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Nuggets of the Oral History of Iraqis (Conquering 

Memory) in the Period (1990-2003): Loss of 

Opportunity Cost 
 

إن التاريخ الشفهي أو الذاكرة هو التاريخ المروي من قبل كبار 
السن من الجنسين والشهود العيان عّما تعرضوا هم له من أحداث 
أو ذويهم أو القريبين لهم والتي غالبا ما تطفو وتمزق صاحبها حين 
تستيقظ من سباتها عندما يحصل انتهاك إلنسانية الفرد أو المجتمع 

 مييز. عند اإلهمال والت
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  2 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

في تسجيل التاريخ الشفهي الى عام ( 1)وتعود البدايات الرائدة 
من قبل جامعة كولومبيا االمريكية، وتبعها قيام األمريكيين  1948

، وظهرت أول مجلة 1967بتأسيس جمعية التاريخ الشفهي عام 
في بريطانيا ثم تبعها تأسيس  1969تعني بالتاريخ الشفهي عام 

وكان دوافع هذا االهتمام لما  (2)،1973ي عام جمعية للتاريخ الشفه
تتصف به ذاكرة االنسان كونها معرضة للنسيان. وقد واجهت مثل 
هذه الدعوات حاالت من االعتراض على أساس أن التدوين لتلك 
االحداث ال يرتكز على سند تاريخي تقليدي. ومن هذا المنطق ربما 

ءًا من تلك الذاكرة مما هذا المقال جز ليكون كاتب المقال أو القارئ 
يجعلها متحيزة الى حد ما. ولكن في المقابل هناك أدوات لدحض 
كل المبالغات عند تدوين التاريخ الشفهي غير المدعوم باألدلة 

 والشهود القريبين من صاحب الذاكرة.
 

                                                 
 ( للمزيد انظر في الرابط االلكتروني التالي:1

 تاريخ شفوي:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D
8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A 

 
ً لحركة  History Workshopإن المجلة التي يعنيها الكاتب هي ( 2 التي جاءت تتويجا

( 1996-1934ورشة التاريخ التي لعب المؤرخ الماركسي البريطاني روفائيل صاموئيل )

Raphael Samuel  في إطالقها وكان أحد مؤسسي المجلة التي ارتبطت ً دوراً أساسيا

ونشر العدد األول منها سنة  1975سنة  History Workshop Journalبالحركة 

 Past and( قد ساهم في تأسيس مجلة تاريخية باسم 1952.  وكان قبلها )1976
Present المجلتان مستمرتان في الصدور حتى اآلن.  كانت الفكرة األساسية لصاموئيل  .

 ر(هي "كتابة التاريخ من القاع" ومن هنا منشأ االهتمام بالتاريخ الشفهي. )المحر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B4%D9%81%D9%87%D9%8A
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  3 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

 ماهية الذاكرة
تختلف زاوية النظرة عند استرجاع الذاكرة أو التاريخ الشفهي 

جتمع كونها ترتبط فقط بمن خاض غمارها، ألنها تعيش للفرد أو الم
في دفء الصمت والتقليد. وبعبارة أخرى، إن الذاكرة عاطفية 
وسحرية تغذي ذكريات قد تكون خارج نطاق التركيز ألنها متداخلة 
في طبيعتها، وهذ ما يجعل منها دائمًا أن تكون مفتوحة للنقاش 

د ذلك تحديا مثيرا له من والتحليل والتفسير، وفي الوقت نفسه يع
الموثقة. وهذه األهمية تضفي على التسجيل  قالقيمة بقدر الحقائ

واألرشفة لذكريات الناس كأفراد أو جماعات نكهة خاصة، عندما 
 يسمح للذين ال تسمع أصواتهم بمشاركة تجاربهم من قبل االخرين.

 
 الذاكرة وكلفة الفرصة البديلة.

