
شوارع بغداد الحزینة...  
إعداد د. جورج یونان  

عید بأیة حاٍل ُعدت یا عیدُ   

بما مضى أم بأمٍر فیك تجدیدُ      

القول لشاعر العرب، في كل العصور، أبي الطیب المتنبي.  

والمدینة بغداد...  

والعید، عید تأسیسھا، ففي منتصف شھر تشرین الثاني من العام 
دینة. المنصور ببناء ھذه الم م، أمر الخلیفة ابو جعفر 762

ھا:وكانت غایة المنصور من بنائ  

- الرغبة بإبعاد جنده عن جو الكوفة المشحون بالتذمر والفكر  
ة  قد اعیت خلفاء بني أمیة وھم المتمرد، إذ كانت ھذه المدین

اولون احتواء سكانھا.یح  
- االستفادة من موقع بغداد التجاري كمحطة للبضائع القادمة  

الصین والھند الى البصرة ومنھا، سالكة مجرى  بالسفن من
نھر دجلة، الى بغداد، ومن بغداد منقولة بالقوافل التجاریة 
شرقاً الى فارس، وشماالً الى مزارع القمح في الجزیرة، 

وغرباً الى الشام ووادي النیل.  



- االستفادة من موقع بغداد االستراتیجي، إذ كانت حضناً  
ویسھل الدفاع عنھ ضد غزوات طبیعیاً تحیط بھ االنھر، 

االعداء وثورات االنقالبیین المتمردین.  
- رضھا والتمتع بطبیعتھا الخّالبة...االستفادة من خصب أ   

استغرق بناء بغداد أربع سنوات، ساھم في عملیة البناء مئتا الف 
عامل. وبلغت التكالیف ما یزید على األربعة مالیین وثمانمئة 

درھماً ذھبیاً.وثالثة وثمانین ألف   
وقد ازدھرت المدینة لیس كعاصمة سیاسیة فقط بل أیضاً 

واللغة. وبلغت اوجھا  كمركز عالمي وریادي للعلم والفكر والفن
لإلشعاع والتقدم في العالم، آخذة  في عھد المأمون كأكبر مركز

الصدارة من الكوفة والبصرة. وفي ھذه الفترة بالذات كانت تبدو 
ت وارثة لعدد من المدن العظیمة التي قامت بغداد وكأنھا جاء

  خاص وفي الھالل الخصیب بشكل عام القدیم بشكلفي العراق 
مدناً كــ "اور" و"بابل" و"إنطاكیة" و"بیروت". ففي بغداد 

مون حصل احتكاك إیجابي وفي "بیت الحكمة" الذي أنشاه المأ
بین الحضارة العربیة من جھة وبین الحضارات الفارسیة 

 أمھندیة والھیلنیسیة من جھة اخرى. وإلى ھذه المدینة وال
الفالسفة واألطباء والمفكرون كفیلسوف العرب األول الكندي 
وكعالم الریاضیات الشھیر الخوارزمي، وكالطبیب الشیخ ابن 
سینا، والمفكر حنین ابن اسحق، ھؤالء الذین كانت انجازاتھم 



مة جلیلة. في بغداد ة، خدمت االنسانیة خدالعلمیة والفكریة جمّ 
ایضاً، خطى الفن العربي بأغانیھ وموسیقاه خطواتاً واسعة نحو 

التجدید، وظھرت القصیدة الغزلیة كفن مستقل، وظھر اھتمام 
كبیر بالنحو واللغة كان رواده الخلیل بن أحمد البصري وتلمیذه 

سیبویھ.  
م. اجتاح جنود ھوالكو بغداد وأحرقوا مكتباتھا  1258عام 

وقتلوا اكثر من ملیون وثالثمئة ألف شخص من أھلھا. ومن 
یومھا وقصة ھوالكو تتكرر على بغداد، مع تیمورلنك وغیر 

تیمورلنك.  
الیوم وفي ھذا الوقت بالذات تَرد االحصاءات بأن تسعة آالف 

شرین خالل شھر تمن العراقیین معظمھم من االطفال، قد ماتوا 
الضحایا بسبب الحظر األول لوحده. مما یوصل عدد 

