة والفكریة أو 

وأغرب ما في  .(3)االتحادات المهنیة والطالبیة التي یرعاها الحزب ویدعمها

قام على الحاالت السابقة لصدوره، فمثالً إذا  إنه یسري بأثر رجعي ،القرار

منشور یروج ألفكار  بتوزیع ،من إصدار القرار قبل عدة سنواتشخص، 

ً فإن طائلة اإلعدام ستشمله  ،إسالمیة یتبناها حزب الدعوة  .أیضا

وبمراجعة سریعة للقرارات والقوانین التي أصدرتها حكومة البعث     

یظهر أّن قراراً له سوكذلك القوانین الدولیة،  سبقته،یة التي والحكومات العراق

لم یصدر مطلقاً، فضالً عن  مآالت،یغة والمضمون والصوبهذه ال ،قوة القانون

ّن أ، إذ 1969أنه ال ینسجم مع بنود الدستور المؤقت الذي أعلنه النظام عام 

معیناً، هذا القرار یقضي بتصفیة أعداد هائلة من البشر لمجرد اعتناقهم مبدأ 

كما یستهدف نوعاً بشریاً كامالً، وال یقتصر على اتجاه أو حركة أو مجموعة 

 العراق هویة فإنه قانون یّشرع القضاء على ؛وبعبارة أخرى .(4)أفراد

وهي حزب الدعوة، التي یروج لها فكار األ یستهدف طبیعة هألن ،یةاإلسالم

یستوعب جمیع جوانب الحیاة؛ أن اإلسالم هو دین وشریعة ونظام بتقرر أفكار 
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عقوبة الترویج ألفكار اإلسالم ، وعندها ستكون بما في ذلك السیاسة والدولة

 طبقاً للقرار. ،هي الموت ،السیاسیة

اعتقلت السلطات عشرات اآلالف ممن یشتبه  ،وعلى أثر القرار المذكور    

بأن له  بأن لهم عالقة بحزب الدعوة، بل شملت إجراءات النظام كل من یشك

ات والشعائر اإلسالمیة بشكل علني، فسارت دمیوالً دینیة، أو یمارس العبا

القوافل إلى منصات اإلعدام، ومات الكثیرون تحت التعذیب. وعن هذه الفترة 

كنت أسیر في بغداد أكاد أشم رائحة »صافیناز كاظم: الصحافیة المصریة تقول 

كان الشعب »، وتضیف: «یقيالدم وأحس مذاقه حقیقة في حلقي وأنا أبلع ر

ً وروتینیاً  ً اعتیادیا العراقي یعرف أّن اإلعدامات الجماعیة هذه صارت شیئا

 ً  «یومیاً، حتى أن األسرة التي یتم اعتقال شاب من أبنائها تندهش لو عاد سلیما
(5). 

ً أن     طالت صفوف التي ألن التصفیات  ،القرار جاء متأخراً كثیراً  علما

، حین أذیب جسد 1972عام المنذ  عضاء حزب الدعوة، بدأتأو اإلسالمیین

عبد الصاحب دخیل في حامض النتریك المرّكز. كما أن الفترة القیادي الداعیة 

بینهم  ،شهدت إعدام مئات اإلسالمیین ،1980وحتى آذار  1979من حزیران 

 .(6)أعداد كبیرة من الكوادر المتقدمة والقیادیین 

 السيد محمد باقر الصدرالمرجع الديني إعدام 

األساس  سببال ،وحراكه السید محمد باقر الصدر مفكرمرجع الالكان ربما     

لكي یكون القرار غطاء قانونیاً  عدام الدعاة،إإصدار نظام صدام قرار  في

قبل إقدام النظام على تصفیة السید . ونصارهألجریمة إعدام السید الصدر و

التفاوض معه، في محاولة إلسكاته وتحییده أو  ـــ مرة أخرى ـــالصدر، عاود 

 آیة هللا الصدر،الى  أكثر من مبعوث إسقاطه معنویاً. فأرسل صدام حسین
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التراجع عن إعدامه،  ، مقابلعلیه الثالثة النظامشروط  ءوأمال لالجتماع به