الدته حتى مماته، ومن طبيعة كل أنسان له حياة تبدأ من و 
النفس البشرية البحث عن فرص الحياة الكريمة وعلى األقل تحقيق 
الحاجات االساسية المتمثلة بالحصول على الغذاء والدواء والتعليم 
وحرية التعبير وإبداء الرأي وحرية االنتقال داخل حدود بلده على 

أو تحيز أو األقل دون أي مانع، وفي حالة حدوث أي خرق أو منع 
تمييز في التمتع بتلك الحقوق االساسية فإن ذلك يمثل خرقًا 

 عإلنسانيته. وعليه، عندما نتحدث عن قهر ذاكرة الفرد أو المجتم
حينما تستفز فإن ذلك يقودنا الى مفهوم تكلفة الفرصة 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  4 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

والتي تمثل خسارة فرص التنمية   Opportunity Costالبديلة
يجة ضياع الخيار األفضل الستخدام االقتصادية واالجتماعية نت

الموارد الطبيعية، وغالبا ما يكون ذلك بسبب سوء االدارة من قبل 
النظام السياسي، وما يترتب علية من إقحام البلد في حروب عبثية 
أو تحيز الى عناصر حزب السلطة وحرمان األغلبية من المجتمع 

ندما تقاس من حقوق المواطنة. وتتنوع تكاليف الفرص البديلة ع
بالمال، فمثال تنفق المال على السلعة )( وتكتشف بعد فترة زمنية أن 
السلعة )( هي السلعة المناسبة حينها ال ينفع الندم بعد خسارة المال 
إذا ما أريد تقريب الفكرة، أو عندما يكون الفرد أو المجتمع أمام 

ها. خيارات تفرضها الدولة حسب طبيعة النظام السياسي الذي يقود
وعلى هذا األساس تقاس مستويات تحقيق معدالت التنمية 

 االقتصادية والنمو االقتصادي للدول المختلفة. 
 

 (2003- 1990البطالة والتضخم المدة )
تسلط هذه المقالة الضوء على حقبة عاشها العراق في 

( بعد فرض العقوبات 2013-1990تسعينيات القرن المنصرم )
والتي أوقفت  1991دولة الكويت عام  ور غز الدولية على العراق إث

تماما تصدير النفط الخام العراقي. وغالبا ما تمثل مؤشرات البطالة 
والتضخم العامل الحاسم في نجاح وفشل البرامج الحكومية 
االقتصادية. وفي العراق خالل المدة السابقة، لعبت هذه المؤشرات 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  5 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

صادية وانعكاس ذلك الدور الرئيسي في تدني مستوى التنمية االقت
على حياة العائلة العراقية التي وجدت نفسها تتعرض الى مشاكل 
اقتصادية ال يمكن حلها من قبل السلطة الحاكمة التي تعّرضت الى 

 أقسى عقوبات دولية في العصر الحديث. 
ويشير الجدول أدناه الى معدالت البطالة والتضخم للعراق 

اإلشارة الى أن الدولة  ي رور (. ومن الض2013-1990خالل المدة )
آنذاك كانت غير جادة فعال في مسوحات االحصاء الوطني. 
ويتضح من الجدول أن معدالت البطالة ارتفعت في بداية المدة 
نتيجة تسريح أعداد كبيرة من القوات المسلحة بلغ معدلها عام 

، وبعدها 1994% عام 18.7% ثم ارتفعت الى 16نحو  1993
وعادت معدالت البطالة الى االرتفاع عام  1995انخفضت عام 

% وتزايدت في نهاية مدة الجدول لتبلغ 17.4لتسجل نحو  1998
 %.28.1بنحو  2003أقصاها عام 

وعن نوع البطالة خالل المدة السابقة فإنها تمثلت بالبطالة 
المقنعة أو البطالة اإلجبارية، وهي محصلة توقف معظم القطاعات 

العمل، األمر الذي زاد من نسبة البطالة السيما في االقتصادية عن 
قطاع النفط والزراعة وقطاع الخدمات العامة. أما مؤشر التضخم 
فهو يعد العامل الحاسم في تدهور القدرة الشرائية للمواطن العراقي 
الذي تقرر مصيره أن يبقى داخل العراق، إذ أدت العقوبات 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  6 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

االقتصاد وتوقف معظم قطاعاته،  تاالقتصادية الى تدمير مقوما
 فضال عن انخفاض مستلزمات االنتاج التي تستورد من الخارج. 