ملیون شخص (لیس بعیداً عن  2.1االقتصادي الى ما یزید عن 
رقم ھوالكو). معظمھم من االطفال والشیوخ الذین قضوا بسبب 

سوء التغذیة وتلوث المیاه واإلسھال الناتج عنھا باإلضافة الى 
تي فتكت بالناس لعدم توفر العالج االمراض القلبیة والتنفسیة ال

 المناسب. وقد شبّھ النائب البریطاني "جورج غاالوي" الذي
زار بغداد حدیثاً، الحصار بانھ إبادة جماعیة، وأعرب عن أسفھ 

ن بالده تشارك في ھذه الجریمة التي تعتبر "أسوأ جرائم أل
القرن العشرین".  



ارع یكتب مراسل جریدة الحیاة "عوني الدیري" من ش
"عرصات الھندیة" الذي كان یوماً الشارع السیاحي الرئیسي 

حام الشارع السیاحي في بغداد، یقول: "لدى خروجي من ازد
حدق من جدید في شوارع بغداد، كأني أراھا الشھیر، رحت أ

للمرة األولى... الحركة تكاد تكون معدومة... سیارات الشرطة 
رات المرور، والنقاط واالمن اللیلیین تقف في الغالب عند إشا

المالئمة، لمراقبة من تسول لھ نفسھ الخروج على القانون. بغداد 
ھاجعة تنام وتصحو. وتتابع اخبار الحصار، شارع ابي نواس 

العریق ال ترى عبره إال بعض السیارات تمر مسرعة ال یعرف 
أصحابھا الى أین یصلون. مطاعم السمك المسكوف انطفأت 

مام حادیة عشرة. وبعض السیارات یقف ألنیران حطبھا، قبل ا
التحریر حیث  ساحةمطعم مقفل ھنا أو فندق شعبي ھناك. 

النصب التاریخي الذي خلد النحات جواد سلیم، وحیث كانت 
الحركة ال تتوقف، أصبحت إشارتھ الضوئیة تنتقل من االحمر 

الى االخضر، أكثر من مرة، لتعبرھا سیارة. أرصفة شارع 
ا الباعة المتجولون النائمون قرب بضائعھم، السعدون، یغزوھ

بانتظار طلوع فجر جدید....  
وحیث التسول وحركة الوجوه الواجمة، الحارة، ھي سمة 

م المراجعون عند ابواب الشارع الشھیرة نھاراً حیث یتكوّ 
الصیدلیات الكثیرة وعیادات االطباء الموثوقین، وأفران الخبز 



بین المحالت التجاریة،  الشعبیة، فتختلط علیك الحقائق،
شعبیة داخل االزقة المتفرعة عنھ والمؤسسات، والبیوت ال
مألوفة إال حین یطالعك منظر من   مشاھد لتكرارھا تصبح

مناظر البؤس الشدید الذي سببھ الحصار... احسست لدى 
وصولي الى البیت، عبر الحارثیة والیرموك أنني اجتزت بحراً 

تسعة اعوام انقضت، والحصار في تحّول فجأة الى صحراء... 
سنتھ العاشرة، تغیر كل شيء ما عدا الشيء الوحید الذي تّدعي 

بعض الدول العربیة أنھا ترید تغییره. كانت بغداد كلّھا، قبیل 
الحصار، كأنھا عرصات ھندیة، ولم یبق منھا إال شارعھا 
السیاحي الوحید الذي قام أثناء أعوام الحصار، كأن مئات 

الھاجعة، الكئیبة، غیر كافیة لتعبّر عما  االخرى الشوارع
ألجانب، وغدت عاجزة حدث... وكانت تتسع لمالیین العرب وا

إال السھر ن العراقیون ال یستطیعون عن االتساع ألھلھا... وكا
والمقام واللحم المشوي والطرب والغناء، وأصبحت غالبیتھم 

ت التي كانت المطلقة تتحسر على ما مضى ولن یعود... المطارا
تعج بآالف الوافدین والمغادرین یومیاً، متوقفة، یسیطر علیھا 