  وهي:

 رفع الفتوى بحرمة االنتماء لحزب البعث، واإلفتاء بجواز ذلك. -1

 الثورة اإلسالمیة، والبراءة من العالقة باإلمام الخمیني.عدم دعم  -2

 البراءة من حزب الدعوة اإلسالمیة، واإلفتاء بتحریمه. -3

 الىرفض السید الصدر هذه الشروط رفضاً قاطعاً، تنازل النظام وعندما     

تحریم االنتماء إلى حزب ى بفتو ویتمثل في إصدار السید الصدر ،واحد شرط

السید  ومقابل إصرار .(7) جواز االنتماء إلى حزب البعثو یةالدعوة اإلسالم

اعتقل اإلمام وبالفعل،  .إعدامه لّوحت السلطة بتنفیذ قرار محمد باقر الصدر،

من قبل أعداد  1980نیسان  6الصدر في الساعة الثالثة من بعد ظهر یوم 

الیوم  كبیرة من قوات السلطة، وأرسل إلى بغداد فوراً بعد حجز عائلته. وفي

  (.بنت الهدىأمنة الصدر ) التالي تم اعتقال شقیقته

 احترازیةاتخذت السلطة إجراءات قبل اعتقاله بأسابیع، ثم بالتزامن معه، و    

للحیلولة دون  وإعدامه، من شأنها خنق ردود الفعل تجاه اعتقاله قاسیة، مكثفة

، مستفیدة بذلك من تفجر األوضاع في بغداد ومدن الفرات األوسط والجنوب

 ة الصدرقص أجنح هذه االجراءات أهمو، (8) رجب 17في تجربة فشلها 

وحوزته، عبر المجازر واالعتقاالت العشوائیة التي  وتدمیر كیانه المرجعي

 ،و المقربین الیه طالت عشرات اآلالف مــن أبناء حرکة الصدر ووکالئه

. إضافة الى تفجیر الوضع التي لم یشهد تاریخ العراق مثیالً لها من قبلو

 ،حمالت التهجیر الواسعة التي شملت آالف العوائل العراقیة عبر االجتماعي

النجف  ، فكان حینها أهاليالعتقال الصدر والتي بدأت في الیوم السابق

م نفسهأب ونالجنوب مشغولالوسط ومدن  أغلبوكربالء والكاظمیة وبغداد و

بین معتقل ومهجر ومالحق، أو كانوا ، فوبالمنكوبین من ذویهم ومعارفهم



5 
 

% من تالمذة الصدر والمقربین منه 90مدعو لتسلّم جثة أحد ذویه. كما أن 

ً بین معتقل أو معدوم أو متخف أو  ،وقادة التحرك اإلسالمي كانوا هم أیضا

 مهاجر خارج البالد. 

