
9 أبريل: القوات األمريكية 
تقتحم بغداد وتطيح بصدام حس�

أبريل - أغسطس 2004: اندالع
اشتباكات ب� قوات التحالف بقيادة
الواليات املتحدة وأتباع رجل الدين

الشيعي مقتدى الصدر (أدناه)،
الذي يطالب القوات األجنبية

�غادرة العراق

ديسمرب: القوات تعتقل صدام حس�
قرب تكريت

أكتوبر: تأكيد مفتش األسلحة
األمري� ديفيد كاي أنه ال وجود
ألسلحة دمار شامل يف العراق. 
واالستنتاج يقوض تربير الغزو

يناير 2005: األحزاب الشيعية
والكردية تستحوذ عىل أغلب مقاعد

الربملان العراقي الجديد، والسنة
يقاطعون االنتخابات

مايو 2006: انتخاب السيايس الشيعي
نوري المال�� رئيساً للوزراء العراقي

ً 30 ديسمرب: إعدام صدام حس� شنقا

أبريل 2008: استطالع يجريه مركز
بيو ل��بحاث يظهر أن 57% من

األمريكي� يعتقدون أن قرار الغزو
كان خاطئاً

يناير 2007: الرئيس األسبق بوش
يأمر بزيادة عدد الجنود األمريكي�
30.000 جندياً، ويبلغ العدد ذروته

عند 170.300

نوفمرب: باراك أوباما يفوز يف
االنتخابات الرئاسية األمريكية بعد
تعهد بسحب القوات من العراق

يناير 2009: الرئيس األسبق جورج
بوش ½نح بل¼ وسام الحرية

، وهو أعىل وسام أمري� الرئا��
ُ½نح للمدني�

يوليو: لجنة التحقيق بشأن حرب
العراق، بقيادة الس�� جون تشيلكوت،

تنظر يف دور بريطانيا يف الحرب

ديسمرب 2011: القوات األمريكية
تغادر العراق وتسلم مسؤولية

األمن الداخيل للجيش والرشطة
العراقي�

ديسمرب: املال� - بدعم من الصدر
- يفوز بوالية ثانية كرئيس للوزراء

أكتوبر 2022: الربملان العراقي يختار
ً الزعيم الكردي عبداللطيف رشيد رئيسا

للبالد. ورئيس الوزراء محمد شياع
� يتعهد �حاربة الفساد 

السودا��
وتحس� مستويات املعيشة

مارس 2023: ال يزال حوايل
2500 جندي أمري� منترشين يف 

أنحاء العراق، ال سيÇ يف بغداد 
وأربيل.

يناير 2020: الرئيس األمري� السابق
دونالد ترامب يصدر أمراً بشن رضبة

بطائرة مس¼ة قرب مطار بغداد الغتيال 
، قائد فيلق �

الجÉال قاسم سليما��
�
يرا�� القدس التابع للحرس الثوري ا£¢

يونيو: ما ال يقل عن 670 نزيالً من
الشيعة يف سجن بادوش المركزي

يُقتَلون عىل يد تنظيم داعش

يوليو 2016: 
التقرير الرسمي 

الذي طال 
انتظاره حول 
دور بريطانيا

يف الغزو يدعو إىل محاسبة 
رئيس الوزراء األسبق. وبل¼ التزم  

باالنضÇم إىل الغزو الذي قادته 
الواليات املتحدة يف مذكرة 

بتاريخ 28 يوليو 2002

2019 - 2020: املعركة ضد داعش 
تنتهي إىل حد ما. واالحتجاجات 

املناهضة للحكومة العراقية 
تتصاعد ضد تفيش الفساد

يوليو 2014: نشأة تنظيم
“داعش” من عنارص القاعدة. 

ومعارك داعش لتشكيل “خالفة” 
ترتكز يف سوريا. ويسيطر داعش 
عىل املوصل والفلوجة وتكريت 

والرمادي. والقوات األمريكية تعود
بدعوة من حكومة بغداد

20 مارس 2003: بدء غزو العراق.
والرئيس األمري� األسبق جورج 

Øدبليو بوش، ورئيس الوزراء الربيطا
، شنا الغزو تحت � بل��

األسبق تو��
� ذرائع واهية بأن صدام حس»�

½تلك أسلحة دمار شامل 
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انفوجرافيك المستقبل
Future Infographic

20 عامًا على الغزو األمريكي للعراق.. محطات رئيسية

أبريل 2004: أنباء عن قيام أفراد 
الجيش األمري� والـ“يس آي إي” 

بإساءة معاملة السجناء املحتجزين 
يف سجن أبو غريب وتعذيبهم يف 

بغداد، وهو ما أثار غضباً عىل 
الصعيد الدويل


