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على األقل مضى 

ثالثة 

عقود منذ اخلروج اجلماعي 

ليهود العراق إىل إسرائيل 

)1950 ـ 1951( قبل 

أن تظهر دراسات عن 

تلك الطائفة التي عاشت 

قرونًا يف بالد ما بين 

النهرين أو ميسوبوتاميا 

)Mesopotamia( باليونانية. 

ويصعب توصيف الكتب 

القليلة لرجال املوساد 

واملبعوثين الصهيونيين 

إىل العراق التي ظهرت يف 

إسرائيل يف خمسينيات 

القرن املاضي وستينياته، 

بأكثر من كونها تمجيداً 

لنشاطات هؤالء التي مل حتظ 

يف الواقع بكثير من التقدير 

والتجاوب من الطائفة 

اليهودية نفسها.

وكغيرهم من الطوائف 

األصلية من يهود الشرق، 

مل يختبر يهود العراق 

جتربة اليهود يف أوروبا 

مّمن واجهوا االضطهاد 

والالسامية. فقد ظلت هذه 

الطوائف الشرقية بعيدة عن 

الصهيونية السياسية التي 

تبّنت منطلقات غريبة عنها 

كالشتات وإسباغ "سمة 

قومية" على الدين اليهودي، 

كما مل يكن يف حساب هذه 

الطوائف الشرقية يومًا 

مغادرة أوطانها والهجرة 

إىل فلسطين.

ولعل مصدر االستغراب 

يف غياب الدراسات بشأن 

عملية التهجير القسري 

للطائفة اليهودية العراقية 

يجد تفسيره يف وقع الصدمة 

الناجمة عن ظروف االقتالع 

والتشتت التي أصابت 

تلك الطائفة املتجذرة 

عبر التاريخ بهجرتها غير 

املتوقعة والسريعة إىل 

إسرائيل. فقد كانوا ضحية 

"خديعة" ساهمت فيها قوى 

عاملية وإقليمية تمثلت 

أساسًا يف الصهيونية 

العاملية املدعومة من القوى 

االستعمارية الغربية، فضاًل 

عن أطراف عربية على رأس 

كيانات سياسية ناشئة 

حديثًا وحمكومة من هذه 

القوى إّياها.

كان على املهّجرين 

من يهود الشرق إىل 

إسرائيل أن يتقبلوا الرواية 

الرسمية اإلسرائيلية 

الغريبة عنهم بشأن مفهوم 

"الشتات" و"االضطهاد" يف 

جمتمعاتهم األصلية كما يف 

أوروبا، كما كان عليهم أن 

يتنكروا لثقافتهم وتاريخ 

تعايشهم املشترك الطويل 

البابليون اجلدد: تاريخ اليهود يف العراق 
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يف اجملتمعات العربية 

ع  واإلسالمية. وبدأت توزَّ

مذكرات مكتوبة بخط اليد 

حلياتهم يف "املعبروت" 

أو خميمات االستقبال يف 

إسرائيل، من دون أن جتد 

طريقها إىل النشر. وكان ذلك 

قبل أن تبدأ حركة "الفهود 

السود" التي رفعت أصوات 

احتجاج يهود الشرق بصورة 

علنية يف مطلع ستينيات 

القرن املاضي.

وبدأ يظهر عدد من كتب 

املذكرات لبعض مثقفي 

اجليل األول، وأغلبيته 

بالعربية، وهو مذكرات 

مفعمة باحلنين إىل بالدهم 

األصلية مع حتاشي ما 

يتعارض مع الرواية 

الرسمية اإلسرائيلية بشأن 

تعايشهم يف اجملتمعات 

العربية واإلسالمية، أو 

فيما يتعلق بتهجيرهم إىل 

إسرائيل. غير أنه يف األعوام 

األخيرة بدأت تظهر دراسات 

ألكاديميين وإعالميين، 

وأفالم وثائقية، جّلها من 

أعمال اجليل الثاين من 

اليهود العرب، وبعضهم من 

أصول عراقية، وهي دراسات 

تثير الشكوك يف صحة 

الرواية الصهيونية ومدى 

مواءمتها حلالة يهود الشرق، 

كما لو أن تلك الطوائف بدأت 

تكتشف نفسها من جديد.