م في وتم نقل السید الصدر مباشرة الى األقبیة السریة لمدیریة األمن العا    

إلى صنوف بغداد، ثم الى القصر الرئاسي، وفیهما تعرض اإلمام الصدر 

المساومة. أما  ىم متتالیة، بغیة حمله علاالتعذیب النفسي والجسدي ثالثة أی

فقد عذبت أیضاً في مدیریة األمن العام والقصر  السیدة أمنة الصدر، شقیقته

صدام حسین الخاص(  الجمهوري. وتدلي خالدة عبد القهار )أمینة سر مكتب

بشهادتها حول ذلك، فتقول بأن األخ األكبر لصدام جاء ببنت الهدى إلى القصر 

فانهال علیها بالضرب المبرح، »، «عزیز»الجمهوري بصحبة شخص اسمه 

وكانت الدماء تسیل من رأسها ووجهها. ثم اقتیدت إلى غرفة السكرتیر األول 

ما یفتح هللا »اآلیة الشریفة  لصدام حیث ضربت وعذبت، وقد سمعتها تتلو

ثم دخل صدام علیها، وقامت بتالوة آیة «. للناس من رحمة فال ممسك لها

 .(9)«مما أثار سخطه بشدة، حیث قام بنفسه بضربها ،أخرى من القرآن الكریم

، شراف على تعذیبهواال الصدر سیدال معالتحقیق ب حسین بنفسه صدام قامو    

، قرآنآیات من ال بتالوةوكان یكرر علیه مطالبه السابقة، فیما یقابله الصدر 

وبعد فشل كل محاوالت المساومة، أقدم صدام حسین بنفسه  .رفضه تعبیراً عن

على تفریغ رصاصات مسدسه في  1980نیسان  9 على 8الثالثاء  لیلةفي 

ثم رشق برزان التكریتي  ،باقر الصدرمحمد  مرجع الدیني السیدقلب ورأس ال

)شقیق صدام( وشخص ثالث اسمه دحام أحمد العبد الطلقات القاتلة على 

آمنة  السیدةأوعز صدام حسین إلى نائبه عزت الدوري بقتل  وقد. (10)جسده

 (،11)، أهمهم السید محمد صادق الصدرد عیانوشه أكدو الصدر )بنت الهدى(.

، عملیة الدفنالدفان الذي قام ب كذاصدر، والذي استلم جثمان السید محمد باقر ال
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آثار التعذیب والحروق كانت بادیة على جسد السید الصدر وشعره ولحیته.  بأن

یزال محل دفتها لم یؤت به إلى النجف، والفآمنة الصدر  شقیقته جثمان أما

 .مجهوالً 

 حمالت التهجير 

استأنف النظام سیاسة تفریغ العراق ممن  ،بعد سنوات قلیلة من التوقف    

وصفهم بذوي األصول اإلیرانیة من الشیعة، من خالل حمالت التهجیر 

أبعاداً جدیدة وخطیرة  -هذه المرة  -واإلبعاد الجماعي إلى إیران، وأضاف 

للقضیة، حیث تزامنت الحمالت الجدیدة مع حالة الهیاج العامة التي شهدها 

 العراق.

نظام  أعلن ،الیوم الذي سبق اعتقال اإلمام الصدر ،1980ان نیس 5في     

عن النفیر العام في قوات األمن والمخابرات والشرطة والجیش الشعبي  البعث

 ر القسريتهجیالومنظمات حزب البعث وقوات حرس الحدود، لتنفیذ قراره 

تستمر عدة  ،وعلى دفعات ،ما یقرب من ملیون مواطن عراقي إلى إیرانل

ومنطقة سنوات. وقد استغل النظام حادثي التفجیر في جامعة المستنصریة 

 .التهجیر لیكونا غطاًء مباشراً لحملة ،الوزیریة في بغداد

، على الصعد السیاسیة والتاریخیة كثیرة معقدة أبعاداكتنفت عملیة التهجیر و    

 :والقانونیة واالقتصادیة واالجتماعیة

 :لعملية التهجير السياسيالبعد  -1

 عن حقیقة نوایا سلطة مدیر األمن العام حینها، ،فاضل البراك كشف     

تسري إجراءات التسفیر على أیة عائلة » ل في مقابلة صحفیة:احین ق ،البعث

إیرانیة یثبت عدم والئها للثورة ولتربة الوطن، حتى إذا كانت تحمل شهادة 

العوائل تلك التي كشفت االعترافات والتحقیقات الجنسیة العراقیة. ومن هذه 
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الصراع »كما جاء في كتاب  .(21)«تعاونها ودعمها لمجرمي عصابة الدعوة

ثبت انتماؤهم »بأن المسفرین بشكل خاص هم أولئك الذین « العربي الفارسي

 (.31)«أو مشاركتهم في القیام بأعمال تخل باألمن القومي« الدعوة»إلى حزب 

ض مع الواقع؛ ألن الذین یثبت انتماؤهم للدعوة یطیق ضدهم قرار وهذا یتناق

فضالً عن  -إعدام الدعاة، كما أن العائلة التي تملك شهادة الجنسیة العراقیة 

 كیف یمكن أن تكون إیرانیة؟!. -الجنسیة 

 :یكشفان عن حقیقتینالمذكوران  التصریحان    

 المهجرین یحملون الجنسیة العراقیة غالبیةأن  -أ

من بلدهم هو تهمة التعاون مع المهجرین  ن المسوغ الوحید إلخراجأ -ب

الحركة اإلسالمیة، وهي تهمة غیر محرزة وال یمكن ألحد إثباتها 

ویؤكد مدّعى ذلك االتهام ما ذهب إلیه الكاتب التونسي عبد  .بسهولة

ومع انه ما من سبب یمكن أن یبرر »المجید تراب زمزمي بقوله: 

