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Saddam Hussein nasceu na aldeia Al-Awja, na cidade de
Tikrit, Iraque, no dia 28 de abril de 1937. Filho de
agricultores pobres, não conheceu o pai, que saiu de casa
seis meses antes de Saddam nascer.

Foi criado por um tio materno, Khayralla Tulfah, um
mulçumano sunita, veterano do exército Iraquiano e
defensor da unidade Árabe.

Após sua mãe se casar novamente, Saddam voltou para
casa materna e ao ser maltratado pelo padrasto, retornou
para a casa do tio.

Estudou em uma escola de lei iraquiana e com 20 anos
ingressou no Partido Baath, de tendência socialista. Nessa
época, passou a lecionar em uma escola secundária.

SADDAM HUSSEIN
A HISTÓRIA DO DITADOR IRAQUIANO



Aos 20 anos largou a universidade de direita para ser
revolucionário do partido Ba’ath.

Em 1959, após um frustrado atentado contra o então primeiro-
ministro. Abdul Karin Kassem, Saddam foi baleado em uma perna.
Foi obrigado a fugir e exilou-se no Egito.

Entre 1962 e 1963 frequentou uma universidade de Direito no
Cairo. Hussein teve de viver na clandestinidade e participou de
uma tentativa frustrada de golpe do Ba’ath. O então presidente,
Arif ordenou uma perseguição contra o partido, e, nesse processo,
Saddam Hussein acabou preso, em outubro de 1964. Sua
permanência na prisão não foi muito longa, pois, em 1966, ele
conseguiu escapar.

ASCENÇÃO AO PODER

ABDUL KARIN KASSEM



Em 1968 Saddam participou de um golpe de
estado liderado por Ahmad Hassan, que
derrubou o presidente Abdul Rahman Arif e
conduziu o Partido Baath no poder, sob a
liderança do General Ahmed Hassan Bakr.
Saddam vira chefe do apparatus de segurança.
Partido Ba’ath toma o poder com apoio dos EUA.

Saddam tinha 31 anos – e já era conhecido por
ser sem escrúpulos, interrogador e torturador, a
essa altura ele já era o segundo homem do país.

.

ABDUL RAHMAN ARIF 



Em 1969, Saddam Hussein foi nomeado vice-presidente e durante o
governo de Al-Bakr construiu uma elaborada rede de polícias secretas
que tinham como objetivo perseguir os dissidentes do regime.

Diante de um presidente velho e debilitado, Saddam passou a promover
a estabilidade do país, enfrentando enormes tensões sociais, étnicas,
econômicas e religiosas.

Entre 1968 e 1979, Hussein não era o presidente iraquiano, mas, nesse
período, foi angariando poder e prestígio para a sua imagem. Nesses
mais de 10 anos, ele identificou a forte tendência da sociedade iraquiana
para a fragmentação e que isso aumentava a instabilidade política do país.
Isso o levou a combater qualquer tipo de oposição política.

A repressão acontecia tanto na sociedade quanto no interior do Partido
Ba’ath. Ele também criou uma polícia secreta para monitorar a população
iraquiana e impedir que movimentos de oposição ganhassem força. Para
garantir mais apoio, ele investiu na modernização e no desenvolvimento
da economia iraquiana.

VICE-PRESIDÊNCIA



Isso fortaleceu a economia do país, permitindo que o governo
iraquiano fornecesse benefícios à população que poucos
países da região ofereciam. Por outro lado, Saddam Hussein
conseguiu montar uma estrutura de poder que permitia
monitorar e esmagar qualquer iniciativa que grupos da
oposição esboçasse.

Em 1976, Saddam se tornou general das Forças Armadas
iraquianas e logo era o homem forte do governo e passou a
representar o país em sua política externa.

Em 1979 começou a fazer acordos com a Síria, também sob a
liderança do Partido Baath, o que levou a união entre os dois
países

ANOS 70
➢ SERVIÇOS SOCIAIS MUITO BOM
➢ EDUCAÇÃO E SAÚDE > UNESCO PREMIA SADDAM
➢ BOM USO DO DINHEIRO DO PETRÓLEO
➢ PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA



Em 1979, Saddam Hussein obrigou Al-Bakr a retirar-se da
presidência, e, assim, ele assumiu oficialmente a
presidência iraquiana.

Saddam Hussein assumiu os títulos de “Chefe de Estado”,
“Presidente do Conselho do Comando Supremo da
Revolução”, “Primeiro-ministro”, “Comandante das Forças
Armadas” e “Secretário-geral do Partido Baath”.

Pouco tempo após ter conquistado o poder, o ditador
Saddam implantou uma violenta luta que levou à morte
dezenas de membros do governo suspeitos de falta de
lealdade.

PRESIDÊNCIA



22 de julho 1979 – expurgo no congresso – 68
membros do partido Ba’ath são presos e 22 são
executados – membro do partido fazem parte dos
grupos de execução – vídeo de quase 40 m no youtube
– charuto na mão

➢ Saddam é visto gozando do poder
➢ Iraque vira uma ditadura

➢ Polícia secreta sob o controle do meio irmão
(mukhabarat) barzani (ibrahim)

➢ Os que restam gritam “viva saddam”

➢ Expurgo de 1974 – é um marco - “não tentem
antagonizar Saddam”

➢ Poder total

EXPURGO DE 1979



No ano seguinte, em Setembro de 1980, Saddam deu
início a uma guerra contra o Irã que durante oito anos
provocou a morte de pelo menos 120.000 soldados
iraquianos. A fome de poder de Saddam Hussein
espalhou-se para além das fronteiras do Iraque.

➢ Queria que o Iran parasse de exportar;
➢ Proteger o domínio dos sanitas do Iraque;
➢ Reduzir o poder do Iran;
➢ Saddam achava que o Iran tinha sido desestabilizado

pela revolução – Iraque só avança por três meses;

CONFLITOS – IRÃ VS IRAQUE



Hussein foi um governante autoritário, corrupto e
violento. Durante esse período na presidência, ele
cometeu crime contra a humanidade ao usar armas
químicas contra a população curda que habitava no
vilarejo de Halabja.

Essa ataque aconteceu em 1988 e foi uma represália
do ditador ao apoio que a população desse vilarejo
havia dado a tropas iranianas durante a Guerra Irã-
Iraque.

Esse conflito, inclusive, foi um desastre para o seu
governo. Causou mais de um milhão de mortos, o Irã
não foi derrotado, e a economia iraquiana sangrou
com os gastos bélicos.

CONFLITOS – IRÃ VS IRAQUE



Outro conflito que Hussein iniciou foi a Guerra do Golfo, no qual
Iraque e Kuwait se desentenderam por questões relativas ao petróleo
e a dívidas que o primeiro contraiu com o segundo durante a Guerra
Irã-Iraque.

➢ Disputa com Kuwait (o país foi uma criação artificial)
➢ Morte de Adnan Khair Allah – medo de traição – provável

assassinato por Saddam, morte em 1989 maio
➢ Brigadeiro Hugo Paiva – diretor do centro de tecnologia

aeroespacial (cta) 84 – 87

A invasão do Kuwait aconteceu em 1990 e mobilizou os Estados
Unidos contra o Iraque. A intervenção norte-americana rapidamente
colocou fim na aventura iraquiana no Kuwait e abalou para sempre as
relações entre Iraque e Kuwait.

Liderada pelos Estados Unidos e com a aprovação do Conselho de
Segurança da ONU, depois de sete meses de guerra, o Kuwait estava
livre das forças do Iraque.

CONFLITOS:

GUERRA DO GOLFO
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