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  ختراع العراقإ

فشل بناء الدولة

  

  تأليف األكادميي الربيطاين طويب دودج من جامعة وريك الربيطانية

والزميل يف املعهد امللكي للشؤون الدولية يف لندن 
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فشل بناء الدولة- اختراع العراق

  اجلزيرة نت-الكتاب خري جليس

  خالد احلروب: مقدم احللقة

اضر يف معهد الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة إكسترا حم/ كامل مهدي: ضيوف احللقة

مدير مركز العراق للمعلومات والبحوث يف لندن/ الربيطانية،مصطفى البزرغان

٠٥/٠٦/٢٠٠٤: تاريخ احللقة

هذه األيام يصعب  العراقعن أعزائي املشاهدين أهال وسهال بكم الكتب الصادرة : خالد احلروب

إحصاؤها ومتابعتها كثري منها يعترب أن العراق هو املوضوع األسخن يف السياسة الدولية احلالية 

باعتباره مركز احلدث العاملي وأن ما سينتج عن املغامرة االحتاللية األمريكية فيه سيؤثر يف شكل 

كتاب اليوم قريب من هذا الوجه عنوانه اختراع العراق فشل بناء قبل النفوذ األمريكي، العامل ومست

الدولة وتاريخ ملغي من تأليف األكادميي الربيطاين طويب دودج من جامعة وريك الربيطانية 

الكتاب يركز على نشوء العراق احلديث خالل . والزميل يف املعهد امللكي للشؤون الدولية يف لندن

تعمار الربيطاين ويتوقف عند مفاصل الفشل التارخيي يف هذا النشوء ،يف املقدمة يرسم االس

متوازيات مدهشة بني االحتالل الربيطاين للعراق يف الثلث األول من القرن العشرين واالحتالل 

األمريكي الراهن له يف أوائل القرن احلادي والعشرين، بعدها يدرس دور اإلدارة الربيطانية يف 

، مث يناقش كيف ديد وجهة العراق ومسؤوليتها عن مسارات التعثر اليت اندرج فيها الحقاحت

وكيف أثرت يف البىن  االنقسامات االجتماعية الريفية واملدنية والقبليةتعاملت تلك اإلدارة مع 

ماضي العراق السياسية اليت قامت عليها الدولة الوليدة وينتهي الكتاب بفصل موسع عنوانه 

، أستضيف اليوم ملناقشة الكتاب الدكتور كامل مهدي حماضر االقتصاد يف قبالته احملتملةومست

معهد الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة إكسترا الربيطانية وأيضا الدكتور مصطفى البزرغان 

مدير مركز العراق للمعلومات والبحوث يف لندن فأهال وسهال ما، دكتور كامل إذا بدأت معك 

متوضع هذا الكتاب يف األدبيات والكتابات الصادرة عن العراق مؤخرا إن كانت مقاالت  أين

موسعة أو كتب؟

  أطروحة الكتاب العامة
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هذا كتاب جدي هو طبعا أساسا أطروحة الدكتوراه للكاتب أا قبل : الدكتور كامل مهدي

احلالية وهو مهتم حوايل ثالث سنوات زاد عليها بعض الفصل األخري ومقدمة حول األوضاع 

بتطورات املعاصرة اآلن يف العراق لكن إذا بقينا على اجلزء الرئيسي من الكتاب اللي هو أصال 

األطروحة، أطروحة قيمة قائمة على حبث جاد وعلى كم كبري من املعلومات موثق بشكل ممتاز 

إنه ليس كذلك  لكن من الضروري جدا أن ال نفهم هذا الكتاب على أنه دراسة يف تاريخ العراق

، فهو مثال ال حيوي إنه دراسة يف جانب من جوانب السياسة الربيطانية وتاريخ االستعمار الربيطاين

على أي مصادر عربية وعلى أي مصادر غري بريطانية أساسا فهو مكتوب من  وجهة النظر هذه 

  .معين بتطور الفكر االستعماري نفسه وتطبيقاته يف العراقوهو أيضا 

رمبا يعين هذا أمهية الكتاب إن هو كتاب ليس يف تاريخ العراق هو يف إدارة : حلروبخالد ا

الربيطانيني إدارة االستعمار الربيطاين للعراق وكيف تعاملت مع مكونات النسيج االجتماعي، ما 

