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كان الغـــزو األمريكـــي للعراق عام 2003م ســـبًبا رئيســـّيًا في إحـــداث تحوالت عميقة 
وجوهرية في بنية المجتمع العراقي على مستويات سياسية ومذهبية واقتصادية.

وأدى ســـقوط نظام صدام حســـين إلى فراغ أمني وسياسي، وسقوط معنوي للجماعة 
الســـّنية، مقابل صعود للجماعات الشـــيعية التي كانت معاِرضة لنظام البعث، والمدعومة 

من إيران.
لكن ســـقوط الجماعة الســـنية لم يكن سقوًطا سياســـّيًا فحسب، بل استُهدفوا من ِقبل 
الميليشـــيات الشـــيعية المتمرســـة على الســـالح وحرب العصابات منذ ثمانينيات القرن 
العشـــرين، واقترن ذلك ببروز ميليشـــيات جديدة بأســـماء وقيادات جديدة، أشـــد تطرًفا 

ووالء للولّي الفقيه.
هنا في كتاب »أفول أهل الســـنة.. التهجير الطائفي وميليشـــيات الموت وحياة المنفى 
بعد الغزو األمريكي للعراق«، ترصد الكاتبة ديبورا آموس التجريف السكاني والسياسي 
الذي لحق بالجماعة السنية في الفترة بين 2003م-2010م، وتكمن أهمية كتابها في أنه 
ليس عماًل بحثّيًا أكاديمّيًا صرًفا، بل هو رحلة طويلة، وعمل استقصائي قامت به بنفسها 
كصحفيـــة ذات نزوع أدبّي وشـــعرّي، تســـتند في قصصها إلى زيـــارات ميدانية طويلة في 

العراق وسوريا وغيرهما.
وحســـب رضوان الســـيد، ُمقّدم الكتاب، فقد راقبت المؤلفة عمليـــات تفكك المجتمع 
وانتقـــال الســـلطة عبر ثالثة مداخـــل، األول: التهجير الســـكاني الشـــامل. والثاني: القتل 

المستهدف. والثالث: تأسيس أجهزة عسكرية طائفية.

المدخل األول: التهجير السكاني الشامل
جرى تهجير أكثر من مليونَي سـّني من العراق بين عاَمي 2003 و2006م. ففي محافظة 
ديالى على سبيل المثال عملت الميليشيات الشيعية على تغيير ممنهج للخريطة السكانية 
بالمحافظـة، فقامـت بحمـالت اعتقـال، وتهديـم للمسـاجد، وقتـل علـى الهويـة، وتجريـف 
لألراضـي، وصـار ذلـك عمـاًل ممنهًجـا بعـد تفجيـر المرقدين سـنة 2006م ومـا أعقبه من 
اقتتـال داخلـّي. ثـّم أخـذ التهجيـر القسـري العنيـف منحـى أشـّد طائفيـة وعنًفـا بعـد طـرد 
تنظيم الدولة من ديالى سنة 2014م، إذ غيَّرت الميليشيات الشيعية ديموغرافيا المدينة 
تغييًرا حاسًما وشاماًل، شملت عمليات قتل هوياتي، وتهجير قسري، واعتقاالت بالجملة، 
ومنـع النازحيـن مـن الرجـوع إلـى المدينـة، وحـدث مثـل هـذا فـي كّل المـدن السـنية تحـت 
عنوان »محاربة اإلرهاب« كما حصل في الموصل وصالح الدين والرمادي. وتبقى المدن 
المحاذية للحدود اإليرانية وحزام بغداد لها النصيب األوفر في عمليات التهجير القسري 

والعنيف.
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وهناك تهجير غير مباشـــر يتمثل في سياسات تضييق على السكان المحليين، وتتمثل 
في: 1- الحرمان من المياه: فقد بنت الهندســـة اإليرانية ســـدوًدا على منابع نهر ديالى، 
مـــا أدى إلـــى انخفاض منســـوب النهر، وارتفاع نســـبة التلوث فيه، ممـــا اضطر كثيًرا من 
الســـكان إلى الرحيل وهجر مزارعهم ومســـاكنهم. 2- تأســـيس مكاتب ثقافية إيرانية: إذ 
افتتحـــت إيران في عهد نوري المالكي عـــدًدا من المكاتب الثقافية داخل محافظة ديالى 
وحدهـــا أكبـــر من عـــدد المكاتـــب اإليرانية في النجـــف والبصرة وكربـــالء، إذ تحوي كل 
مدينـــة مكتًبـــا واحًدا ، في حين أُسســـت ثالثة مكاتب في ديالى. 3- توزيـــع األراضي على 
الشيعة الموالين: إذ وّزع نور المالكي أراضي المحافظات السنية، خصوًصا ديالى، على 