لنوع، فإن الحكومة تقدم رغم ذلك سبباً.. ما هو؟ تهجیرات من هذا ا

 (.41)«هكذا تجیب ببراءة!«... اكتشاف حزب الدعوة»

ولكن هل  ،فالعملیة ذات عالقة مباشرة بالوضع السیاسي في البالد ن؛إذ    

أن یكون مبرراً إلسقاط الجنسیة  ،طبیعته تنامهما ك ،یسمح مثل هذا الوضع

عن مئات اآلالف من المواطنین وإخراجهم من وطنهم بهذا األسلوب؟! ُحفاة 

 ُعراة.. مجردین من ممتلكاتهم الحیاتیة وحقوقهم المشروعة كافة.

بعدها  ، في إطارهي إّن حمالت التهجیر ،یخفها النظام موالحقیقة التي ل    

وإرباكها وإرباك  الحركة اإلسالمیة لضربزیاً إجراءاً احترا، جاءت السیاسي

، إضافة إلى تفریغ الحوزات العلمیة الدینیة، وال الواقع االجتماعي الشیعي

سیما الحوزة الكبرى في النجف األشرف، من علمائها وأساتذتها وطلبتها. أما 
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التفریع الطائفي من البعد السیاسي فإنه یتمثل في اقتصار التهجیر على 

السنّة الفرس والكرد العراقیین فقط، ولم یشمل اإلیرانیین من « الشیعة»

وفي هذا الصدد یقول أحد . والعرب الخوزستانیین (األرمن) المسیحیینو

 ،أن المسیحي مضمون عدم تأییده للثورة اإلسالمیة»كوادر الحزب الحاكم: 

ً في حزب الدعوة اإلسالمیة أو أي نشاط  وألنه ال یمكن أن یكون مشاركا

 ، هذا التصریح یكشف عن جزء من الحقیقة. (51) «إسالمي آخر

 :لعملية التهجيرالقانوني البعد  -2

% من العوائل المهجرة یمتلك 80من خالل عملیة استقراء منتقاة، ظهر أن     

أبناؤها الوثائق العراقیة التالیة: الجنسیة، شهادة الجنسیة، الهویة الشخصیة، 

هویات انتساب إلى الجمعیة والمؤسسات التعلیمیة دفتر الخدمة العسكریة، 

)الرسمیة( والمهنیة والصناعیة والتجاریة واالجتماعیة، إجازات فتح المعامل 

 والشركات والمكاتب، وثائق التخرج من المؤسسات التعلیمیة )الرسمیة(.

سبق لها أن و ،% من العوائل المهجرة ال تحمل الجنسیة العراقیة15هناك و

في ، وأعادت التقدیم 1959عام القدّمت للحصول على الجنسیة العراقیة منذ ت

، إالّ أن الجنسیة شروط هازاأحررغم ، و1980عام الثم بدایة  1972عام ال

% 5 . وهناكأسباباً طائفیة سیاسیة حالت دون تمتعهم بحق المواطنة )الرسمیة(

واألفغانستانیة  إلیرانیةا اتالجنسی بالفعل تحمل المهجرة كانت العوائل فقط من

، المضاعفة % من المهجرین هم عراقیون بالوالدة95أي أن  ،والباكستانیة

ودینیة ولغتهم األم هي اللغة العربیة، وكثیر منهم ینتسبون إلى أسر عربیة 

في قیادة ثورات العراق التحریریة، كثورتي مت ساه ، بعضهامعروفةوعلمیة 

وتنصیب الملك فیصل وتأسیس  (،1920( والعشرین )1918النجف )