  رأي الدكتور مصطفى يعين بشكل عام قبل أن ندخل يف بعض فصول الكتاب؟

  .رافقوا احلرب األكادميني رافقوا احلرب الصحفيني الذين: خالد احلروب

رافقوا احلرب بالضبط واآلن ألنه اآلن هناك هذه املوجة حتاول أنه تربر : مصطفى البزرغان

للشخصية السياسية والشخصية العسكرية ما قامت به من أفعال، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا الكتاب 

النقطة األخرى واملهمة اليت ممكن أن يؤخذ  يبتعد عن هذه املوجة وهذه النقطة إىل جانب الكتاب

سلطات االحتالل الربيطانية يف هذا الكتاب فيها وهي أنه هي مؤكد آخر ومؤشر أخر على أن 

مطلع القرن املاضي يف العراق ضغطت الروح يف الروح العشائرية يف العراق كانت على وشك 

لحة العراق أو الشعب العراقي االضمحالل والزوال ولكنها ضخت هذه الروح ليس من أجل مص

ولكن من أجل مصاحلها الذاتية ومن أجل تسهيل عملية انقياد العراقيني والسيطرة على العراقيني يف 

النقطة املهمة اليت تؤخذ على الكتاب وهي هناك أحداث مهمة يف تاريخ العراق يعين  ذلك الوقت،

 من التفصيل البسيط ولكن عرب حىت حدث مثل ثورة العشرين مل يتطرق إليها الكتاب بشيء

اليت فرضت على  هذه الثورة تؤكد فشل الربامج واخلطط الربيطانيةعليها مرور الكرام ألنه 

العراق من أجل جتزئته طائفيا ومذهبيا وعرقيا وحىت طبقيا، قادة الثورة اللي شاركوا يف الثورة 

حممد جعفر أبو التمن  قفني أمثالالذين هم من أهل املدن وأهل القرى من رجال الدين ومن املث
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هذا وال كلهم ميثلون بودقة انصهرت فيها الروح العراقية وعبد احملسن أبو طبيخ وعلي البزرغان 

  .روح األمة العراقية فأنا أعتقد هذا الكتاب يتطرق إىل هذه اجلوانب

  تعامل الربيطانيني مع الطوائف العراقية

األول يقول إن اإلدارة الربيطانية عندما حاولت أن نعم دكتور كامل بالفصل : خالد احلروب

إما أن تتعامل مبنطق تتعامل مع اتمع العراقي آنذاك احتارت وكان أمامها واحد من اخليارين 

الدولة احلديثة تتعامل مع العراقيني كأفراد مواطنني بشكل فرداين أو أن تعتمد على ما هو قائم من 

أشار هلا الدكتور مصطفى ومكونات مجعوية اآلن هذه رؤية الكاتب بىن اجتماعية عشائرية وقبلية

وأن هذا هل هذا التوصيف دقيق هل كانت هناك نوع من احلرية أم أن االستعمار الربيطاين مثال 

  تعامل مباشرة مع األشكال القبلية؟

يف إطار هو طبعا احلرية ليست مبا أوال يؤكد على احلرية أكد على احلرية يف وضع : كامل مهدي

من البداية اإلدارة االستعمارية الربيطانية أخذت موقف واضح مبعاداة البىن الوضع احلايل احلقيقة 

العصرية واملؤسسات العصرية اليت كانت يف طور جنيين يف أواخر العهد العثماين وعادت اتمع 

وي حبت منا ومن احلضري يف العراق بقوة اعتربته ملوث باإلدارة العثمانية واختذت موقف سلط

خارج هذا اتمع نفسه وكانت طبعا بشكل أساسي مسألة األمن ومسألة احلصول على املوارد 

هو املوضوع األساسي الذي انتبهت إليه اإلدارة الربيطانية واعتقدت أن .. لتمويل االستعمار

ها نظرة للعشائر يعين كان عند إعادة إحياء البىن العشائرية الفوقيةبإمكاا أن تفعل من خالل 

خمتلفة عما هو الواقع، مل تنظر نظرة خاصة ا حاولت أن تبين مؤسسات عشائرية مبعىن مؤسسات 

شيوخ املشايخ أكثر مما هي املؤسسات العالقات العشائرية واألفخاد العشائرية اليت هلا عالقة 

  .باإلنتاج

أيضا بالفصل الثالث ذكرها  نعم هذه نقطة مهمة أيضا وأرى أن رمبا أفرض هلا: خالد احلروب