المواطنين من الجنوب العراقي الموالين للحكومة طائفّيًا ومذهبّيًا.
المفارقة الغريبة التي ترصدها المؤلفة أّن العراقيين الذين أُجبروا على مغادرة العراق 
َطـــوال ثالثـــة عقـــود فترة حكم صدام حســـين بلغ عددهم خمســـة مالييـــن عراقي، لكن 
جرى تشـــريد وتهجير العدد نفســـه في أقل من خمس ســـنوات بعد سقوط نظام صدام. 
وهذه المرة كان المهاجرون من النخب العراقية من األطباء والعلماء والشـــعراء، ومديري 
المؤسســـات، وصفـــوة الطبقة المهنية التي »تشـــّكل أفضل أمل لجعـــل العراق رمًزا ألكثر 

األحالم األمريكية المبكرة طموًحا في الديمقراطية واالزدهار«.
وتخبرنا ديبورا أّن ُســـدس العراقيين أصبحوا الجئين أو مشردين، وبالتالي فإّن غياب 

هذا العدد يُعيد تشكيل وجه العراق، ويغير سياسات البلدات التي انتقلوا إليها.
أّمـــا عـــن أولئك الذيـــن حاولوا الرجـــوع مرة أخرى فقـــد كان »اســـترداد منازلهم التي 
استولت عليها المجموعات الطائفية األخرى ال يزال أمًرا خطيًرا«، إضافة إلى أّن رئيس 
الـــوزراء نوري المالكي، حينئذ، رغم دعوتـــه الظاهرية للالجئين بالعودة إلى أرض الوطن 
فإنـــه عملّيًـــا »ظل داعًما لوطن يقوم على نظام محاصصـــة عرقية وطائفية، يحكم فرص 
العمل في كل الوزارات ويحدد توزيع المناصب الحكومية الهامة، وهو ما يعني أن الكفاءة 
واإلنجازات العلمية ال تكفي للحصول على الوظيفة، إذ تَُعّد الهوية الطائفية هي أســـاس 
السياســـة الحكومية«، فكان الجميع حسب ديبورا »يحلمون بالعودة لكّنه حلم بعيد المنال 

تماًما«.

المدخل الثاني: سياسة القتل المستهدف
يرصد الكتاب اتباع المسلحين الميليشياويين وعناصر االستخبارات اإليرانّية سياسة القتل 
على الهوية، بغية تصفية النخب العراقية الدولية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، ثّم 
صار القتل عشوائّيًا بعد 2005م، من أجل دفع المكون السني إلى الهجرة وتكوين مناطق 

طائفية صافية.
لـــم يكن هـــذا التدافع واالقتتال الطائفـــي بمعزل عن إرادة األمريكييـــن والبريطانيين، 
وحسب رضوان السيد فإّن مشروع إنهاء الدولة العراقية هو مشروع أمريكي في األساس، 
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ولذا فقد حّل بريمر الجيش العراقي وأجهزة الشـــرطة واألمن وســـائر المؤسســـات بعد 
الغزو مباشـــرة، ثّم نشـــبت الحرب األهلية )الصراع السني-الشيعي( بين 2005 و2008م 

على مرأى من االحتالل األمريكي وبرضا منه.
وفـــي حـــوار لبريمر، الحاكم األمريكي الســـابق في العراق، في مايـــو 2019، يقول إنه 
»عندمـــا أطحنـــا بصـــدام أطحنا معه أيًضا بألف ســـنة من التســـلط الســـني في بالد ما 
وراء النهرين، بداية من الخالفة العباســـية ثم األتراك ثم البريطانيين مع الهاشـــميين ثم 
المملكة الهاشمية، لذلك كانت األقلية السنية متسلطة على البلد أللف سنة. في اعتقادي 