يمكن اعتبار الكتاب 

اجلديد لألكاديمية األميركية 

أوريت باشكن أنه حماولة 

اختراق ضباب التضليل 

واإلهمال الذي أحاط 

التاريخ احلديث املعقد 

واملضطرب ليهود العراق. 

وقد اعتمدت باشكين يف 

كتابها على مصادر متعددة 

كان بينها: أدبيات منشورة 

بلغات متعددة، ومواد 

وثائقية وإعالمية، عالوة 

على ما وّفرته مقابالت 

أجرتها مع أعضاء من 

الطائفة من مادة أغنت 

الكتاب.

واعتمدت باشكين يف 

دراستها مقاربة نقدية ملا 

 ،"dehistoricization" سّمته

أي عملية إعادة كتابة 

تاريخ تلك الطوائف الشرقية 

من منظور صهيوين يلّفق 

تاريخها، ويحّط من تراثها، 

وينكر حقيقة التعايش املمتد 

عبر قرون بين املسلمين 

واليهود بما فيها من ثقافة 

ورؤى مشتركة ملستقبل 

أوطانهم كما يف حال العراق 

احلديث على سبيل املثال.

وتشير الكاتبة صراحة 

يف البداية إىل أنها يف 

معاجلتها موضوعها ال 

تفسح جمااًل للنوستاجليا، 

أو استعادة املاضي على 

أنه "جّنة وهمية"، وإنما هي 

ببساطة تسعى لـ "فحص 

وتوثيق فترات عاشها اليهود 

والعرب ليس كأعداء... 

وفحص مدى تأثير العناصر 

الثقافية والتنوع العرقي 

والديني يف اجملتمع العراقي 

يف خلق تلك التجربة الفريدة 

ليهود العراق" )ص 237(.

وتشير الكاتبة يف 

مراجعتها ألعمال مثقفين 

يهود بارزين مثل: أنور 

شاؤول، ومير بصري، 

وسليمان درويش، ونسيم 

رجوان، إىل أن هؤالء اعتبروا 

أنفسهم وطنيين عراقيين. 

ويف رأيها، فإن الكّتاب 

اليهود يعتبرون العروبة 

بمفهوم القومية والوطنية 

العراقية تعايشًا، كما أنهم 

يعتبرون أن التاريخ والتراث 

األدبي العربي ـ اإلسالمي 

هما تاريخهم وتراثهم. 

وكان الشعراء والفنانون 

واملوسيقيون من اليهود 

منغمسين تمامًا يف الثقافة 

العربية، ويشعرون بأنهم 

جزء من اجملتمعات العربية 

اإلسالمية التي يعيشون 

فيها. أّما املثقفون اليهود 

من اجليل األصغر، أمثال: 

ساسون سوميخ، وشمعون 

بالص، وسامي ميخائيل، 
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مّمن حتولوا إىل الكتابة 

بالعبرية بعد هجرتهم إىل 

إسرائيل، فظلوا على صلة 

بالثقافة العربية ينهلون 

منها يف أعمالهم، ويعتبرون 

أنفسهم يهوداً عربًا.

صحيح أن يهود العراق 

آثروا االبتعاد عن االنخراط 

يف العمل السياسي، وفّضلوا 

العمل فيما هم ماهرون فيه 

من االشتغال بالتجارة، 

وحرصت قياداتهم التقليدية 

على االحتفاظ بعالقات 

قوية مع البريطانيين 

والنخب السياسية املتنفذة 

يف إّبان احلكم امللكي، إاّل إن 

عزوفهم عن العمل السياسي 

بدأ يتغير مع التطورات 

الداخلية والدولية الكبرى 

التي برزت يف أوروبا مع 

اندالع احلرب العاملية 

الثانية.