ھدوء مخیف، وال تشتم في مبانیھا إال بعض الحركة من 
 ئف، شكلیاً، بانتظار یوم  لم یأتِ الحراس والمواظبین على وظا
 نتظار. الفنادق الفخمة لم تستدعِ بعد تسعة أعوام ونیف من اال

من التجار  نتقتصر خدماتھا على الواصلیمن العراقیین أحداً، و



ستثمار من دون أن ھم الى الربح، واإلالقادمین لیرضوا شبق
ویجري على صعید شعب....  بما جرىیكونوا على عالقة 

المصانع متوقف معظمھا عن العمل، والتجارة الخارجیة، تكاد 
تكون محاوالت اكتشاف طرق ومسالك بحریة جدیدة. 

معّرضة ألمراض تستفحل أو تنعدم  والمحاصیل الزراعیة
بقرار من لجنة دولیة تجیز شراء األدویة أو تحجب الموافقة... 
المثقفون والمؤسسات العلمیة ودور النشر إذا عملت بإمكانات 
محدودة فباتجاه ما یزید المواطنین صبراً واقتناعاً بأنھم على 
ان ما حق في موقفھم. ووحدھا البطاقة التموینیة في معظم األحی

یمنع الغالبیة المطلقة من الناس عن أن تتضور جوعاً حتى 
الموت... األمراض المستفحلة في كل مكان أصبحت أشھر مما 
یمكن الكالم علیھا. وما یصیب األطفال والنساء والعجزة، بفعل 

سوء التغذیة، وانتفاء الدواء، مسألة لم تترك احداً إال ورفع 
 7ا یحدث ...". (جریدة الحیاة م كاذبة على ملعقیرتھ بصرخة أ

).1999نوفمبر  –تشرین الثاني   
 –نشرت في عدد أیار  foreign affairsمجلة الفورین أفیرس 

حزیران من ھذه السنة مقاالً لألستاذ ف.غریغوري الثالث 
Gregory gause 111 .f   االستاذ المساعد في العلوم

. university of Vermontالسیاسیة في جامعة فرمونت 
منون بھیمنة أمریكا نھ في مقالھ ھو من أولئك الذین یؤومع أ



لذلك،  على الشؤون العالمیة، وأراد أن یجد أرضیة أخالقیة
فانشغل في مقالھ باستنباط الوسائل التي تُحسن صورة بالده 

وتجعل ھذه الھیمنة أكثر تبریراً، إال أنھ خصص في مقالھ 
یة التي وصل إلیھا الشعب مقاطع قصیرة وصفت الحالة المزر

العراقي بسبب العقوبات االقتصادیة. یقول غوز: "إن المجتمع 
، الذي كان مجتمع رخاء، والذي كان بأغلبھ من الطبقة العراقي

المتوسطة، یغرق اآلن في عراك من أجل لقمة العیش، ومعظم 
الناس یعیشون لیومھم معتمدین على وجبة مقننة تمنُّ بھا منظمة 

لمتحدة من خالل برنامج "النفط للغذاء". وبرامج الصحة األمم ا
والتعلیم ، التي كان العالم العربي یحسد العراقیین علیھا، أصابھا 

الخلل والفوضى...". ویتابع وصفھ للحالة مستشھداً بكالم دنس 
الذي أشرف على تنسیق برنامج  Dennis Hollidayھولیداي 

محتجاً بأن ھذا  1998"النفط مقابل الغذاء" إذ قال في آب 
البرنامج قاصر، وبشكل فاضح، عن أن یعالج الكارثة اإلنسانیة 

وقد تلكأ حتى بالبدء بدراسة األسباب األساسیة التي في العراق، 
أّدت وال تزال الى سوء التغذیة والى وفاة نصف ملیون طفل. 

