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بغداد

لــتــســقــيط اجلــنــســيــة والــهـجــرة الى
اســرائـيل او الــغـرب بــعـد ان أصـدرت
الــدولـة الـعــراقـيـة آنـذاك قــراراً يـسـمح
لليهود بالسفر بشرط إسقاط اجلنسية
هـاجرين منهم وبالرغم الـعراقية عن ا
مـن كل الـضـغـوط الـتـي مـررنـا بـهـا في
الــعــراق اذ انــتــقــلــنـا الـى بـيـت جـدي
سـبح لنـقيم فـيه.بعد ـنطـقة ا الـكائن 
ــتــلــكــاتــنــا عـام ان جتــمـــــــــــيــد كل 
أعــــدم عــــدد من1969 وفـي عـــام 1967
الـتـجــار مـعـظـمـهم من الـيـهـود بـتـهـمـة
الـــتــــجـــسس إلســـرائــــيل فـــتـــدهـــورت
ـا أدى إلى االوضــاع بـشـكل مــفـاجئ 
تــســارع حــمــلـة الــهــجــرة في الــبــقــيـة
الـباقية من يهـود العراق والتي شهدت
ذروتـهــا في بـدايـة الـسـبـعـيـنـيـات فـفي
احــد االيــام اجــريت لــقــاء مع صــحـفي
بـالـكلـيـة وسألـني ان كنـت احب الشـعر
فـاجـريت مـعه حـوارا لكن ظـهـر احلوار
بــاجملـلـة واسـمــهـا الـصـهــيـاد بـعـنـوان
(يـهـوديـة عـراقـيـة حتب نـزار الـقـباني)
فـبدا لي كانه دعايـة مغرضة واخيرا
قـررت الهروب مع شقـيقي من العراق
إلـى إســـرائــــيل فـي سن الــــعـــشــــرين
فـهاجرت بدون موافـقة والدي بعدها
عـلمت عن انبـاء اعتقـال والدي مرت
و اطـالق سراحه فاضطرت والدتي
واخـتي لـلهـجـرة الى اسرائـيل ايـضا
ـــســـاعــدة االكـــراد االشــاوس وفي
عــشـيـة عــيـد الـغــفـران في عـام 1972
اخــتــفى والــدي ولم تــفـلـح الـطــائــفـة
الـيــهـوديـة في بـغـداد بـالـتـقـاط خـيط
يـؤدي الى معرفـة مصيـره من يومها
لم نـعلم عنه أي معـلومات غير بعض
االخــــبـــار كــــانت تــــردنـــا مـن بـــعض
االصـدقاء بقتل الوالد في السجن من
قـبل حزب الـبعث وكـانت هذه الـقصة
مــصــدر الـهــام خملـرج عــراقي قـرر ان
يـعـمل فـلم "ظل في بـغـداد" من اخراج
دوكـي درور (درويش) لــيــروي فــيــهـا
مـــأســـاة االنــســـان ضـــحــيـــة احلــروب
والـتـشـرّد ويـدعو الى الـتـفـاؤل بـفتــــح

صفحة جديدة من األمل .
ومن خـالل الـفـلم الـتـقـيت بـالـعـديـد من
الــعــراقــيــ في كل الــعــالم الــذين كـان
مـصـيـر اقـربـائـهم مـثـل مـصـيـر والدي
واتـضح الحـقا انه في زمـن البـعث قتل

ما يقارب 100 يهودي.
وقــد عــرض هــذا الــفـلـم الـوثــائــقي في
اوربـــا وامـــريــكـــا ونـــال اســتـــحـــســان
ـشاهدين وحصد جـوائز عدة عبر من ا
خاللـه الـيـهود الـعـراقـيـ عن احـزنـهم
ـصـيـر اقـاربـهم وعذاب بـدمـوع االسى 
الـعـائلـة وامل الـعثـور على حـقـيقـة ما