وقد وجد النظام السابق نفسه، أمام فقدان المصدر الرئيسي 
لتمويل االنفاق الحكومي الذي كانت توفره عائدات النفط الخام، 

جنبية منساقًا وراء زيادة اإلصدار النقدي دون غطاء من العمالت األ
ودون مراعاة حاجة االقتصاد الفعلية. فبعد أن كان عرض النقد عام 

( مليون دينار أرتفع الى 31722.0يبلغ نحو ) 1991
وتزايد هذا الحجم عام  1996( مليون دينار عام 1084172.0)

البيانات في  ر. وتشي(3)( مليون دينار455528.0ليساوي ) 2002
وأخذ  1991% عام 186.5 الجدول إلى أن حجم التضخم بلغ نحو

 1995% وأنخفض عام 492.1نحو  1994باالرتفاع ليسجل عام 
% بعد تطبيق إجراءات إصالحية من قبل النظام 305.4الى 

السابق في العام األخير. ثم أخذ حجم التضخم بالتذبذب نتيجة 
. 1996عام  Oil for Food)تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء )

 .2003و 2002و  2001دهورًا في األعوام وشهد هذا التضخم ت
لقد تدهورت مقومات الحياة في العراق إلى حد صار يمكن 
مشاهدتها بالعين المجردة فقد قلص التضخم الراتب الشهري 

( دوالر بسعر صرف األخير 3الى  2للموظف العراقي الى حدود )
بية في السوق الموازية في العراق. أما البطالة فقد تركت آثارًا سل

                                                 
، رسالة مستقبل اإلصالح االقتصادي في العراق ،فرحان محمد حسن الذبحاوي( 3

 .74، ص 2008ماجستير )غير منشورة(، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة الكوفة، 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  7 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

كبيرة على المجتمع العراقي، وانعكست سريعا على الحياة العائلية 
نتيجة فقدان مصادر الدخل الدائمية وأفرزت فيما بعد زيادة في 
العنف االجتماعي والرشوة والسرقة، إضافة الى ظواهر اجتماعية 
سلبية انتشرت ألول مرة في المجتمع العراقي، منها زيادة تشغيل 

لعمل، نتيجة زيادة التسرب من مختلف المراحل االطفال دون سن ا
 الدراسة )االبتدائية والمتوسطة واالعدادية(.

 (2003 – 1990في العراق للمدة ) (4)جدول يوضح البطالة والتضخم 

 السنوات
التضخم 

% 

البطالة 

% 
 السنوات

التضخم 

% 
 %البطالة 

1990 51.6 8.54 1997 23 13.5 

1991 186.5 11 1998 14.8 17.4 

1992 83.8 13.1 1999 12.6 20.2 

1993 207.6 16 2000 5 26 

1994 492.1 18.7 2001 16.4 26.6 

1995 305.4 12.9 2002 19.3 27 

1996 15.4 13.9 2003 32.5 28.1 

 
 شذرات من ذاكرة التاريخ الشفهي للعراقيين

تدوين كل ما عاشه الشعب العراقي من فاقة  نوبالطبع ال يمك
 تفالروايا، العيش وضياع فرص التنمية في كل جوانبها المختلفة

                                                 
 للمزيد انظر في:( 4

جمهورية العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، الجهاز المركزي لإلحصاء  -
 المعلومات، مديرية االرقام القياسية.وتكنلوجيا 

 .2004، 2003تقرير البنك المركزي العراقي للسنوات  -
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  8 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

ولقلة الفرصة  .والقصص التي عاشها العراقيين داخل وخارج كثيرة
المتاحة في هذه المقالة حاولنا تسليط الضوء على شذرات من ذاكرة 

وا دالالت شفهية شخوص تحدثوا بصدق في لقاءات مباشرة وقدم
ملموسة الى حد كبير، وبينوا كيف مضت أيام صعبة قضوها في 