وشعر مثقفون يهود 

من اجليل اجلديد بأن 

عليهم االنخراط يف العمل 

السياسي، وترى باشكين 

أن هذا التطور "جاء بدافع 

اإلحساس باالنتماء إىل 

وطنهم العراق." وبادر عدد 

منهم إىل االلتحاق بالتدريج 

باحلزب الشيوعي العراقي 

واالشتراكية الديمقراطية 

ممثلة يف "جماعة األهايل". 

وترى باشكين أن احلزب 

الشيوعي جذب الشبيبة 

الصاعدة املتعلمة من اليهود 

باعتباره حزبًا غير طائفي، 

فضاًل عن أنه جزء من حركة 

عاملية )ص 148(. وعندما 

فشل احلزب يف احلصول 

على ترخيص رسمي خالل 

فترة فريدة وقصيرة األمد 

من الليبرالية، شهدتها 

احلياة السياسية يف سنة 

1946، تمّكن احلزب من 

احلصول على ترخيص 

رسمي بإنشاء منظمة بدت 

أقل إثارة للجدل هي "عصبة 

مكافحة الصهيونية".

ويف الوقت الذي تعّبر 

باشكين عن إعجابها 

بالعمل الريادي واملوسوعي 

حلّنا بطاطو بشأن احلزب 

الشيوعي يف العراق، فإنها 

توافقه الرأي بأن اليهود مل 

يكونوا أعضاء يف املكتب 

السياسي للحزب، ومل يتولوا 

أيًا من املراكز القيادية إاّل 

بعد اعتقال األمين العام 

ومؤسس احلزب يوسف 

سليمان امللقب بـ "فهد". 

وعلى الرغم من صحة هذا 

التقدير، فإن باشكين ترى 

أن اليهود أدوا دوراً مهمًا 

وحيويًا يف احلزب، وال 

سيما النساء منهم مّمن قمن 

بالدور األكبر يف العاصمة 

بغداد عندما بادرت 

السلطات إىل القيام بحملة 

واسعة لتصفية احلزب. كما 

أنها تأخذ على بطاطو وجود 

إشارات ضمنية يف كتابه 

توحي بأن بعض اليهود 

الشيوعيين كان يمكن أن 

يكون له اتصال باملنظمات 

الصهيونية. والسبب يف 

وجود تلك اإلشارات هو 

الشكوك التي أثيرت أساسًا 

يف شأن شخصية ساسون 

دالل الذي توىل قيادة احلزب 

الفعلية يف بغداد بعد اعتقال 

جميع الشخصيات القيادية 

يف احلزب. كان ذلك يف فترة 

عصيبة يمر بها احلزب بعد 

أن فرضت احلكومة العراقية، 

وعدد من احلكومات العربية، 

األحكام العرفية بحجة 

احلرب يف فلسطين يف أيار / 

مايو 1948، مستهدَفين يف 

الواقع تصفية خصومهما 

من القوى الديمقراطية يف 

بالد الشام ومصر والعراق. 

وظل دالل حمل خالف 

ن فيهم 
َ
بين الشيوعيين، بم

األعضاء اليهود يف احلزب، 

بسبب ما رأوه من سلوك 

مغامر اّتبعه يف فترة 

عصيبة عبر زج احلزب يف 

تظاهرات علنية ساهمت يف 

إضعافه. ومع ذلك يستبعد 

الشيوعيون اليهود أن يكون 

دالل متعاونًا بأي صورة 
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مع الصهيونيين، وقد جرى 

إعدام دالل على يد السلطات 

العراقية بعد اعتقاله. ويف 

الواقع، قامت "عصبة 

مكافحة الصهيونية" بدور 

كبير يف توعية الرأي العام 

يف العراق بشأن الطابع 

الكولونيايل للمشروع 

الصهيوين يف فلسطين، 

وبشأن الرد على الدعاية 

الصهيونية، نافية أن تكون 

اليهودية حركة قومية 

سياسية تمثل اليهود، وإنما 

هي ديانة كباقي الديانات.