هذا الوضع كان غير سليم«.
فالرؤية األمريكية إًذا كانت ترى انتقال الحكم من أيدي الســـنة إلى أيدي الشـــيعة في 
العراق، وعلى ما يبدو فقد كان هذا هدًفا إستراتيجّيًا بعيًدا عن المسألة التاريخية التي 
يركـــز عليها بريمر، إذ كفلت تلك اإلســـتراتيجية تحواًل عميًقا فـــي أولويات صانع القرار 
العربي، واإليراني على حّد ســـواء، فباتت المســـألة الطائفية مركزية، ربما ألول مرة في 
التاريـــخ الحديث، وباتـــت البلدان العربية العدّو األول بالنســـبة إلـــى اإليرانيين، وبالتالي 

أضحت إيران العدو األول بالنسبة إلى أكثر البلدان العربية.
وتخبرنـــا ديبـــورا أّنه في عهد صدام حســـين لم تكـــن الزيجات المختلطة بين الســـنة 
والشـــيعة مســـتغربة، بل إن مصطلح »الزيجات المختلطة« لم يُســـتخدم إال بعد 2003م، 
عندمـــا »تبنى العراقيون الهويات الطائفية، التي أدت إلـــى تمزيق العائالت«. وتخبرنا أّن 
الشـــيعة »أحسنوا اســـتغالل تلك الفرصة«، أي فرصة الدعم األمريكي لهم، فهي ترى أنه 
منذ »إخفاق مساعي إدارة الرئيس جورج بوش األب لدعم تمرد الشيعة على صدام حسين 

عام 1991م، أدرك األمريكيون إمكانية التحالف مع األغلبية الشيعية ضد صدام«.
وبالفعـــل فقد كانت عناصر الميليشـــيات تتولى حراســـة المستشـــفيات والمؤسســـات 
الحيويـــة واألحيـــاء، فـــي ظل وجود القـــوات األمريكيـــة والجيش الوطني. ومارســـت تلك 
الميليشيات القتل على الهوية دون تدخل حقيقي من الجانب األمريكي أو الحكومي لمنع 

هذا التغول الميليشياتي، الذي تبدو انعكاساته حتى اليوم في العراق.

المدخل الثالث: تأسيس أجهزة أمنية طائفية
تخبرنـا ديبـورا عـن مركزيـة العناصـر المسـلحة الميليشـياتية والـدور الكبيـر الـذي أنيـط 
بهـا لعـزل أهـل السـّنة عـن إمكانيـة المشـاركة السياسـية الفاعلـة، والعمـل على تهميشـهم، 

وبالتالي هجرة أكثر عدد ممكن منهم.
وحســـب ديبورا فقد تولى جيش المهدي تلك المهام الطائفية، باعتباره أكبر ميليشـــيا 
شـــيعية حينئذ، فقد واصل حســـب ديبورا »حملته الوحشـــية لتطهير المناطق المختلطة 
المتبقية من السنة في بغداد، إلنهاء ما لم يُنَجز سريًعا في اللحظة األخيرة قبل االنتشار 
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الكامل للقوات األمريكية«. وأدى ذلك إلى »تغير المشـــهد الطائفي في العاصمة العراقية 
بشكل حاسم، وأصبحت بغداد مدينة يهيمن عليها الشيعة ألول مرة في تاريخها الطويل«.
استمرت الميليشيات الطائفية في تهديد الجماعة السنية حتى بعد االنتشار األمريكي 
المكثـــف، وتتواتـــر الروايـــات والقصـــص المأســـاوية في هذا الشـــأن، ما بيـــن زوج ُقتل 
بالرصاص، وطفل اختُطف ثم ُقتل، واغتصاب جماعّي لالبن أو االبنة، ورسائل على باب 

المنزل: »الرحيل أو الموت«، حسبما ترصد ديبورا.

سؤال الهوية العراقية
تلتفـت ديبـورا إلـى ملمـٍح مهـّم، وهـو الصـراع علـى الهوية العراقية، فالميليشـيات الشـيعية 
لجـأت إلـى التطهيـر الطائفـي »لتأكيـد الهويـة العراقيـة الجديـدة، تلـك الهويـة التـي تقـوم 
علـى الـوالء الطائفـي الـذي حجبـه نظـام صـدام«. لكـن يبـدو أن الهويـة الجديـدة لـم تكـن 
هويـة عراقيـة خالصـة، فتـّم اسـتهداف »األعضـاء السـابقين فـي حزب البعث منـذ البداية 
إلـى جانـب كبـار ضبـاط الجيـش وطياري القـوات الجوية الذين خاضوا الحـرب اإليرانية-
العراقيـة«، ممـا يـدّل علـى أن هنـاك العبيـن مـن خـارج العـراق يخدمـون أجندتهـم بتلـك 