حدث. 
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وتـضـيف منـوح "ان هـناك 40 مـقـاما
ومـــزارا لـــيـــهـــود الـــعـــراق ولالسف ال
حتـــظى بــعـــنــايــة مـن قــبل احلـــكــومــة
الـعــراقـيـة كـمـا ان داعش كـان قـد فـجـر
مــرقــد الـــنــبي يــونس شــمــال الــعــراق
وهناك بعض احملاوالت حملو جداريات
في هـذه االماكن االثرية واسلمتها على
غرار ما حدث في مرقد العزيروالكف".
اما جمال داود سليمان من يقول: نحن
من ســكـنـة اربـيـل مـنـطـقــة تـعـجـيل من
عـائـلـة نـاثانـيـيل بـارزاني الـتي تـمـتلك
مــكــتـبــة كــبــيـرة وقــامت بــالــعــديـد من
األعـمال الدينية الـذي اعتبر أبا روحيّا
إلسـرائيل في فترة من الـفترات مشيرا
ــســاكن فـي تــعــجــيل الـى ان الــدور وا
حـيث كـانت اغـلـبـيـة اليـهـود الـتـركـمان
عـلى حالها لـهذا اليوم ونـحمل سندات
امــتالكــنــا لــلـبــعض مــنــهــا ويــذكـر ان
لــلـيـهـود في شـمــال الـعـراق كـانت لـهم
ـيـزة مـنـهـا انــهم اليـشـعـلـون عــادات 
الـنــار ايـام الـسـبت ويـسـتـعـيـنـوا لـذلك
سـلم فضال عن بـاحد جيـرانهم من ا
االحــتـفـال عــنـد طـهــور اوالدم الـذكـور
كــذلك انـهم اعــتـادوا ان يـعـلــقـون عـلي
ابـواب غرفـهم العالمـات الزرقـاء البعاد
الـعـ احلاسـدة الـتي مازالت مـوجود
سـلم حلد االن في كـثير من بـيوت ا
امــا مـقـبـرتــهم فـقـد كــانت في سـيـداوه
مـــكــان الـــيــات الــشـــرطــة االن تـــســمى
ــيـاه بــاســايش سـيــداوه قــرب دائـرة ا
ــ اجلـــوفــيــة وكـــانــوا انــاس مـــســا
اكـثــرهم يـعـمل بـالـتــجـارة بـكل نـظـافـة
وصـدق في العـمل.وان يـهود كـردستان
يـعـدون من أقدم الـتـجمـعـات اليـهـودية
فـي تـــاريخ الـــعـــالـم خـــارج اســـرائـــيل
وأكـــثــرهـــا انــعـــزاالً حـــيث الــطـــقــوس
اخلـاصـة بنـا مـختـلـفة تـمـاما عن بـقـية
الـيــهـود في الـبـقع االخـرى من الـعـالم
مــتــمــسّـــكــ بــعــاداتــهم وتــقــالــيــدهم

وتراثهم الذي ورثوه عن أسالفهم.
وقــد حــصل الـيــهــود الـذيـن تـعــرّضـوا
لــلــنــفي إلى كــردســتــان عــلى مــوافــقـة
الــسـلـطـان الـرهــبـانـيـة لـنــشـر الـديـانـة
الـيـهـوديـة في كـردسـتـان وقـد جنـحوا
في ذلـك بعد اعتناق العديد من السكان
ا صدر امر احمللي الدين اليهودي و
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ومـا لبـثت تسـترد حنـينـها الى الوطن
لــتـكـتـب ذكـريـاتــهـا بـاحلــان وعـبـارات
وكــانــهـا تــعـزف عــلى الــنــاي بـالــقـول
((بــعـد ان تـســاقـطت اوراقــهـا كـاوراق
اخلـريف وبعثرت عـلى الطريق وجئت
الـيـوم الجـمـعهـا كـبـاقـة ورد انـا ايالنا
بــصــري - كـلــيـريـت خـضــوري طـويق
ولــدت في الـعـمــارة مـيـســان تـرعـرعت
فـيـها ونـشات مـدة تسع عـشرة سـنة -
اتـذكر بيتي في شارع بغداد ومنه الى
ـدرسة - ـؤدي الـى ا ـعـارف ا شـارع ا
الـيـوم شـارع التـربـيـة - ومن سطـحـنا
الـعالي وحتـت قبـة السمـاء حيـث ننام
فـي الـصـيـف كـنت اشــاهـد من نــاحـيـة
الـــشــمـــال الــغــربـي تــفــرع دجـــلــة الى
الـكـحالء اجلحـال امام قـصـر متـصرف
الـلواء - احملـافظـة يسـمونـها الـيوم -
ــاء تـظـهــر مـدخـنـة ومن عــلى سـطح ا
ـــركب الـــغـــركــان ) مـن زمن احلــرب (ا
ــيـــة االولى ومن جــهـــة الــغــرب الـــعــا
يــطــرق سـمــعي صــوت حـضــيــري بـو
عـزيـز في اغـنـيـته الـشـهـيـرة " حـمـيّد "
ــا ذرفـت امي الــدمــوع لــدى الـــتي طــا
ســمـاعـهــا بـعـد رحـيــلي - كـان صـوته
واضـــحـــا مـن ذاك الـــصـــوب - وهـــنــا
مـادمت بصدد احلديث عن الغناء اذكر
الـعـود الـذي كـان لـوالـدي وذات مـساء
قـدم الـيـنا احـد اصـدقـائه فاخـذ الـعود
وشــرع في الــغــنــاء - اغــنــيــة " لــيــلــة
الــوداع " حملـمـد عـبـد الـوهـاب ومـا ان
انـتـهى من الـغـنـاء حـتى اخـذت الـعود
العــزف عــلـيه واذا بــالــوتـر يــتــمـزق -