على صعيد آخر، سعت 

احلركة الصهونية جلذب 

عدد من الشبان اليهود، 

وخصوصًا بين الفئات 

الفقيرة واألقل تعليمًا بعد 

أن جددت نشاطاتها يف 

العراق مع سقوط حكومة 

رشيد علي الكيالين القومية 

على يد القوات البريطانية 

وإعادة احلكم امللكي املوايل 

للبريطانيين خالل احلرب 

العاملية الثانية. وقد أوفدت 

احلركة الصهيونية من 

فلسطين آنذاك عدداً من 

املبعوثين من املوساد يف 

حماولة الستغالل أحداث 

العنف التي وقعت يف بغداد، 

والتي ُأطلق عليها اسم 

حملي هو "الفرهود"، وذهب 

ضحيتها عدد من اليهود 

يف مطلع حزيران / يونيو 

1941. وهناك وجهات نظر 

عديدة بشأن ما حدث، لكن 

ما ترجحه أغلبية املصادر 

أن "الفرهود" وقع يف 

ظرف استثنائي غلبت فيه 

الفوضى وغياب القانون 

والنظام العام، وأن العنف 

مل يكن يف األساس موجهًا 

ضد اليهود بقدر ما كان ضد 

البريطانيين واحلكم امللكي 

العائد على أسّنة رماحهم.

مل تعّبر باشكين عن 

آراء خاصة بها بشأن 

"الفرهود"، وإنما تركت 

احلديث جليل اخملضرمين 

من اليهود العراقيين الذين 

قابلتهم. فقد الحظت أن 

االستقرار واألمان مع عودة 

احلكم امللكي، واالزدهار 

االقتصادي الذي شهده 

يهود العراق يف أثناء 

احلرب وبعدها، "أنستهم 

جروح الفرهود الذي حموه 

على ما يبدو من ذاكرتهم" 

)ص 185 ـ 186(. وهو 

ما أكدته تقارير املبعوثين 

الصهيونيين التي اطلعت 

عليها باشكين، والتي تذكر 

أن الطائفة اليهودية مل يكن 

لديها الرغبة أو االستعداد 

ملغادرة وطنها العراق 

وتبّني النداء الصهيوين 

الغريب عن تاريخها 

وثقافتها؛ ومن أبرز الوجوه 

يف الطائفة التي عّبرت عن 

ذلك: عزرا دانيال؛ إبراهيم 

الكبير؛ كبير احلاخامين 

ساسون خضوري.

وتالحظ الكاتبة من 

املقابالت التي أجرتها 

مع أفراد من اجليل الذي 

لد يف إسرائيل من أصول 
ُ
و

عراقية، أنهم يحملون صورة 

غير صحيحة عن حياة 

آبائهم يف العراق، وعن 

عالقة أجدادهم بجيرانهم 

وأصدقائهم من املسلمين 

يف جمتمع متنوع األعراق 

والديانات. كما أنه يجري 

تلقين الطلبة اليهود من 

أصول عراقية جتربة 

وتاريخ اليهود يف أوروبا 

كما لو أنهما مطابقان 

حلياتهم يف العراق، وأن 

تاريخ اليهود هو واحد 

أينما عاشوا. طبقًا لذلك، 

فإن "الفرهود" دليل على 

أن عالقة اليهود باملسلمين 

يف العراق "هي كعالقة 

اليهود مع غيرهم يف أوروبا 

بحيث ال يمكن العيش 

معًا" )ص 211(. والحظت 

الكاتبة أن هؤالء الطلبة 

باتوا يرددون مصطلحات 

جديدة عليهم مستوردة 

من الكتابات الصهيونية 

األوروبية مثل "الالسامية" 
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و"النازية" و"الغيتو"، 

ويجري استعمالها يف سياق 

خمتلف.