االغتياالت، وينتقمون من أحداث تاريخية.
ورغم الخالفات البينية في البيت الشيعي فإن جميع الفرقاء كانوا متفقين على سياسة 
التطهير، وخلّو الســـاحة للشـــيعة دون غيرهم، مـــن أجل تعزيز الهويـــة الجديدة. فرئيس 
الـــوزراء نـــوري المالكي تعهد بالعمل على تحقيق »المصالحة السياســـية«، لكنه واقًعا »لم 

يرغب في كبح جماح الميليشيات الشيعية في العاصمة، خصوًصا جيش المهدي«.
وقـــاد جيـــش المهدي عمليات تطهير وحشـــية ضد الســـنة في بعض أحيـــاء العاصمة 
العراقيـــة على مرأى ومســـمع من الحكومـــة العراقية والقوات األمريكيـــة، فقط من أجل 
تخليص الهوية من أي أبعاد ومعالم غير شيعية. وتضرب لنا ديبورا مثااًل على ذلك، فقد 
كان »حـــّي الحريـــة من األحيـــاء المختلطة التي يحيا فيها الشـــيعة والســـنة مًعا، يعقدون 
زيجات مختلطة تتجاوز الخطوط الطائفية خالل حكم صدام، لكن بحلول 2007م أُجبر 
عديد من السّنة الذين يسكنون الحي على مغادرته، على يد رجال جيش المهدي، وأصبح 

الحي تقريًبا جيًبا شيعّيًا بالكامل«.
إذن سؤال الهوية: »ما العراق؟« لم تُحّدده السلطة العراقية وال عموم الشعب العراقي، 
بل حددته الميليشيات المسلحة الطائفية، وقد أسهم دستور 2005م في تعزيز الطائفية 
العراقيـــة بالمحاصصـــة واحتمـــاء كل فرقة بوالءات مـــا دون الدولة، مذهبية وسياســـية 

ودينية، »ففي شمال العراق اعتبر كثير من األكراد بغداد عاصمة أجنبية«.
فالعراق إًذا، حسب ديبورا، دولة »لم تُحدد هويتها َقّط، لم يتفقوا على َمن ُهم، وما نظم 
القيم األساسية لديهم، هل هي اإلسالم أم القومية العربية؟«، وكان السؤال الملّح عراقّيًا 

هو: »كيف سيتمكن المواطنون من العيش مًعا داخل نفس الحدود؟«.
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يبدو هذا السؤال صعًبا ومعقًدا حتى اآلن، ما لم تتعزز الدولة الدستورية المدنية، وما 
لم يصل العراقيون إلى عقد اجتماعّي، يُتفق فيه على احترام التعددية واألقليات الدينية 
والمذهبية والسياســـية، وتُتجاوز فيه الطائفيـــة، وتعلو فيه كلمة الدولة على ما دونها من 

والءات وتحزبات.

خالصة
زة، تلّخص ما فات من فصول الكتاب،  تخرج ديبورا في الفصل الثاني عشر بخالصة مركَّ
»فالعراق بلد مختلف اآلن، وتغيَّر بسبب الحرب األهلية الطائفية. لقد انتصر فيه الشيعة 

وخسر السّنة، وال مجال لاللتفاف على هذه الحقيقة«.
ال يبدو أّن هناك أماًل في استعادة بغداد لطابعها التاريخي، المدينة الغنية بمزيج من 
الطوائف العراقية يعيشـــون جنًبا إلى جنب، ما دامت الميليشـــيات قائمة وفاعلة، »عوًضا 
عـــن ذلـــك صارت لبغداد روح شـــيعية واضحة، وعلى الشاشـــة في أثنـــاء األعياد الدينية 
فيما تعلو الرايات الشيعية فوق أغلب مساجد ومباني المدينة تجد عديًدا من المساجد 

السنية مغلقة أو في حالة خراب«.
لم يكن هذا عماًل ميليشـــياتّيًا صرًفا، بل أرادت الحكومة أيًضا بزعامة نوري المالكي 
»التأكـــد من بقاء بغداد عاصمة ذات أغلبية شـــيعية«، في توافق شـــيعي داخلي وخارجي 
على رسم هوية عراقية جديدة، لكنها هوية ضّيقة وطائفية ال تضّم كل مكونات وثقافات 

الشعب العراقي والحضارة العراقية.