فاإلمكانیات الصحیة قاصرة عن تأمین أبسط عملیات الوقایة من 
الساریة كشلل االطفال واإلسھاالت التي أخذت شكل  األمراض

األوبئة الواسعة اإلنتشار. إن اآلالف من المعلمین واألساتذة في 
وأن نسبة السلك التعلیمي أدت بھم الحاجة ألن یتركوا وظائفھم، 



التالمیذ الذین ال یستطیعون متابعة دراستھم  بلغ الثالثین  
لعربي بكفاءة تربیتھ المدرسیة بالمئة، في بلد اشتھر في العالم ا

العالیة....  
ویتابع غوز مقالھ فیقول: "حتى مع توسیع برنامج "النفط 

فإن ھذا البرنامج في عجز   1998للغذاء" الذي جاء في شباط 
مالي إذ أن االنخفاض الشدید في أسعار النفط العالمیة في العام 

مماثل في مخصصات تقطع  الماضي أدى الى انخفاض
لیتقاسمھا صندوق األمم المتحدة للتعویض عن حرب الخلیج 

ثالثة أرباع، وتكالیف جھاز األمم المتحدة نفسھا المشرف على 
ھذا البرنامج والذي یأخذ الربع األخر...".  

الیوم یوجد خمسة بالیین دوالر في صندوق التعویض عن 
حدة ماذا تفعل بھم في ضحایا حرب الخلیج ال تعرف األمم المت

الوقت الذي یموت أطفال العراق فیھ من قلة الغذاء ومن قلة 
الدواء، لكأن ھؤالء األطفال لم یكونوا ضحیة ھذه الحرب.  

وھناك مقال آخر، في نفس العدد من مجلة الفورین أفیرس، 
استاذ العلوم السیاسیة في  john Muellerلالستاذان جان مولر 

وكارل مولر  university of Rochesterجامعة روشستر 
Karl Mueller  االستاذ المساعد للدراسات العسكریة المقارنة

في معھد الدراسات الجویة المتقدمة في قاعدة ماكسویل الجویة 
 school of advanced airpower atبوالیة أالباما 



Maxwell air force .Alabama  وأھمیة المقال تأتي من أنھ
 weapons ofبین أسلحة القتل الجماعي  مقارنة تفصیلیة

mass destruction (WMD وبین سالح العقوبات (
من حیث فاعلیتھما   economic sanctionsاالقتصادیة 

التخریبیة والقاتلة. وقد أثبتا ذلك بالشواھد والبراھین. شواھد من 
الخبراء في ھذا الحقل وبراھین من التاریخ.  

 weapons ofالقتل الجماعي  یقول المقال بأن أخطر اسلحة
mass destruction  ،األسلحة البیولوجیة، األسلحة الكیمیائیة)

الصواریخ) ھو خطر مبالغ فیھ والحدیث عنھ ال تتعدى 
مصداقیتھ الشأن النظري. إن أكبر سالح للقتل الجماعي، الذي 

یتغاضى العالم عنھ، ھو سالح العقوبات االقتصادیة 
economic sanctions طره حقیقي وواضح وأحیاناً وخ

كارثي.  
وھو أیضاً سالح تملكھ الدول الكبرى ال الصغرى. ھذا السالح 

 –في الفترة التي تلت انتھاء الحرب الباردة  –الذي ضحایاه 
فاقت ضحایا كل االسلحة التي نسمیھا اآلن الفتاكة كاألسلحة 

البیولوجیة واألسلحة الكیمیائیة والصواریخ الموجھة.  
عنف السیاسي، فبال شك، قد ضخم وعمل منھ قمیص أما ال

عثمان. الى درجة وھم للناس بأنھ یھدد االمن القومي. وبرأي 
االستاذین مولر فإن عدد االمریكیون الذیت قتلوا في حوادث 



االرھاب ھو أقل بكثیر عن عدد االمریكیین الذین قتلتھم 
دة، الصواعق، والسیارات التي تعترض طریقھا الغزالن الشار

وحالت التحسس الجسمي الناتجة عن اكل الفستق.  
ویتعرض المقال للقوة التدمیریة لكل سالح على حدة فیقول إن 

الجرثومي في أقصى فاعلیتھ یتطلب أماكن  –السالح البیولوجي 
منخفضة لسحبھ المنفوخة كي تنتشر وھو أمر صعب جداً 