تــمـــزق الــوتــر وســاد الــصــمت ســكت
الــعـود مـثــلـمـا ســكت الـكل - من رواد
ــيـعـة عـبـاس بــيـتـنـا كـانـت الـشـاعـرة 
عـمارة صديقة شقيقتيّ رني ومارسيل
كـن يــقــران الــشــعــر - وكـــذلك الــعــالم
الـكبير عبد اجلبار عبد الله رحمه الله
كـان يـاتي الـيـنـا لـيـعـلم شـقـيقـتي رني
الــريــاضــيــات في اخلــامـس ثــانـوي -
رحوم جدي وهـنا انتقل للحديث عن ا
عــبـودي سـلـمــان طـويق الـذي كـان من
عـروفة واحملـترمـة فقد الـشخـصيـات ا
اشـتـهـر بـتـواضـعه وتـقـديـرا خلـدماته
االنـســانـيـة وقـد قـلـده الــسـلـطـان عـبـد
احلـمـيـد مـدالـيـة وسـيـفـا واغـدق علـيه
لـــقب بــاشــا - جــدي رحـــمه الــله كــان
يــسـتـضـيف كـل اسـبـوع اصـدقـاءه في
يــوم مـــعــ وتــقــدم لــهـم الــقــهــوة مع
الـنرجـيال وطبعـا ستـيكانـات الشاي -
كـانت له جـزرة تقع عـلى نـهر الـكحالء
ـيـاه مثـلـمـا حتيط اجلـحال حتـيـطهـا ا
الــعـمــارة كـنــا نــذهب الـيــهـا لــلـنــزهـة
والمـتـطـاء اجلـيـاد كـمـا كـنـا نـبحـر في
ـيــاه الـســاكـنـة الــقـارب وجنــذف في ا
كــســكـون الــنـفـس - ومن بـ اجلــيـاد
الـتي كانت جلدي فرس بيـضاء جميلة
مـهـرة كـان يـتبـرع بـهـا في الـعـاشوراء
لــتــتــقــدم مــوكب عــزاء احلـســ وهي
مــزيـنـة بـاجـمل احلــلى - كـانت لـديـنـا
سـلـم عالقـات صـداقـة حمـيـمـة مع ا
ومع كـافة االديان - كان بيتنا مفتوحا
امــام اجلـمـيع بــحـيث ان مـا حـدث في
الــفــرهــود  ســنـة 1941 عــنــدمــا طـرق
ضــــابط بـــاب دار الـــصــــيـــدلي هـــرون
طــــويـق ســــاله هـل لــــديك قــــرابــــة مع
عـبودي طويق من العـمارة فقال له انه
شــقـيــقي وهـنـا امــر الـضــابط جـنـوده
ـئـة بـحـمـايـة لـيس دار هـرون طـويق ا
ـا احلـارة بـاكـمـلـهـا - وال فـحـسب وا
بـــد لي هـــنــا من ذكـــر الـــعــزيـــر كــاتب
الـتـوراة كـنـا نـزور ضـريـحه عـلـى احد
فـروع دجلة مثلمـا يزوره الكثيرون في
عــــيـــد نــــزول الــــتـــوراة مـن كل حـــدب
ـسـلـمـون كـذلك وقد وصـوب ويـزوره ا
شـــيـــد اهـل الـــعـــزيـــر الـــكـــرام مـــبـــان
وساحات حول ضريحه  –رحمه الله.
هـذه حيـاتي كمـا اسردتـها ومامن شك
ـــرء يــحـن الى مـــســـقط راسه فـي ان ا
والى الـبالد الـتي عاش فـيهـا بحـلوها
ـرها - كم مـنزل في االرض يـسكنه و
الـفـتى وحـنـينه يـبـقى ابـدا الول مـنزل
نــشـأ وتـرعـرع فـيه".الـقــصـة الـثـانـيـة/
لـيـنـدا مـنـوحـ الصـحـفـيـة الـيـهـودية
الـعراقيـة والدها احملـامي يعقـوب عبد
الـعزيز اما اسم منوحـ فقد اكتسبته
عـن طــــريق الــــزواج تــــقــــول:" ولـــدت
ــحـلـة الـبـتــاوين بـبـغـداد عـام 1950
وكــــنـت الــــعـب مع اصــــدقـــــائــــنــــا من
ــسـلــمـ واالرومـن واالثـوريـ دون ا
رحـوم مـحامـيا تـفـرقة وكـان والـدي ا
مـخـلـصـا لـلـعراق ومـحـبـا لـلـعـراقـي