وفر تي تالبحث عن فرص العيش الكريمة أمام قلة خيارات العمل ال
إذا ما علمنا أن  الحاجات األساسية لعوائلهم، وتتفاقم هذه الظواهر

بنحو  (5)العراق يقع في مقدمة الدول العربية في نسبة اإلعالة 
عاما  15وتتركز اإلعالة في الفئة العمرية األقل من  87.3%

بالمقارنة مع اإلعالة الى الكبار. وعلى هذا األساس تقدم هذه المقالة 
شذرات من تلك الذاكرة تم استقصاؤها من أحاديث واضحة ال 
يشوبها التضليل ألن شخوصها على قيد الحياة وتستند الى شهود 

 للدعم والتأكيد.
ذاكرة يقول )ش.ر.ج(: تسرحت من الجيش ومن خضم تلك ال

وبعد خمسة أيام تم استدعائي الى خدمة االحتياط  31/7/1990في 
بعد غزو دولة  5/8/1990ولم يجف بعد حبر تسريحي وبتاريخ 

الكويت، ولم أتخيل أن أعود مرة أخرى بهذه السرعة الى الجيش. 
أخرى . ومرة 14رجعت الى وحدتي العسكرية فوج مغاوير/فق مشاة 

التقيت أصدقائي من الجنود من المحافظات العراقية. كنا نضحك 

                                                 
، التقرير الوطني حول 2010اللجنة الوطنية للسياسات السكانية، حالة سكان العراق  (5

، 2011السكان في إطار توصيات مؤتمر القاهرة للسكان واالهداف اإلنمائية، شباط، 

 .80ص



 
 

ي التاري    خ أوراق 
 
ي  االقتصاديف

 
 العراف

 
 

 

 
ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  9 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

من سخرية القدر وال نملك أدوات الرفض لألوامر العسكرية. وبعد 
أشهر قالئل حصلت االحداث الدامية ولحقت هزيمة كبرى بالجيش 
العراقي. تم أسرنا من قبل مليشيات عسكرية من أكراد العراق، ثم 

سليم أسلحتنا، ومن ثم بدأت مشكلة كيفية أطلقوا سراحنا بعد ت
الوصول الى اهلي في إحدى محافظات وسط العراق. وبصعوبة 
بالغة حصل ذلك وبمساعدة أهالي المناطق التي دخلناها. وبعد 
مشهد الفوضى فتحت الحدود العراقية مع العالم الخارجي، قررت 

نين دون تردد أن أسافر الى األردن وأترك زوجتي وأوالدي االث
أربع سنوات. في العاصمة االردنية عمان  زأكبرهم ال يتجاو 

استأجرت )عربانة دفع باليد( لبيع السكاير والكرزات وبعض 
الحاجات اليدوية الخفيفة، كان عملي يتطلب النهوض في ساعات 
الصباح األولى حتى أجد مكانًا لعربتي بين أزقة "وسط البلد" كما 

حقة البلدية التي تطبق القانون على يسموها في عمان، خوفا من مال
المتجاوزين على االرصفة والساحات العامة، وهذا يعني احتمال 
حصول مطاردات في أي ساعة من النهار مع تلك الجهات، عبر 
األزقة حتى أنجح من منع مصادرة بضاعتي التي أكسب منها أرباح 

 العراق. بسيطة أبعثها الى األهل لتوفير متطلبات الحياة الصعبة في
ويروي )م. ق. ع( قصته: تم تسريحي من الجيش مثل حال 
االالف من الجنود العراقيين من الجيش السابق الذين وجدوا أنفسهم 
دون تحقيق أي من متطلبات الحياة، وربما نحن أفضل من الذين 
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ن )قهر الذاكرة( فن  18من  10 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

فقدوا حياتهم أو من لحقت بهم إصابة بليغة وأصبح معوق حرب 
يحصل عليها بالمستوى المطلوب في  يحتاج الى رعاية أحيانا ال