والعمد الى تجھیزه بمواد انفجاریة للمساعدة على االنتشار 
یؤدي الى قتل الحیوانات الجرثومیة ثم إن تخزین ھذه الجراثیم 
في االوعیة المتفجرة (قنابل، رؤوس صاروخیة) أمر أصعب 

كانت مجھزة بالبرادات، ألن حیاة ھذه الجراثیم قصیرة.  حتى لو
 ھذا السالح تدریجي ولكنھ محدود، فإن مفعول وباالختصار

ویمكن الوقایة منھ بأجھزة الوقایة المدنیة. وال یمكن التحكم بھ 
ألنھ ینتشر في كل الجھات حتى في الجھة التي تطلقھ، وفي ھذه 

الجھة التي تستعملھ. الحالة غالباً ما ینقلب الى سالح ضد  
أما االسلحة الكیمیائیة فھي في الحقیقة قاصرة عن أن تقتل كثیراً  

من الناس حین تستعمل في حیز مفتوح إال إذا استعملت كمیات 
ھائلة منھا. لھذا فإن إمكانیة استعمالھا كسالح للقتل الجماعي 

أمر مشكوك فیھ، وأقصى ما یمكن عملھ ھو وضعھا في 
حة الناریة واألسلحة الیدویة الحادة. وكما األمر رصاصات األسل

االمر مجرد خوف ال تدعمھ النتائج  ھنا،مع االرھاب كذلك 



الحقیقیة. ویستشھد المقال بحدیث من ماثیو میسیلسن 
Matthew meselson    وھو عالم بیولوجي من جامعة

وفي حیز ھارفارد إذ یقول لكي یالقي كثیر من الناس حتفھم، 
تتجاوز مساحتھ الكیلومتر المربع الواحد، فإن األمر  مفتوح ال

یتطلب طناً من الغاز المسم لألعصاب او خمسة أطنان من الغاز 
الخردل.  

في الحرب العالمیة االولى إذا قارنا نسبة الوفیات من جراء 
التعرض للغازات السامة الى نسبة الوفیات الذین جرحوا 

یات في الحالة االولى لم فباألسلحة التقلیدیة نرى ان نسبة الو
ثنین او الثالثة في المئة بینما في حالة األسلحة التقلیدیة تتعد اإل

أكثر بعشرة أو أثنا عشر ضعفاً. ھيفإن النسبة   
أما الصواریخ فتكالیفھا عالیة وفاعلیتھا الحربیة أقل بكثیر من 

 فاعلیة الطائرات الحربیة بانواعھا في نقل االسلحة المدمرة.
ألسلحة الجرثومیة واألسلحة وقدرة الصواریخ على نقل ا

الكیمیائیة محدودة أكثر ألن فاعلیة ھذه األسلحة ال تعتمد على 
عملیة النقل الصاروخي في الجھة األخرى، إن ھذه األسلحة، 

انتشارھا في العمق كما ذكرنا تحتاج الى ارضیة وأجھزة تكفل 
ولوجیة كبیرة، المستھدف، وھو امر یتطلب إمكانیات تكن

إمكانیات في الخبرة البشریة واآللیة. وھو شيء غیر متوفر.  



أما العقوبات االقتصادیة برأي كاتبا المقال إال نوعاً من الحروب 
من  750.000االقتصادیة وباالحرى یجب تسمیتھا كذلك: "ثمة 

المدنیین األلمان ربما ماتوا بسبب الحصار البحري خالل 
رى، ھذا الرقم ال یشمل الوفیات التي سببھا الحرب العالمیة الكب

الحصار االقتصادي على النمسا وتركیا وبلغاریا، أو الوفیات 
األلمانیة خالل الفترة التي امتدت من انتھاء الحرب الى الیوم 

 Versaillesالذي رفع فیھ الحصار بتوقیع معاھدة فرساي 
treaty كل . بالمقارنة فإن عدد ضحایا القصف الجوي خالل

الحروب الذي حدثت في ھذا القرن ھو أقل من ملیونین 
ضحیة". ویضیف الكاتبان بأن  في تصرف الدول الكبرى، إذا 