بالفصل األول وبالفصل الثالث أيضا اللي هي رؤية االستعمار الربيطاين لتاريخ ولكيفية إدارة 

أن الربيطانيني حاولوا أن يتخلصوا من الطبقة البريوقراطية اليت درا العثمانيني للعراق وقالوا 

ريوقراطيا وإداريا وأصبحوا من رجاالت الطبقة العراقيني الذين تسيسوا ودربوهم ب العثمانيون،

ولتعبئة هذا الفراغ السياسي واإلداري الناتج ، أزاح هؤالءالدولة فلما جاء االستعمار الربيطاين 

وهل رأيتم دكتور مصطفى  استعان بالعشائر بينما كانت العشائر يف طور االضمحالل والضعف
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ؤية الكاتب يف هذا الفصل، الفصل الثالث عندما اآللية اليت أدار ا العثمانيون العراق هل كانت ر

وغري ذلك، هل هذه الرؤية دقيقة وما مالحظاتك  العثمانيني فساد شرقي واستبداد شرقيقال إنه 

  على العموم يف هذا الفصل؟

بالتأكيد مل تكن دقيقة ولكن كانت هناك خلفيات هلذا الطرح وهلذا التوجه : مصطفى البزرغان

احملتل الربيطاين كان ينظر بعني من الريبة إىل املثقفني العراقيني املوظفني قد أنه الربيطاين أنا أعت

ولذلك هو جزافا أطلق عليهم من أجل االنتقاص من عندهم األفندية وهي كلمة تركية  العراقيني

، هذا الطابور اخلامس للعثمانينيوهذا اخلوف من هذه الطبقة املثقفة اليت أطلق عليها أم هم 

ضخ الروح يف العشائرية، ألن الروح العشائرية هي اليت تتعارض مع روح وف جعله يتوجه إىل اخل

  .التمدن والعصرية اليت كان احملتل الربيطاين ينشدها من أجل إقامة هذه الدولة

نعم ومعاجلة طويب دودج يعين هلذه املسألة هل أنت ذا الفصل هل يعين مللم أجزاء : خالد احلروب

  ختلفة أم أنه مثال ركز على جزء من الفصول على حساب غريها؟الصورة امل

أنا أعتقد أنه أفلح يف رسم صورة شبه متكاملة للسياسة الربيطانية وكيفية : مصطفى البزرغان

التعامل وحىت أعطى األسباب احلقيقية هلذه السياسة واليت يطلق عليها أيضا هي سياسة متناقضة 

، أهم أهدافه هو عصرنة اتمع العراقيتل الربيطاين جاء ومن احمل. وفعال هي سياسة متناقضة

ولكن اختذ خطوات ملصاحله الشخصية ولتخوفه من ظهور طبقة مثقفة عراقية أطلق حىت على قسم 

منهم أم هم السياسيني اهلواة يف بغداد خاصة فهذا هو مرده هو التخوف من عملية بلورة مواقف 

  .ة احملتل الربيطاينهلذه الطبقة وبالتايل مواجه

  االستعمار الربيطاين والبىن القبلية العراقية

نتحدث عن البىن القبلية وكيف يتعامل معها االستعمار الربيطاين يف الفصل الثالث : خالد احلروب

واملرتبط أيضا بالفصل الرابع هنا يف الكتاب الذي يتحدث عن االنقسامات الريفية واملدنية وكيف 

  دارة االستعمارية ما هي مالحظاتك؟تعاملت معها اإل

هو حقيقة أكد عليها الكتاب على أن االستعمار الربيطاين تعامل مع البىن العشائرية : كامل مهدي

يعين أكد على أن احلقيقة هو مل   ربط هذه البىن بأجهزة الدولة وبالسياسة الربيطانيةمن خالل 

ريخ اتمع العراقي بل أكد عليه من خالل ببحث يف هذا اال من ناحية حبث اجتماعي يف تا
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اخلطاب الربيطاين نفسه ومن خالل الفكر االستعماري الربيطاين من خالل مراسالت وأحاديث 

  .الربيطانيني فيما بينهم أكد على نظرم للمجتمع العراقي واتمع الريفي بشكل خاص

ذكرها مرتبطة ذا الفصل والفصل  الشيء األساسي يف هذه املسألة اللي هو أيضا: خالد احلروب

النظرة الربيطانية لوجود هذه االنقسام هناك انقسام ريفي ومدين أيضا الرابع قال أن هذا االنقسام، 