 ث البالد المهمة األخرى.االحكومة )الوطنیة األولى(، إضافة إلى أحد
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من الناحیة  انقسمت ،1917، ومنذ العام الجنسیة العراقیةتجدر اإلشارة أن     

 :الى قسمین ،القانونیة

 الجنسیة من التبعیة العثمانیة )التركیة(  -أ

 .الجنسیة من التبعیة اإلیرانیة -ب

الحكومات العراقیة  أقرتهو هذا التقسیم، أوجد المحتلون اإلنجلیز قدو    

هي الجنسیة  )التركیة( الجنسیة العثمانیة تكون أن اإلنجلیز إذ قررالمتعاقبة، 

األصلیة، فیما أضاف حزب البعث تقسیمات جدیدة )أ، ب، ج، د( لهذا القانون، 

 «. شهادة التجنس»رة تأتي تبعاً ألصالة صاحب الجنسیة، وفي الدرجة األخی

منذ نهایات القرن التاسع عشر  ،العراقیین المسلمین الشیعة كان كثیر منو    

التبعیة اإلیرانیة على  فضلواقد  أي خالل االحتالل العثماني للعراق، ،المیالدي

 ألسباب عدیدة:، الجنسیة العثمانیة

السبب المذهبي، إذ تنتمي الدولة العثمانیة )التركیة( إلى المذهب أوالً:     

وذلك بسبب االضطهاد والتمییز السني والدولة اإلیرانیة إلى المذهب الشیعي، 

 .والتهمیش الطائفي الذي كان یتعرض له الشیعة على ید االحتالل العثماني

تشجع العراقیین في  القنصلیات اإلیرانیة قد كانتالسیاسي، ف سببالثانیاً:     

واالجتماعیة والمالیة، الدینیة  الوجاهات المدن العراقیة المقدسة، والسیما أسر

لزیادة عدد الجالیة اإلیرانیة، حتى وصل عدد على اكتساب الجنسیة اإلیرانیة، 

 % من عدد سكان العراق.6الى  1934حملة الجنسیة اإلیرانیة في تعداد العام 

كثیر من فقد لجأ  ؛من الخدمة العسكریة، ولعلها أهم األسبابالتهرب ثالثاً:     

إلى اكتساب الجنسیة اإلیرانیة للتخلص من االنخراط في  العراقیین الشیعة

 صفوف الجیش العثماني ومن ثم العراقي، واستمر هذا الوضع سنین طویلة
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. ومن هنا یمكن بسهولة مشاهدة أسرة یحمل بعض بیوتاتها الجنسیة (61)

 مانیة والبعض اآلخر الجنسیة اإلیرانیة.العث

وتالحقت الجوانب القانونیة للقضیة، بعد أن بادر النظام إلى إصدار     

مجموعة من القرارات الغریبة التي تتعلق باستثناءات التهجیر وحجز 

العسكریین والشباب وممتلكات المهجرین وغیرها، فوفق قرار وزارة الداخلیة 

سنة(،  28 - 18تم حجز الشباب ) 1980نیسان  10)العراقیة( السري في 

وكذلك العسكریین بمختلف الرتب، خشیة التحاقهم بصفوف المجاهدین 

ً  20ویبلغ عددهم  ،العراقیین في إیران، حیث بقي هؤالء  ،ألف شخص تقریبا

ن في سجون النظام. وأحد القرارات البارزة أیضاً في هذا المجال هو ومعتقل

زوجة العراقیة من التبعیة اإلیرانیة، إذ نص قرار مجلس قرار الطالق من ال

أربعة آالف على صرف  1981نیسان  15( في 373قیادة الثورة المرقم )

ً دینار   ،للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعیة اإلیرانیة إذا كان عسكریا