حــــــــــيث فــــــــضل والــدي مـــســـــــقط
رأسـه ولم يســــــــجل في 1950-1952

يـــهــود الـــعــراق هـم أبــنـــاء اجلــالـــيــة
الـيهودية في مدينة بابل الذين عاشوا
فـي وادي الـرافــدين مــنـذ الــقــدم وكـان
كـانة لـهم الـدور االكبـر في الـتاثـيـر وا
الـثـقـافـية في الـعـراق بـالرغـم من انهم
كـــانــوا اقــلـــيــة وفـــقــا لالحـــصــائــات
الــرســمــيــة الــعــربــيــة فـأن  856 الف
يـهـودي قد تـركوا ديـارهم في البـلدان
الـعـربـيـة لـلـمـدة مـن عام 1948 وحـتى

أوائل السبعينات. 
ومـــنــهم سـت مــئــة الـف هــاجــروا إلى
إســرائــيل وفي الـعــراق كــان الـيــهـود
يــشـكـلـون % 2.6 مـن مـجـمـوع سـكـان
الـــعــراق في عــام 1947 وانـــخــفــضت
نـسبتهم إلى حوالي % 0.1 مـن سكان

العراق عام 1951م.
جـموعة منهم لكن كـنت أتامل اللقاء 
الـظــروف االمـنـيـة جـعـلـتـني اجلـأ الى
مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي الجـراء
هــذا الـتــحـقـيـق. عن االرث احلـضـاري
لـلـيـهـود في الـعراق حـدثـنـا الـدكـتـــور
ضـرغام الشاله عراقي يعيش في كندا
نـشـر في 18/12/2006 مـقـاال بـعـنـوان
شالوم عراق يقول:" كسب أليهود ثقة
أجملـتـمع ألـبـابـلي من خالل تـعـايـشهم
مـع أبــنــاء بــابل ,وتـــعــزيــز دورهم في
أحلياة ألعامة بتنشيط األقتصاد فكان
أول بـــنك بــابــلي يــهــودي ,تــســنــمــوا
لـكي كما مـناصب رفـيعـة في القصـر ا
اجـازت لـهم شـرائع بـابل مـنـهم الـنبي
دانــيــال ,وقـــد أثــبــتــوا قـــدرتــهم عــلى
تــسـيـيس وتـرويض أوضـاعـهم ضـمن
ــا يـنــسـجم مع الــشـرائـع الـبــابـلــيـة 