، هو قال جاءوا إىل العراق من دون خربة حقيقية قادم من اخلربة الربيطانية يف استعمار اهلند

أن هناك عقلية استشراقية حىت أحدهم وصف يف  وقال أيضاوجاءوا خبربات االستعمار يف اهلند ، 

، أيضا هذا الدكتور مصطفى هذه وصف نوري السعيد بأنه عنده عقل وأخالقيات قرد ٩٥صفحة 

العقلية االستشراقية املسبقة اليت جاءت إىل العراق كيف ترى طويب دودج وصفها وحللها 

  الذي قام به؟ ) Siciology(وأسقطها يف التحليل السياسي والـ 

هذه النظرة املسبقة هي إحدى املطبات اليت وقعت فيها السياسة باعتقادي أن : مصطفى البزرغان

، فنرى أنه من الربيطانية يف تلك الفترة من أجل إمتام سيطرا على العراق على اتمع العراقي

مت من جتارا يف بلدان أخرى إحدى النقاط اليت تأخذ على اإلدارة الربيطانية أا نقلت حرفيا ما 

وحاولت إسقاطها على اتمع العراقي وهذه أول  مصرودول أخرى اهلند ويف دول أخرى يف 

ي جديرة باملالحظة يف هذين الفصلني خطيئة ارتكبتها اإلدارة الربيطانية، النقطة الثانية واملهمة الل

اإلدارة الربيطانية أكدت على نقطة وهي إجراء حبث لكافة العشائر يعين شجرة العشائر وهي أن 

، هذا العراقية زودت مبعلومات من أجل إمتام هذه الشجرة وبالتايل التحرك على هذا األساس

ضخ وتنمية هذه النعرة أو  يعطينا أسلوب أو مطب آخر إلدارة االحتالل أنه كيف عملية

، ونعود إىل دق إسفني بينها وبني اتمع يف املدينةالعشائرية يف اتمع العراقي الريفي ملواجهة أو 

أنه هذه كلها تعود إىل جتارب فاشلة نقلت من أماكن أخرى يف العامل من اإلمرباطورية الربيطانية 

  . ة حاولت أنه تتخلص منها وهروا من العراقاليت يف تلك الفترة بدأت تعاين من مشكالت كثري

احلقيقة أن النظرة الربيطانية كانت للعشائر نظرة جامدة وهذا بني يف الكتاب يف : كامل مهدي

هذه احلالة أن النظرة اجلامدة اللي حتاول أن تقنن أو تقطر العشائر بشكل ثابت تتعامل معه الدولة 

اللي هو واقع اجتماعي حي متغري متفاعل مع احمليط  تناقضت مع واقع العشائروبسرعة كبرية 

، وما أكد عليه الباحث يف هذا اال هو النظرة الربيطانية اللي حاولت ومتفاعل مع اتمع املدين
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تظهر هوة هائلة انفصام تام فيما بني املدينة والريف وهذه بالواقع مل تكن موجودة أال أن أن 

  . فترضهااالستعمار الربيطاين فرضها وا

ختيلها نعم وهو احلقيقة حىت عنوان الكتاب اختراع العراق حقيقة به شيء من : كامل مهدي

  .. السخرية نوعا ما االختراع يف خميلتهم يف املعىن ألن اخترعوا عراق حسب

  .. حسب ما هو يف املخيلة أكثر مما هو على الواقع: خالد احلروب

تمروا يف فرض العراق املنفصل فيما بني املدينة والريف واسأكثر ما هو يف املخيلة : كامل مهدي

وفرضوا نظامني قانونيني خمتلفني أحدمها يف املدينة واآلخر يف الريف وبنيت السلطة يف العراق يف 

  .زمن االنتداب الربيطاين على هذا األساس

  ماضي العراق ومستقبالته احملتملة

دكتور مصطفى اللي هو عنوانه فرض النظام وكيف إذا انتقلنا إىل الفصل السابع : خالد احلروب

تعاملت هذه اإلدارة االستعمارية يف حماولة إدارة اتمع وفرضه، فرض استقرار ونظام مث فشل هذا 

املشروع خبلق عراق دميقراطي وحديث وعصري يف أواخر اية الثالثينيات فشل هذا وأصبحت 

تهت بالعملية املشهورة، تشرشل أمر بقصف الثوار طبعا وقامت الثورة اليت كلنا نعلم عنها وان