 ً في حالة طالق زوجته أو في حالة  ،وألفان وخمسمائة دینار إذا كان مدنیا

 .ایرانتسفیرها إلى 

وتدخل أسالیب التهجیر أیضاً ضمن المالحقة القانونیة للقضیة، فبعد أن     

أقدمت السلطات على إسقاط الجنسیة وشهادة الجنسیة، وسحبتهما مع جمیع 

الوثائق العراقیة واستولت على أموال وممتلكات المهجرین، لم تمنحهم أیة 

ة للتهیؤ لهذا السفر الطویل، وال حتى ساعة واحدة، إذ تقوم بمهاجمة فرص

البیوت بعد منتصف اللیل، وخالل دقائق معدودة تخرج العائلة من بیتها صفر 

والفرز والتحقیق تنقلهم السلطات  -المؤقت  -الیدین. وبعد عملیة االعتقال 

دءوا مسیرهم سیراً اإلیرانیة، لیب -بالشاحنات الخاصة إلى الحدود العراقیة 

تحت رحمة الشمس  ،على األقدام وألكثر من عشر ساعات في أحسن الحاالت

أحیاناً  -القائضة أو البرد القارس، فضالً عن وعورة الطرق الجبلیة. وحدث 
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أن تتم الرحلة في اللیل، حیث یعیش المهجرون الرعب في الظالم الدامس  -

ت البریة أو القصف المدفعي والهدوء المخیف المشوب بأصوات الحیوانا

المتبادل بین القوات العراقیة واإلیرانیة. وقد أدى انفجار بعض األلغام 

المزروعة في الطریق إلى مقتل العدید، كما مات آخرون نتیجة االنهیار 

 سوءالعصبي والجسدي، ووضعت الكثیر من النساء حملهن في الطریق. واأل

إلى حاالت السلب  -ة النساء خاص -من ذلك هو تعرض بعض المهجرین 

واالغتصاب الجنسي والخطف من قبل األكراد اإلیرانیین الموالین لنظام 

 .بعثال

 :لعملية التهجير البعد االقتصادي -3

یبدو أن معظم الذین تم ترحیلهم ینتمون إلى طبقة التجار »    

 .البعثیة ، هذا ما اعترفت به إحدى مؤسسات اإلعالمیة(17)«والمیسورین

فترحیل هؤالء التجار والمیسورین ستكون له مردودات اقتصادیة كبیرة، منها 

إیجابي ویعود على النظام العراقي ومنها سلبي ویعود على إیران. فاالستیالء 

على جمیع ممتلكات المهجرین من أموال منقولة وغیر منقولة وشركات 

على النظام.  سیدر كثیراً  وغیرها، ومعامل ومكاتب ومحال صناعیة وتجاریة

أكثر من وبعملیة حسابیة بسیطة نجد أنّه جنى ما یقرب من ملیار دینار عراقي)

 ( من أموال المهجرین. ثالثة ملیارات دوالر

أكثر  االستیالء على أموال في مثلفت نظام،خر للالكبیر اآل كسب الماليأما ال    

دعتهم السلطة  إذ ؛معظمهم من تجار بغداد ،( من كبار تجار العراق800من )

رها، إالّ ضإلى اجتماع أو ندوة مغلقة في بغداد، زعمت أن وزیر التجارة سیح

أّن الوزیر لم یحضر ولم تنعقد الندوة، بل الذي حضر هم مجموعة من عناصر 

وقذفوا ، وأركبوهم الحافالت ،قاموا بسحب جمیع وثائق هؤالء التجار ،النظام

أي شيء سوى مالبسهم، في حین بقیت بهم على الحدود، دون أن یحملوا معهم 



12 
 

لكه كل واحد من هؤالء یلغ تعوائلهم في العراق. وإذا عرفنا بأن معدل ما یم

( ملیون 400) حوالي نصف ملیون دینار، فستكون النتیجة دخول ماال یقل عن

 ( في جیب السلطة دفعة واحدة.مایقرب من ملیار ونصف الملیار دوالردینار)