واملالحظ أن باشكين 

حذرة عند استعمال 

هذه املصطلحات التي 

ن 
َ
يستخدمها بسخاء م

يعيدون كتابة تاريخ 

الطوائف اليهودية يف الشرق 

من الدارسين الصهيونيين، 

غير أنها تشير إىل أن 

الفلسطينيين الذين جلأوا 

إىل العراق يمكن "أن يكونوا 

حّولوا عداءهم للصهيونية 

يف بلدهم إىل عداء ضد يهود 

العراق... وضد الشيوعيين 

واالشتراكيين الديمقراطيين 

العراقيين املعارضين للتيار 

القومي العربي" )ص 104(. 

وباشكين على ما يبدو 

ال تعرف العربية، وربما 

اعتمدت على مساعدين 

لها يف مراجعة املصادر 

العربية، إذ إنها استندت 

إىل اقتباسات جمتزأة من 

مقالة كتبها أكرم زعيتر، 

وهو مثقف فلسطيني كان 

ن جلأوا إىل العراق 
َ
بين م

مالَحقين من البريطانيين 

خالل انتفاضة الفلسطينيين 

الكبرى 1936 ـ 1939. 

ويف تقديري، فإن مالحظة 

باشكين بحاجة إىل وضعها 

يف السياق التي وردت فيه. 

أّما مقالة زعيتر، كما يوضح 

هو نفسه، فجاءت يف سياق 

رّده على مقاالت صحافية 

تهاجمه كما تهاجم 

آخرين من الفلسطينيين 

والسوريين واللبنانيين 

من القوميين العرب، 

وتصفهم بأنهم "مرتزقة 

يسعون ألخذ وظائف 

العراقيين."1 وكان قسم من 

هذه الصحف، يف الواقع، 

يعكس وجهة نظر الفئة 

احلاكمة التقليدية املوالية 

للبريطانيين، بينما كان 

جزء آخر منها يعكس وجهة 

نظر "جمموعة األهايل"؛ 

وكال التيارين اصطف إىل 

جانب احللفاء، وخصوصًا 

بريطانيا خالل احلرب. 

أّما القوميون فاحتضنوا 

رفاقهم املالحقين من قبل 

البريطانيين والفرنسيين 

مّمن جلأوا إىل العراق، 

ورأى هؤالء القوميون أن 

تعاونهم مع األملان، أو 

على األقل رفض التعاون 

مع البريطانيين، يفتحان 

أمامهم فرصة التخلص من 

البريطانيين والفرنسيين، 

وهذا موقف تبّنته عدة 

حركات حتررية ساعية 

للتخلص من االستعمار 

يف أماكن عديدة من 

العامل يف تلك األثناء، بما 

يف ذلك القارة الهندية 

وأميركا الالتينية وبعض 

املناطق يف أوروبا كحال 

اإليرلنديين. وكان الصدام 

بين هذين التيارين متركزاً 

يف العراق الذي أصبح 

يف نهاية الثالثينيات 

مركزاً للقوميين العرب 

القادمين من بالد الشام 

ومصر، األمر الذي زاد يف 

اتساع الهّوة بين التيارين، 

وقد عملت القوى الكبرى 

املتصارعة على تسعير هذا 

الصدام بالدعاية واملال. 

ويذكر زعيتر أن املقاالت 

التي هاجمته وزمالءه 

من القوميين العرب كانت 

"نتيجة االنقسام الفئوي بين 

القوى السياسية يف العراق، 

واأليادي األجنبية التى 

عملت على إشعاله بتمويله 

من حساب سّري خاص 

لدى وزير الداخلية" املوايل 

للبريطانيين.2

مل تخض باشكين يف 

حتليل العوامل والظروف 

التي أدت إىل اخلروج 

اجلماعي ليهود العراق، 

لكنها رأت أن الهجرة 

اجلماعية ليهود العراق مل 

تكن مفاجئة، وإنما كانت 

نتيجة "مسار" طويل جرى 

إعداده بعناية. وُتظهر 

الوثائق البريطانية اخلطط 
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التي أعدتها الصهيونية 

العاملية ونفذتها الزعامات 

اإلسرائيلية بمساندة 

قوى غربية كبرى. 