حربي الخليج االولى والثانية. وفي ظل الظروف العسكرية لم تتح 
لي فرصة للزواج من إحدى زميالتي في الكلية التي كانت تربطني 
بها عالقة محترمة جدا، ألنني كنت أخشى الزواج عندما أستذكر 

 –راقية أصدقائي من الجنود الذين فقدوا حياتهم في الحرب )الع
االيرانية( وتركوا زوجاتهم أرامل وأوالدهم يتامى دون معيل أو رعاية 

في الحديث: شاءت الصدف أن أتزوج فتاة من  دحقيقية. ويستطر 
المنطقة التي أعيش بها واترك عالقة الماضي بعد ضغوط مارستها 
والدتي بضرورة الزواج كوني األبن الكبير وأن عمري تجاوز 

باألعمال الحرة ولم أبحث عن وظيفة في القطاع الثالثين. وبدأت 
الحكومي الذي شهد عزوف الخريجين من التعينات الحكومية ألنها 
غير مجدية من حيث الرواتب واألجور. كانت البدايات مشجعة في 

والتي توزعها  ةالعمل الحر وفي مجال شراء مواد البطاقة التمويني
عراقية، والكثير من هذه الحكومة العراقية آنذاك على العوائل ال

العوائل الكريمة تبيع جزءًا أو كل هذه المواد التموينية لسد النقص 
في جوانب الحياة االخرى، كنا نجمعها ومن ثم نبيعها الى وسطاء 
يقومون بنقلها الى شمال العراق حسب معرفتي بذلك. ولكن حصل 
انعطاف في هذه المهنة بعد مشاهدات محزنة جدا لمستها من 

الشخاص الذين يبيعون الوجبة الشهرية من الغذاء لعوائلهم تحت ا
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  11 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

ضغوط حياتية قاسية، فقررت ترك هذه المهنة الشاهدة على الجوع 
والفقر وكيف بك وأنت تمارس انتزاعها بثمن زهيد مستغال حاجة 

زيادة  1994و 1993العوائل الفقيرة. كذلك ترافق في االعوام 
التفتيش الدولية العاملة في العراق  الضغط على العراق من قبل فرق 

للبحث عن مزاعم وجود أسلحة الدمار الشامل، وترافق ذلك مع 
المراجعة الدورية للعقوبات الدولية وتشديدها الدوري كل ستة أشهر. 
انعكس هذا الواقع سريعا على االقتصاد العراقي بعد تدني قيمة 

العاطلين من العملة العراقية وترك الوظائف الحكومية وزيادة 
الشباب. بعدها قررت أن أترك العراق )وكانت زوجتي في حينها 
حاماًل وال أعرف جنس المولود( كما هو حال االالف من العراقيين 
القادرين للعمل والسفر الى االردن الذي كان يمثل المالذ الوحيد 
للعراقيين في حقبة التسعينيات من القرن المنصرم. أستقبلني أحد 

ء وبعد أسبوع قضيتها في عمان، أقترح عليَّ صديقي هذا االصدقا
أن أعمل في قطاع البناء المجال األكثر أجرًا. وبدأت العمل وكان 
عليَّ أن أنهض في الساعة السادسة صباحا واالستعداد ليوم يتسم 
بقسوة البيئة المتمثلة باالرتفاعات والمواد الثقيلة التي يتطلب نقلها 

لبناية. ويستطرد )م. ق. ع( في الحديث مترافقًا الى أكثر من طابق ل
مع ضحكة بحزن كبير: طالما فكرت أن أترك هذا العمل والذي 

، وأحيانا كنت أبكي وأتحامل 1994تزامن في فصل صيف عام 
على نفسي وأنا أشاهد يداي قد تغير لونها ومالت بشرتي الى السمرة 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  12 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

قوانين تحميك من  دالزائدة، وأصاب قدمي الورم، وبالطبع ال توج
الضرر الجسدي الى جانب خضوعك الى التقييم اليومي من أرباب 
العمل، فإذا لم تنجز ما هو مطلوب حتما ستطرد من العمل. والحمد 
هلل كثيرا ما تسعفني بنيتي الجسمانية الجيدة لتحمل ظروف العمل 
القاسية، وفي نفس الوقت ما يعزيني كنت أبعث الى أهلي وزوجتي 