صلحة العامة للمجتمع البابلي. ا
وبــعــد احــتالل بــابل عــلـى يــد كـورش
أنــقـــسم الــبـــابــلــيــون الـــيــهــود حــول
وجـودهم في العـراق ب تيارين األول
قـاده رجـال دين الـطـائـفـة حـيـث قرروا
الـــــعـــــودة الـى الـــــوطن الـــــروحـي في
أورشـليم والهيكل ,أمـا اآلخرون فأنهم
فـضـلوا الـبقـاء للـعـمل واألستـقرار في
الـعـراق حـيث مـوطـنـهم الـدنـيوي ,لـذا
فــأن جــذور الــطــائــفــة الــيــهـوديــة في
الـعراق تـعود الى مدنـية علـمانيـة غير
مـــتــعــصـــبــة ديـــنــيــا ,أثـــرت الــنــظــام
الــســيــاسي واألقــتـصــادي والــثــقـافي

فاهيم متطورة عبر التأريخ. للبلد 
وكــان من طــبــاع الـيــهــود في الــعـراق
ـيـلـون الى األبـتـعاد عن انـهم كـانـوا 
األوسـاط السيـاسية وأمتـهان مشاريع
بـعـيدة عن مـؤسسـة أحلكم ,كـالتـجارة
أذ عــمـــلــوا في ســلك طــرق تــؤدي الى
اســواق جــديــدة وبــضــائع مــتــنــوعــة
عـززت من أقـتـصاد الـدولـة األسالمـية.
كـمـا أشـتـهروا بـعـلم الـتـنـجيم ,الـطب,

الرياضيات ,الفلسفة ,اللغة ألعربية.
وتـعاملت اخلالفة األسـالمية مع يهود
الـعراق طوال احلكم األسالمي العربي
فـي موازين تـتـباين بـأخـتالف شخص
اخلــلـيــفـة وحــلــفـاؤه في احلــكم حـول
الـعـرش ,فــتـارة جنـد انـهم عـاشـوا في
حــريـة ديـنــيـة وفـكــريـة ورفـاه في زمن
أمون. اال أنهم تارة هـارون الرشيد وا
أخــرى واجـهــوا أضـطـهــاداً وتـمــيـيـزاً
أجـبرهم على أعتناق األسالم ,في زمن
ـــيــزهم في ـــتــوكل فــكـــان لــهم مــا  ا
مــلـبــسـهم ,ســروج دوابـهم ,كــمـا تـمت
تـسويـة قبورهم ,هـدم أماكن عـبادتهم,
ومــنع تــعـلــيم أوالدهم أو األســتـعــانـة
بــهم في الـدواوين ,وفــرض عـلـيـهم أن
يــرسـمـوا عـلى دورهـم رمـوز شـيـاطـ
. أمـا ــســلــمــ لــتــمــيــيـزهــا عن دور ا
ــقــتـدى بــأمـر الــله فــأنه فــرض عـلى ا
الـيــهـود مـلـبس الـعـمـائم الـصـفـر ,أمـا
الـنـساء كن يـتمـيزن بـاألزرار العـسلـية
ويـنتـعلن بـخالف فـيكـون أحد نـعلـيها

أسود واآلخر أبيض.
ويـكـمل حـديـثـه بالـقـول: "بـعـد احـتالل
غول تمسك بغداد عام 656 عـلى يد ا
اهـل الــذمــة (الـــيــهــود) الـــذين كــانــوا
يـعـدون مـواطـن مـن الدرجـة الـثـانـية
بـالـبقـاء بـوطنـهم فـاصابـهم مـا اصاب
االخرين من حملة اجلنسية االسالمية

واطن من الدرجة االولى. أي ا
امـا في عـهد االمـبراطـورية الـعثـمانـية
عـنـدمـا اصبح الـعـراق مـحل نزاع دول
ثال في النزاع عـظمى دينية وقومية 
الـفارسي والعثماني ظهرت اثاره على
ــسـلــمـ والــيـهــود ايـضــا فـتــنـازل ا
الــيـهـود لـلــشـاه عـبـاس االول من اجل
الــتـخــلص من عــقـابـه عـلى اثــر جـدال