وتقدير باشكين واقعي 

إذا ما استبعدنا الضحية 

األساسية لهذا املسار، وهي 

الطائفة اليهودية نفسها 

التي تمسكت بالبقاء يف 

وطنها بينما خطوط اللعبة 

حتاك وراء ظهرها. أّما 

احلكومة العراقية املوالية 

للبريطانيين فكانت عاجزة 

عن مواجهة هذه اخلطط، 

وقد استجاب بعض رموزها 

من السياسيين التقليديين، 

كما فعلت بريطانيا، 

لتعليمات اإلدارة األميركية 

يف تلك األثناء يف ظل إدارة 

الرئيس هاري ترومان.3 

وعززت الوثائق التي كشف 

عنها بعض األكاديميين 

اإلسرائيليين، وأبرزهم 

يهودا شينهاب، االعتقاد 

أن القيادات الصهيونية 

يف فلسطين وضعت خططًا 

لتهجير اليهود العرب، 

وخصوصًا العراقيين، على 

 4
األقل منذ سنة 1942. 

وكانت احلكومة العراقية، 

كما الطائفة اليهودية، 

تعلقان اآلمال على التوصل 

إىل تسوية سياسية يف 

اجتماعات هيئة التوفيق 

الدولية جتّنبهما التداعيات 

الداخلية لهزيمة اجليوش 

العربية، بما فيها الوحدة 

العسكرية الرمزية التي دفع 

بها العراق إىل فلسطين 

يف سنة 1948، وتداعيات 

تصاعد التوتر والقلق 

التي أثارتها أنشطة عمالء 

املوساد يف العراق لضمان 

تهجير اليهود إىل إسرائيل.

جاء كتاب باشكين على 

نقيض الرواية الصهيونية 

الرسمية لتاريخ يهود 

العراق، فبّين تعايشهم 

املتجذر وأبرز عمق الثقافة 

املشتركة مع اجملتمع 

العراقي خالفًا ملا ُيحقن 

به عقول النشء اجلديد 

يف إسرائيل الذي هو من 

أصول عراقية، من تمييز 

وقهر لليهود يف اجملتمعات 

العربية واإلسالمية كما 

كانت احلال يف أوروبا. 

وترى باشكين خماطر 

هذا التوجه القائم على 

تغذية العداء على الهويات 

املركبة واملرتبكة أصاًل 

يف اجملتمع اإلسرائيلي 

احملاط باجملتمعات العربية 

واإلسالمية، وهو موضوع 

تناولته الصحافية العراقية 

األصل ريتشل شابي يف 

كتابها الذي ظهر مؤخراً 

بعنوان "ليسوا بأعداء: 

اليهود اإلسرائيليون من 

البالد العربية"، والذي 

تناولت فيه عالقة يهود 

البالد العربية يف إسرائيل 

مع جمتمعاتهم العربية 

األصلية.5

كتاب باشكين إضافة 

مهمة إىل أعمال جيل جديد 

من األكاديميين الشرقيي 

األصل مّمن بدأوا يطرحون 

أسئلة صعبة عن دقة الرواية 

الصهيونية لتاريخ يهود 

الشرق، ومسألة الهوية، 

ومستقبل عالقة اجملتمع 

اإلسرائيلي باجملتمعات 

العربية واإلسالمية احمليطة.

كتاب باشكين متوازن 

وموّثق جيداً، وقد عاجلت 

موضوعها بفكر متفتح بعيداً 

عن الفرضيات املسبقة.

عباس شبالق

باحث وأكاديمي فلسطيني
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