الوحيد الذي جاء الى الحياة )أطلقت عليه والدتي أسم وطفلي 
والدها( مبالغ نقدية أحدثت فرقًا في حياتهم عند المقارنة مع الذين لم 

 تتح لهم فرصة السفر أو من سافر ولم يجد عماًل مناسبًا.
وتحمل ذاكرة العاملين في قطاع التربية والتعليم من المدرسين 

والصبر الممزوجة بالبطولة، وهناك  والمعلمين الكثير من التضحيات
. فبعضهم في ال تسمح هذا الفرصة من تدوينهاآالف القصص 

العقد الخامس وربما السادس من العمر، وهذا يفسر كيف أن العديد 
منهم توفى في الغربة، وبعضهم لدية عائلة كبيرة تركهم في العراق 

 في المدارس والجامعات.
ن يدور عن كيفية ويلخص المدرس )ن. ف. ق( ما كا

الحصول على عقد العمل في قطاع التربية والتعليم، ويقول: عندما 
نصل الى العاصمة األردنية نقف أمام السفارات العربية التي تستقبل 
فقط العراقيين للعمل في القطاع األخير حصرا وهي كل من )اليمن 

ل السعيد( وليبيا )القذافي( في حين ال تسمح الدول العربية بدخو 
العراقيين أو حتى المرور بأراضيها )ترانزيت( تماشيا مع العقوبات 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  13 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

الدولية، وبالطبع تقبل األردن بالعمل في هذا القطاع، والشك 
محظوظ من يحصل على هذه الفرصة باعتباره سيكون قريبًا من 
العراق وما يترتب عليه سرعة أرسال رواتبه الى االهل. ويصف )ن. 

مام سفارة الدولتين )اليمن وليبيا( بالساعات ف. ق( مشهد االنتظار أ
العصيبة فالجميع بانتظار خروج موظف السفارة الستالم طلبات 
الحصول على )عقد العمل( بينه وبين تلك الدولة. وحين يتم ذلك 
كأنه يوم مماثل الى ميالدك المجيد، على الرغم من أن األجور ال 

هود تعلمية وتربوية بشهادة ترتقي الى ما يبذله االستاذ العراقي من ج
مجتمعات هذه الدول العربية عند المقارنة مع زمالءهم من 

 المصريين ودول بالد الشام األخرى.
وهناك ذاكرة أكثر دراما وتراجيديا لمن لم تتح لهم فرصة السفر 
الى خارج العراق أو من أولئك الذين منعهم النظام السابق من 

باء وشرائح أخرى، عاشوا في قحط السفر كأساتذة الجامعات واألط
المأكل والملبس وتأجيل األماني البسيطة الى قادم االيام وربما نحن 

 أموات فيها.
 

 الدعوة ألقامه جمعية عراقية للتاريخ الشفهي
( من أسوء المراحل التي عاشها 2003-1990تعد الفترة )

االقتصادية االقتصاد العراقي عند االشارة الى مؤشرات التنمية 
واالجتماعية. ومن أبرز تلك المؤشرات تدني معدل دخل الفرد 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  14 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية ونوعية الغذاء والدواء وتشير 
 :(6)البيانات الصحية إلى ما يلي ضبع

  من السكان  1000بلغت نسبة معدل وفيات األمهات لكل
 (.1996-90للمدة ) 310

  نحو  1997مولود حي لعام  1000معدل وفيات الرضع لكل
103. 

  مولود  1000معدل وفيات األطفال دون سن الخامسة لكل
 . 113حي بلغ 

وقد كانت العديد من شرائح المجتمع العراقي تأمل أن يقترن 
( الى 2003-1980انتقال وضع الدولة العراقية من حالة الحرب )

لمتحدة حالة السلم )ما بعد إسقاط نظام البعث من قبل الواليات ا
االمريكية وحلفائها(، بتحقيق العدالة للجميع، وليس لفئات معينة من 
المجتمع العراقي شرَّعت لصالحها قوانين المرحلة االنتقالية المعروفة 
)مؤسسة الشهداء والسجناء ورفحاء( والتي أنصفت تلك الفئات 
األخيرة دون أخرى وهدفت الى تعويض كلفة الفرصة البديلة 

لمتضررين من أفعال النظام السابق ولذويهم حتى الدرجة للعراقيين ا
 الرابعة.