باستخدام الطائرات وقصفها للعراق  جورج بوشبالطائرات ويرسم املؤلف متوازيا هنا مع عملية 

طائرات ما هي مالحظاتك على هذا الفصل وخاصة يف األيام هذه إن النهاية كانت اللجوء إىل ال

  .أن العراق والعراقيني جيب أن يقادوا بالقوة والعنفأن النظرة أن النظرة 

 ثقافة العنف السياسي يف العراقطبعا الكتاب حبد ذاته أشر إىل نقطة وهي : مصطفى البزرغان

س هذا الفصل هي هذه ويكررها يف أكثر من فصل ويف هذا الفصل أنا أعتقد أن هذا هو أسا

وكيف أن  ينقاد إىل استخدام القوة العسكريةالنقطة يؤكد عليها ولذلك نرى أن الفصل اآلن 

كان هناك واجهت مشكالت كثرية، مشكالت مالية إلدارة اإلنفاق على اجليش ولذلك  بريطانيا

وهو إحالل واستخدام القوة اجلوية بدل اجليش على  ١٩٢١اقتراح وأكد مؤمتر القاهرة يف عام 

األرض ملاذا ألن القوات الربيطانية بدأت تواجه مشكالت كثرية داخلية يف العراق فكان هناك 

ة على وبالتايل السيطر تشكيل قوة عسكرية عراقية وهو اجليش العراقي: الرأي األول : رأيان

زمام األمر داخلياً من خالله ولكن كانت هناك اجتاهات ضمن إدارة االحتالل الربيطاين ال حتاول 

أن تعطي هذا اال أي حيز ملاذا ألنه كان هناك اهلامشيون أمثال جعفر العسكري ونوري السعيد 
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ائرة حتقيق املصاحل حياولون استثمار واستغالل هذا اجليش من أجل إخراجه من الدائرة الوطنية إىل د

  . أو األهداف القومية

بشيء من اجلدية فنرى أنه أنا حيضرين انه  كان خييف اإلدارة الربيطانيةوهذا : مصطفى البزرغان

وهذا يقصد فيه  إدارة العراق من ارتفاع مائتني قدم عن األرضاستخدم أسلوب املؤلف وهو 

  .من خالل قصف الشعب العراقيإدارة العراق بالقوة وفعال تعبري لطيف أنه كيفية 

دكتور كامل أيضا على هذا الفصل ألنه يستنتج من هذا الفصل وأيضا من أكثر : خالد احلروب

من أطروحة يف الكتاب وضعها يف اخلالصة بالفصل األخري، يقول أن العراق يواجه أربعة مشاكل 

مسألة عنف ا هذه املسألة ،بنيوية من عهد من احلرب العاملية األوىل وحىت العصر الراهن إحداه

الدولة لفرض رؤيتها على اتمع واليت بذورها تعود إىل نشوء الدولة احلديثة بعد احلرب العاملية 

األوىل، اآلن السؤال كثريون يقولون أن العراق جيب أن يقاد بالقوة والعنف والسيطرة وهذه 

ؤلف هلذه املسألة وكيف يراها ،ما رأيك يف حتليل امل إحدى املشكالت األساسية اليت واجهها

  وكيف أنت ترى رؤيته هل هي دقيقة؟

هو طبعا يؤكد على فشل إدارة العراق إدارة البالد بالقوة يؤكد على هذا الفشل ، : كامل مهدي

يف الواقع القوة ويقول باحلرف الواحد أن القوة ختيف لكنها ال تؤدي إىل النتائج املرجوة طبعا هذا 

أخاف العراقيني باستخدام اإلرهاب على  صدام حسني، جند أن نظام ريخ العراقاللي نعرفه من تا

، فهذا كان ما حصل مع الربيطانيني مل يكسب العراقيني يف اية املطافمدى عقود طويلة لكنه 

بناء ،حماولة الوصول إىل اتمع هو  العنف من البعد كان استخداما فاشالاستخدام يف حينها، أن 

، من ناحية القاعدة االجتماعية من خالل شيوخ العشائر أيضا كانت مسألة حمفوفة باألخطار

أهداف النظام نفسها ،ومن ناحية احلصول على املوارد املالية املوارد املالية، بالنهاية حلت من هذا 

شل كان يف السياسة الربيطانية واضحا وطبعا فشل السياسة الربيطانية يف كسب الشارع فالفاال 