نّسقت خططھا مع بعضھا، من أقوى وأرخص األسلحة التي 
یمكن أن تستعملھا ضد أخصامھا من الدول الصغیرة والدول 

المتوسطة الشأن.  
م، بقسوتھ الفائقة في إن الوجھ التخریبي للحصار یظھر، الیو

العراق فال أحد یعرف بالتأكید العدد الحقیقي لضحایا الحصار، 
وقد یعتبر البعض أن أرقام الضحایا مبالغ بھا. إال أن لجان األمم 

المتحدة التي تشرف تنفیذ العقوبات تؤكد بأن الضحایا بمئات 
% قبل  2.3األلوف وأن نسبة وفیات األطفال قد ارتفعت من 

التغذیة، وفقدان  % الحرب. إن قلة12خلیج الى بعد حرب ال
األدویة باإلضافة الى انھیار شبكات المجاریر وخدمات 



صحیة وفقدان الطاقة الكھربائیة الضروریة لتسییر التنظیفات ال
ألف طفل تحت  40ھذه الخدمات، كانت أسباباً ادت الى وفاة 

اك ألف ضحیة من المسنین في السنة. ھن 50سن الخامسة و
حاجة ملحة الستیراد بعض المواد ولكنھا إما محظورة أو یتلكأ 

بالسماح بھا بحجة انھا قد تدخل في صناعة أسلحة القتل 
الجماعي. وامدادات الحقن العضلیة والوریدیة ُجمدت مرة ولمدة 

ستة أشھر بحجة أنھا ممكن أن تستعمل في تغذیة بعض الخالیا 
لجرثومیة، كما ان مادة المكروبیة التي تستعمل في الحرب ا

الكلورین التي تستعمل في تنقیة میاه الشرب محظور دخولھا 
الى العراق بحجة أنھا تدخل في انتاج غاز الكلورین الذي 

استعمل كسالح كیمیائي أثناء الحرب العالمیة الكبرى االولى 
والذي في الحقیقة ال یستعمل اآلن لعدم فاعلیتھ الحربیة. المواد 

زمة للتشخیص الطبي ممنوعة، كما أن األكیاس الذریة الال
البالستیكیة الضروریة لخزن الدم مقنن استیرادھا. والحظر 
االقتصادي شمل أیضاً األسمدة والمواد المضادة للحشرات 

مخافة أن تدخل في انتاج أسلحة القتل الجماعي. وقد أدى ھذا 
الى انتشار األمراض الجرثومیة المنقولة بالقرص.  

البعض بصحة أرقام الوفیات ویعتبرھا مبالغاً فیھا. یشك 
والحقیقة ھي أن اغلب الناس الملمین باوضاع العراق یعتقد بان 

ا تظھره اإلحصاءات الرسمیة الضحایا اكثر بكثیر مم



ات لجان األمم المتحدة وذلك ألن البعض من وفیات وإحصائی
دوا أي االطفال ال تدخل في اإلحصاءات الن ذوي الضحایا قد فق

أمل في عنایة مجدیة في المستشفیات وتموت في بیوتھا وال 
یعلن عنھا. وتقدر لجان االمم المتحدة بأن السبب اآلخر في عدم 

عن الوفیات ھو حاجة العائالت المنكوبة الى العالوة  اإلعالن
الغذائیة التي تقدمھا االمم المتحدة لكل فرد من العائلة. كما أن 

وذة من عینات بشریة ضمن بغداد معظم اإلحصاءات مأخ
العاصمة حیث الوضع أفضل من بقیة المدن والقرى العراقیة، 

مما یظھر نسبة الوفیات أقل بكثیر من نسبتھا الحقیقیة.  
ثم یختتم الكاتبان مقالھما بان الحصار االقتصادي ضد العراق 

قتل قد قتل من الناس أكثر مما قتلتھ ما تسمى بأسلحة ال
ومع ھذا فإن ھذه نساني كلھ... مدى التاریخ اإل الجماعي. على

النسبة العالیة من الضحایا المدنیین لم تحرك أیة مشاعر في 
المجتمع االمریكي وبالكاد یتردد أي ذكر عنھا.  


