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٣٠ أيلول )سبتمبر( 2021

 فــي مدينــة أربيــل العراقيــة 
ً
بعــد مــرور عــام كامــل علــى »اتفاقــات أبراهــام« التطبيعيــة بيــن دول عربيــة وإســرائيل، اجتمــع ٣١٢ عراقيــا

 للمطالبــة بتطبيــع بالدهــم العالقــات مــع إســرائيل فــي إطــار 
ً
أغلبهــم مــن الطائفــة الســنية مــع تواجــد لشــخصيات شــيعية أيضــا

»اتفاقــات أبراهــام«. يقــّدم الكاتــب فــي هــذا المقــال بعــض المعلومــات اإليضاحيــة حــول هــذا االجتمــاع، ورأيــه بمــدى جــدواه 

ــا.  فه
ّ
ــد يخل ــي ق ــات الت والتداعي

مؤتمر السالم واالسترداد

وفقــا للكاتــب، أطلــق علــى هــذا االجتمــاع  »مؤتمــر الســالم واالســترداد«، وشــارك فيــه زعمــاء دينيــون ومحتجــون شــباب وأســاتذة 

جامعــات، وكان مــن أبــرز المشــاركين الشــيخ الســني »وســام الحــردان« عضــو حركــة »صحــوة أبنــاء العــراق«، الــذي تمحــور خطابــه فــي 

المؤتمــر حــول مشــاركته وحركتــه فــي قتــال »الدولــة اإلســالمية« ومواجهــة »الميليشــيات الشــيعية« المدعومــة مــن إيــران، لخلــق 

 لآلخريــن علــى مســتوى اإلقليــم. 
ً
 مــن الداخــل وتقبــال

ً
عــراق جديــد أكثــر تعايشــا

يشــير الكاتــب أيضــا إلــى أن العاصمــة العراقيــة بغــداد كان اليهــود يشــكلون ثلــث ســكانها إّبــان الحــرب العالميــة الثانيــة، وأرغمــوا علــى 

الرحيــل إلــى »إســرائيل« بعــد قيامهــا، ويأمــل المشــاركون فــي هــذا المؤتمــر بتطبيــع العالقــات مــع إســرائيل وعــودة هــؤالء اليهــود 

إلــى العــراق والمســاهمة الفعالــة فــي بنائهــا كمــا كان يفعــل أجدادهــم قبــل أن يهجروهــا.

ردود فعل عكسّية 

ــة الحــردان مــن حركــة »الصحــوة«  ــراوح بيــن تعليــق عضوي وفقــا للكاتــب، يواجــه المشــاركون فــي المؤتمــر ردود فعــل عكســية، تت

وإلــى المزيــد مــن التهديــدات المباشــرة مــن الميليشــيات الشــيعية المدعومــة مــن إيــران. وتطالــب تلــك المليشــيات باتخــاذ خطــوات 

صارمــة بحــق »العرائــن الصهيوأمريكيــة« والمشــاركين »الخائنيــن« فــي أربيــل. أمــا السياســيون الذيــن ال يرغبــون فــي معــاداة اإليرانييــن 

فهــم يدعمــون االعتقــاالت. كمــا ُيعــّد اإليرانيــون ووكالؤهــم عمليــات تراجــع قســرية حيــث يتــّم إرغــام بعــض المشــاركين علــى اإلقــرار 

بأخطائهــم المزعومــة.  

ــر فــي العــراق، وعالمــة  ــر بالقيــود علــى حريــة التعبي ــر مري ــاء علــى ذلــك، يــرى الكاتــب أن الدعــوات العتقــال المشــاركين هــي تذكي بن

 مؤشــر علــى أن إيــران تخشــى الرســالة التــي أتــى بهــا مؤتمــر أربيــل. وال شــيء 
ً
علــى النفــوذ الــذي تواصــل إيــران ممارســته، ولكنهــا أيضــا

 مــن 
ً
 ممــا تســعى إليــه إيــران فــي العــراق والمنطقــة مــن توســيع نطــاق الســالم، وال ســيما إذا كان قادمــا

ً
يمكــن أن يكــون أكثــر تهديــدا

القاعــدة األســاس.

حدث غير مسبوق 

ــفل  ــن أس ــاء م ــابقة، إذ ج ــع الس ــات التطبي ــكل اتفاق  ل
ً
ــرا ــاء مغاي ــه ج ــبوق، ألن ــر مس  غي

ً
ــا ــر حدث ــذا المؤتم ــد ه ــّد عق ــب، يع ــا للكات وفق

الهــرم، مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي، وليــس مــن أعلــى هــرم الســلطة كمــا جــرت العــادة. إن منظــم الحــدث علــى أرض الواقــع 

دعــى »مركــز اتصــاالت الســالم«، بقيــادة مؤسســها ورئيســها جوزيــف بــراودي، وتتمثــل 
ُ
هــي منظمــة غيــر حكوميــة أمريكيــة صغيــرة، ت

رســالة المنظمــة فــي تعزيــز العالقــات بيــن العــرب واإلســرائيليين، تنحــدر عائلــة بــراودي فــي األصــل مــن العــراق، كمــا أن جــد جــده كان 

الحاخــام األكبــر لبغــداد، وعلــى غــرار الكثيــر مــن أبنــاء الجاليــة اليهوديــة فــي بغــداد، خســر أجــداده فــي عــام 1950 جميــع أمالكهــم 