 :لعملية التهجيرالبعد االجتماعي  -2

 الشیعي المجتمع العراقيوفقدان  تمزیق العائلة العراقیةالتهجیر إلى أدى     

وهذا ، عائلة( ألف 100بلغ عدد مهجري المرحلة الثانیة حوالي )، فقد وحدته

خرى ومصاهرات أ عراقیة هناك عالقات عائلیة تربطها بعوائلیعني أن 

فكل المهجرین بقي لدیهم في  عائلة،ملیون نصف الیقل عن  وقرابات مع ما

االت وعمات وأبناء عمومة وأبناء خؤولة وخاالت خالعراق أعمام وأخوال و

، ما یعني أن التهحیر تسبب في الحاق الضرر النفسي واالجتماعي وعمات

 .مستوى المهجرین الى ایرانبمالیین األشخاص داخل العراق، ولیس على 

على في العالم یرة للغایة، ولیس لها مثیل إن التهجیر قضیة خطیرة وكب    

سواها لوجب تشكیل لجنة دولیة موسعة  بعثاإلطالق، ولو لم یفعل نظام ال

إالّ أّن مآسي العراق األخرى التي ال تقل حجماً  ،للتحقیق في ممارساته

حالت دون بروز قضیة التهجیر بحجمها الطبیعي، على المستویات  ،وخطورة

 المحلیة والعربیة واإلسالمیة والدولیة.

 قرار تطليق المرأة من زوجها 

نیسان  15أصدر صدام حسین في  الهمجیة؛ استكماالً لقرارات التهجیر    

، وهو أغرب قرار تمییزي عنصري في العالم، 474قراره المرقم  1981

على تمزیق األسرة العراقیة، ویحرم األم من أوالدها، إذ یقضي القرار یعمل 

 وإن كانتحتى بتطلیق الزوج العراقي زوجته العراقیة من أصل إیراني، 

في جانب هذا في جانب الترهیب، أما الزوجة تحمل الجنسیة العراقیة. 
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ن الزوج دینار إذا كا 2000منح الزوج مكافأة قدرها تسالحكومة فإّن  ؛الترغیب

 دینار إذا كان عسكریاً، وذلك وفق ثالثة شروط:  4000مدنیاً، و

1-  ً  أن یتم الطالق رسمیا

 أن یسلم الزوج زوجته المطلقة الى السلطات لتسفیرها الى إیران -2

 أن یتزوج الزوج العراقي الطلیق من زوجة عراقیة جدیدة رسمیاً.  -3

 .بعد طالق الزوجة وتسفیرهاأما األطفال، فإنهم یبقون مع أبیهم في العراق،     

ورغم أن عشرات آالف العراقیین المتزوجین من عراقیات من أصل     

إیراني، لم یذعنوا للقرار، وأخفوا عقود زواجهم، بالرغم من خطورة ذلك على 

األزواج بعض اندفع فیها حیاتهم وحیاة أسرهم، إاّل أن الحاالت القلیلة التي 

هم وتسلیمهن الى السلطات لتسفیرهن الى إیران، العراقیین، الى تطلیق زواجات

ً خوفاً أو  في المكافأة، تسببت في تمزیق هذه العوائل وحرمان األوالد من  طمعا

 .أمهم، وانتحار بعض األمهات أو إصابتهن بأمراض عقلیة

 التحضير للحرب مع إيران

بأنه شهر التحضیر الجاد للحرب  1980یمكن وصف شهر نیسان      

 العسكریة ضد إیران. فخالل نیسان ارتفعت اإلعتداءات العسكریة للنظام على

( اعتداًء جویاً وبحریاً وبریاً، وهو رقم غیر مسبوق. أما على 28یران الى )ا

بابة سوفیتیة ( د2000مستوى استعدادات التسلیح، فقد وصل للنظام في نیسان )

. وقالت مصادر دولیة عسكریة: أن 72و ت ـ  62و ت ـ  54من طراز ت ـ 

الحكومة العراقیة امتلكت قوة ضاربة من الدبابات لخوض حرب خاطفة. 