                                                 
 .221، ص 1999االقتصادي العربي الموحد، أيلول، التقرير  6)
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  15 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

ال نريد في هذه المقالة الدخول في مبررات ما تم تشريعه، 
ولكنها في المحصلة أفضت الى شعور عكسي لدى من لم تتح لهم 
الحصول على تعويضات مناسبة الى مقدار تضحيات يشعرون 

العمل في الغربة من أجل بتقديمها الى وطنهم سواء من تحمل قسوة 
صيانة كرامة عوائلهم أم من منعهم من السفر بقوانين رادعة. وعليه 
يفترض تماما أن تكون ثمار التغيير تشمل من تحمل وزر الحصار 
والعقوبات، فهؤالء ال تقل وطنيتهم عن فئة محددة مستفيدة من 
وضع العراق الجديد. ودون شك كثيرًا ما يقف وراء االحتجاجات 
الشعبية في العراق الظاهرة والصامتة سياسات التمييز والمحاباة. إن 
هذا التحيز يدفع الى استفزاز الذاكرة سواء بالرفض السلمي أو أحيانا 
يأخذ موضوع المطالبة بالعدالة والمساواة االجتماعية طابع العنف 
مثلما حصل في بداية شهر تشرين األول/أكتوبر وتداعيتها الخطيرة 

. وعلى هذا 2003حكومات العراقية الهشة ما بعد عام على ال
األساس اضطرت حكومة السيد عادل عبد المهدي الى مراجعة 
السياسات والقوانين التي شرعها النظام السياسي الجديد عند التطبيق 
والتي أفرزت حاالت من عدم العدالة في توزيع ثروات الشعب 

الفساد اإلداري والمالي في العراقي لعدة أسباب في مقدمتها استشراء 
مفاصل الدولة العراقية وغياب الشفافية واالستحواذ غير المشروع 
في االمتيازات المالية والوظائف الحكومية. وعليه يتحتم معالجة 

 األمور إلنصاف الشعب العراقي دون تمييز بكل الخدمات.
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  16 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 

 

وبدايات التنفيذ تحتاج الى مؤسسة أو جمعية أو مركز قومي 
ن ذاكرة األفراد والمجتمع العراقي لتدوين التاريخ الشفهي خالل لتدوي

مدة الحصار والعقوبات الدولية تضم خبراء من مختلف 
التخصصات، للوقوف على مظلومية الشعب العراقي ككل دون 
تمييز فئة عن فئة أخرى على مدى خارطة العراق الواحد الموحد. 

راقيين بعد ان شهد هذه الخطوة ستكون األساس لقادم ذاكرة الع
العراق مرة أخرى ضياع فرص البناء والتنمية بعد هدر نحو ترليون 

في ظل الحكومات العراقية المتعاقبة،  2003دوالر منذ العام 
العبر والدروس ومنعا لتكرار الدكتاتورية والتمييز  الستخالص

 واالنحياز الى فئة دون أخرى. 

 ومن الواجب تقديم الشكر والتقدير إلى الزمالء في هيئة تحرير
 ندعم الباحثي لجهودهم الرائعة فيشبكة االقتصاديين العراقيين 

البحث العلمي  بمستويات من اجل النهوضن االقتصاديين العراقيي
نشر المعرفة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحسن تعاونهم بما و 

 يخدم عراقنا العزيز 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  17 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 
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ة ) عبد الكريم جابر شنجار ي الفتر

ن )قهر الذاكرة( فن  18من  18 صفحة (: ضياع كلفة الفرصة البديلة2003-1990التاري    خ الشفهي للعراقيي 
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