  .العراقي يف احلضر

باخلالصة والفصل األخري يقول ذكرت أن هناك أربعة مشاكل بنيوية أحدها اليت : خالد احلروب

ت أخرى وما هناك ثالث مشكالتعرضنا هلا ولكن يقول أنا اآلن يف الدور ضد اتمع ما يقول أن 

مل يتخلص منها بشكل أو بآخر العراق اللي هي أيضا استغالل الدولة ملوارد النفط لالنفصال عن 

اتمع وأيضا يقول أن الدولة استغلت االنقسامات االجتماعية أيضا لتفرض رؤيتها على اتمع 
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يف للمشكالت واستخدام موارد الدولة لشراء الوالءات إىل غري ذلك ما رأيك يف هذا التوص

  البنيوية الكربى دكتور مصطفى؟

حلد احتالل العراق  توصيف دقيق للمشكالت اللي واجهت العراقهذا التوصيف أعتقد : مصطفى البزرغان

من قبل القوات األمريكية الربيطانية ولو نعود حىت إىل مطلع القرن املاضي من هذا التوصيف أيضا ولكن هناك 

ان استمرار هذه املشكالت حىت الوقت احلايل وعملية تواصل اتمع القلق أيضا، نظرة تثري االهتمام وتثري 

والتركيز اآلن وإعادة ضخ العشائرية يف اتمع العراقي وما يتعارض مع اتمع املتمدن، املؤلف يطرح نقطة 

حكومة الظل اليت  أنه مع هذا التواصل هناك أطلق عليها حكومة الظل فبمعىن أساسيات استناد تشاؤمية كبرية

كان يعاين منها العراقيني من خالل ثالثني أو أربعني سنة املاضية يتوقع سيستمر ملاذا لتستمر أجواء ولكن إذا 

  .تسمح يل هناك نقطة مهمة جدا وجديرة وهو يذكر مسألة أم قصر

وعة من التكنوقراط إدارة بلدية أم قصر من خالل التكنوقراط وعملية جناح هذه اموهي : مصطفى البزرغان

  .ممكن أا تعمم حاليا على العراق وأمتىن أال يتم ذلك

آخر تعليق للدكتور كامل على هذه املسألة خاصة قد يقول قائل وأنا اقرأ هذا املوضوع رمبا : خالد احلروب

 اآلن هناك مشكلة بنيوية خامسة وهي التدخل األجنيب يف العراق يعين من تاريخ بريطانيا إىلكانت أيضا 

  وهؤالء يأتون ويتدخلون يف العراق وهذه أيضا مشكلة بنيوية خامسة؟ 

للكتاب لن جتد فيه ما نعم بالتأكيد يعين هذه احلقيقة اللي مل تقال يف هذا الكتاب وان نظرت : كامل مهدي

مار الربيطاين يذكر حول النفط واملطامع النفطية يف العراق واألهداف االستراتيجية لالستعمار سواء يف االستع

، املسألة احلقيقة مسألة التفاؤل أو التشاؤم والقضايا البنيوية يف حينها أو االستعمار األمريكي يف الوقت احلاضر

هذه املشاكل البنيوية يف اتمع العراقي حقيقة أن الشارع العراقي قادر على مواجهة هذه األمور أن ترك حلاله 

تمع سيد نفسه واتمع العراقي ، إن كان اتمع العراقي عندنا اتمع يستطيع فيه منه هو عنده موقف من ا

  .. واملؤسسات اتمع انتهت يف عهد صدام حسني هذا أمر ليس صحيحا واتمع العراقي قادر على

شكرا دكتور كامل شكرا جزيال وأعزائي املشاهدين أشكركم أيضا على مرافقتكم لنا جليس : خالد احلروب

اليوم الذي كان كتاب اختراع العراق فشل بناء الدولة وتاريخ ملغي من تأليف األكادميي الربيطاين تويب  هذا

دوج من جامعة وورك الربيطانية والزميل يف املعهد امللكي للشؤون الدولية يف لندن وأشكر أيضا ضيفينا 

مية يف جامعة أكسترا الربيطانية الدكتور كامل مهدي حماضر االقتصاد يف معهد الدراسات العربية واإلسال

والدكتور مصطفى البزرغان مدير املركز العراق للمعلومات والبحوث يف لندن وإىل أن نلقاكم األسبوع املقبل 

  .مع جليس جديد هذه حتية من فريق الربنامج ومين خالد احلروب ودمتم بألف خري