ً على إیران ، فقد وأشارت هذه المصادر الى احتمال شن صدام حسین حربا

ل هذا الشهر، نشرت مجلة المستقبل )الصادرة في باریس( ثالثة مقاالت خال

. وعلی المستوی اإلعالمي (19)توقّعت فیها قیام صدام بشن الحرب ضد ایران

، إیرانوالدعائي، صعّدت وسائل إعالم النظام من هجومها المکثف ضد 

وهیّأت األجواء الرسمیة للمطالبة بانسحاب ایران من األراضي التي ضمت 
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المتنازع علیها مع  ثومن الجزر الثال ،(1975)الیها وفق معاهدة الجزائر 

 .دولة اإلمارات

، التي استمرت ثمان وبقدر تعلق األمر بالعراق؛ فقد تسبب هذه الحرب    

وشعبه وجیشه، وأدت الى فقدان شباب في الحاق الدمار بالعراق  سنوات،

فضالً عما تخللته من أعمال  ، والى مالیین األیتام واألرامل،العراق أرواحهم

الیقل عن  قمع وإعدامات واعتقاالت لمئات آالف العراقیین، وهروب ما

الذي ركب صدام وذلك بسبب جنون العظمة  عراقي الى خارج العراق، يملیون

  .وجعله یحلم باحتالل المنظقة، بدءاً بإیران حسین،

یار العراق حجر األساس إلنه 1980لقد وضع نظام صدام في نیسان     

جتماعي، وقتل مئات آالف نظامه اال مزقودولته، وتدمیر بناه التحتیة، وت

العراقیین في السجون والحروب الداخلیة والخارجیة، وتراكم الدیون على 

ً جنونیاً، وصوالً الى انهیار  العراق، وارتفاع نسب األیتام واألرامل ارتفاعا

اإلقتصاد والعملة العراقیة، وتصاعد معدالت الفقر والمرض، بشكل قًل نظیره 

 دولیاً.   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االت اإلح

لسنة  111المرقم من قانون العقوبات العراقي  156المادة تنص  (1)

عقوبة اإلعدام لمن ))ارتكب عمداً فعالً بقصد المساس  على1969

وسالمة اراضیها، وكان الفعل من شانه ان باستقالل البالد أو وحدتها 

 یؤدي الى ذلك((.

 1980، نیسان )بغداد(نشر في جریدة الوقائع العراقیة  (2)

 .6/4/1980انظر: مجلة ألف باء )بغداد(،  (3)
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قرار إعدام الدعاة من وجهة "للمزید انظر: د. أبو أحمد الناصري،  (4)

، 231، العدد 231، صحیفة الجهاد )طهران(، العدد "نظر قانونیة

31 / 3/ 1986. 

 .25، ص "1980 – 1975یومیات بغداد "صافیناز كاظم،  (5)

الحركة اإلسالمیة في  انظر: علي المؤمن، "سنوات الجمر: مسیرة (6)

 .122العراق"، ص 

 .247المصدر السابق، ص  (7)

وهو الیوم الذي شهد انتفاضة جماهیریة في النجف وكثیر من المدن  (8)

 العراقیة، رداً على اعتقال المرجع الدیني السید محمد باقر الصدر.  

 خالدة عبد القهار )أمینة سر مكتب صدام حسین الخاص(مقابلة مع  (9)

، 192، العدد )العراقیة المعارضة(صحیفة الجهاد  أجرتها معها

24/6/1985. 

علي المؤمن، "سنوات الجمر: مسیرة الحركة اإلسالمیة في العراق"،  (10)

 .249ص 

 وهو ابن عم السید محمد باقر الصدر ووالد السید محمد الصدر. (11)

 .613/6/1980، 25مجلة ألف باء، العدد  (12)

 .27لعالم العربي، ص ، منشورات ا"الصراع العربي الفارسي"( 13)

 .57، ص "الحرب العراقیة اإلیرانیة" ،( عبد المجید تراب زمزمي14)

 .27، ص "الصراع العربي الفارسي"( 15)

 للمزید، انظر: عبد الحسین شعبان، "من هو العراقي؟". (16)

 .19/4/1980، 165، العدد )باریس( مجلة المستقبل (17)

 .1980، نیسان )بغداد(نشر في جریدة الوقائع العراقیة ( 18)

 .19/4/1980، 165، العدد )باریس( مجلة المستقبل( 19)
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