ِتمــت وثائقهــم بعبــارة »تحظــر عودتهــم إلــى العــراق«، وقــد توجهــوا إلــى 
ُ

وأصولهــم، وُســحبت عنهــم جنســيتهم العراقيــة، وخ

إســرائيل حيــث بقــي بعــض أفــراد العائلــة فــي حيــن انتقــل آخــرون، بمــن فيهــم حفيدهــم جوزيــف، إلــى الواليــات المتحــدة.      
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يضيــف الكاتــب بــأّن »مركــز اتصــاالت الســالم« يركــز علــى تعزيــز الروابــط بيــن الشــعوب والثقافــات فــي الشــرق األوســط، وليــس 

ــل »المركــز«  ــراودي بتســميته بـــ »الدبلوماســية االستكشــافية«. وقــد ســّهل ممث الحكومــات، وقــد انبثــق مؤتمــر أربيــل عمــا يرغــب ب

فــي العــراق شــّن حملــة واســعة مــن التوعيــة العامــة، شــملت أعضــاء مــن حركــة »الصحــوة« وعشــيرة الجبــور، لتعزيــز هــذه الجهــود، 

 
ً
 لتلــك المبــادئ، وقــد عملــوا معــا

ً
وقــد ناقــش بــراودي والحــردان وشــيوخ القبيلــة مبــادئ عامــة وفكــرة عقــد اجتمــاع للعمــل وفقــا

لوضــع وثيقــة يتــّم إصدارهــا خــالل المؤتمــر، كمــا انضــم الحــردان ونظــراؤه فيمــا مجموعــه ســت محافظــات - بغــداد ونينــوى وبابــل 

وصــالح الديــن وديالــى، باإلضافــة إلــى محافظــة األنبــار - إلعــداد المؤتمــر والمشــاركة فيــه، ووضــع مفاهيــم الجتماعــات المتابعــة مــع 

 
ً
اإلســرائيليين، )هنــاك قبائــل متعــددة فــي العــراق مــن بينهــا، وأبرزهــا قبيلــة الجبــور، جناحــان ســني وشــيعي(.  وقــد انضــم الحقــا

ــر(  ــرين األول/أكتوب ــورة تش ــمى بث ــا يس ــرة 2021-2019 )م ــي الفت ــري ف ــباب الحض ــات الش ــو احتجاج ــة محرك ــدة القبلي ــذه القاع ــى ه إل

ــون. والمثقف

مساران متناقضان

يــرى الكاتــب بــأّن المشــاركين فــي المؤتمــر يدركــون بــأّن هنــاك اآلن مســاران متناقضــان فــي المنطقــة، مســار راســخ فــي »اتفاقيــات 

أبراهــام« يــرّوج للتطــور واقتصــادات قائمــة علــى المجــال الرقمــي والتقــدم العلمــي واألمــن الغذائــي والمائــي والصحــي ومســتقبل 

عتبــر البحريــن والمغــرب والســودان واإلمــارات خيــر دليــل علــى 
ُ
تكــون فيــه الحيــاة أفضــل ويعيــش فيــه النــاس بســالم بصــورة آمنــة، وت

 علــى التقــّدم بــل علــى »المقاومــة«، بمــا يضمــن فشــل الــدول 
ً
، وهــو ليــس قائمــا

ً
 مســتمرا

ً
هــذا المســار. أمــا المســار اآلخــر فيقــّدم صراعــا

ــم التضحيــة باالحتياجــات األساســية للشــعب مــن أجــل 
ّ

ــا واليمــن، تت أو ســيرها علــى طريــق الفشــل، كمــا هــو الحــال فــي لبنــان وليبي

أولئــك الذيــن يمســكون بزمــام الســلطة ويســتخدمون أيديولوجيــة الرفــض لحمايتهــا، إنــه مســار يضمــن اســتمرار الماضــي ويكفــل 

 فقــط بالصراعــات واليــأس واإلحبــاط.
ً
 مليئــا

ً
مســتقبال

ــران والميليشــيات  ــدات مــن إي ــح أنهــم ســيواجهون تهدي ــل المســار األول. وصحي ــار المشــاركون فــي مؤتمــر أربي وفقــا للكاتــب، اخت

الشــيعية، إال أنهــم ال يتوقعــون مــن اآلخريــن الدفــاع عنهــم، لكنهــم يعتمــدون علــى دعــم أمريــكا، وهــم بالتأكيــد يســتحقون ذلــك.

خاتمة

يختــم الكاتــب مقالــه بالقــول بأنــه إذا كان باإلمــكان اســتقاء أي عبــرة مــن تدخــالت أمريــكا فــي الشــرق األوســط، فهــي أنــه ال يمكــن 

ــل  ــدة تتحم ــات المتح ــن الوالي ــارج، لك ــن الخ ــالم م ــوا الس ــات، أو يصنع ــكيل المجتمع ــدوا تش ــم، أو يعي ــوا قيمه ــن أن يفرض لألمريكيي

مســؤولية تقديــم الدعــم العملــي والمــادي للذيــن ســيدافعون عــن أنفســهم ويجســدون القيــم ذاتهــا التــي يؤمــن بهــا األمريكيــون.