. ديني مع
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وبـسبب قدرتهم على تطويع ذاتهم مع
تــقـلــبـات الــظــروف وانـفــتـاحــهم عـلى
االخــر لـلـمــنـفــعـة فـأنــهم تـفــاعـلـوا مع
الـنـهـضـة االوربـيـة ونـقـلـوا كـثـيـراً من
ـتطورة في تـلك الفترة الى الـتجارب ا
الـعـراق مـنـهـا الـتـجـربـة االوربـيـة في
الـتعليم فقد اسست احدى اجلمعيات
الـيهودية مدرسـة تأخذ بنظـام التعليم
االوربـي ومنـاهجه كـانت تـدرس فيـها
لغات اوربية متنوعة وفتحت ابوابها
لـغـير الـيهـود من اجل ان تـعم الفـائدة
كـل ابنـاء الـوطـن كـما فـتـحـت مدارس
بــنــات في بــغـداد فـي تـنــشــيط اجملـال
الـــصـــنـــاعي والـــثـــقـــافي بـــتـــأســـيس
مـطـبعـتـ كمـا تـمكـنـوا من استـثـمار
فــتح قــنـاة الــسـويس ونــهـضــة اوربـا
احلـــديـــثــــة بـــفـــتح اســـواق جتـــاريـــة
وتـنشـطت احلركـة التجـارية مـنها الى
الـعراق وبالعـكس.ولم يكن تقدمهم في
هن فحسب بل االقـتصاد والـتعلـيم وا
نــقل بـعض االفـكــار الـسـيــاسـيـة الـتي

سـادت اوربا في تلك الفـترة كدستورية
الــدولـة فـاسـتــقـبـلــوا اعالن احلـكـومـة
الـدسـتـوريـة عام 1908 بـتـرحـيب وكان
ذلك مـدعاة الثارة الفـ حولهم وتأليب
اجملــتـمع عـلـيـهم مـن قـبل كـبـار الـدولـة

. التقليدي
امـا اجملتمع العراقي فقد استفاد كثيرا
من خـبـرة ابنـاء الطـائـفة الـيهـودية في
ــثـال ـهــنـيــة عــلى سـبــيل ا الــعــراق ا
انـــتــخـب ســاســـون حــســـقــيـل جملــلس
ــبـــعــوثــ ومن ثـم عــ مــســتــشــارا ا
لـوزارة التجارة العثـمانية وغيرهم اال
ان كـل خـدمـاتـهم لـلــدولـة واجملـتـمع لم
تــشــفع لــهم مـن الـتــنــكــيل بــهم وقــطع
اذانـهم جـدع انـوفـهم سـمـل عيـونـهم
وشـحـنـهم في اكـياس الـقـيت في دجـلة

قبل احتالل بغداد.
وبـعـد االحـتالل البـريـطــــــاني لـلـعراق
في 11 اذار 1917 لـم تصطـدم الطـائفة
ـنـهـجـهـا الـبـراغـمـاتي من الـيـهـوديـة 
نـــاحــــيـــة وثـــقــــافـــتـــهــــا مع االحـــتالل
الـبريـطاني بل فتـحت لهم افـاق جديدة
لـلعمل بـحرية فنـشأت الدولة الـعراقية
كـمـؤسـسـة حكم تـمـثل جتـمع انـساني
الــطـائـفـة الــيـهـوديــة احـد مـكــونـاتـهـا
بـقـطـنـون في مـختـلف مـنـاطق الـعراق
لــهم طــقــوســهـم الــديــنــيــة احملــتــرمـة
احملــــاكم الـــديــــنـــيــــة اخلـــاصــــة بـــهم
مـجـالـسـهم الـروحـيـة امـاكن عـبـادتـهم
وقـبـور اجدادهم وانـبيـائـهم شاخـصة
كـــقـــبـــر عـــزرا الـــكـــاهن بـــ الـــقـــرنـــة
والـعمارة قبـر النبي حزقـيال او الكفل
الـذي كـفل شـعب اسـرائـيل لـلـنـجاة من

االسـر البابلي قـرب مدينة احلـلة وقبر
الـنـبي يـوشع كـوه قـرب قـبـر الـشيخ
مـعـروف الكـرخي في الـكـرخ فضال عن
اقــدم كــنــيس لــلــيــهــود في الــرصــافـة

ومزار ناحوم االلقوشي في القوش.
ــنـازل الــيـهــوديـة في ومن مــشـاهــيـر ا
بـغـداد اسـرة دانيـال حـاخام حـسـقيل
ـــعــــلم يـــاهـــو اســـرة زلـــوف اســـرة ا
شــلـومـو اسـرة اســحق اسـرة طـويق

اسرة بيخور وشماش وغيرهم.
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واثــــنـــاء اجــــراء احلـــوار مـع عـــدد من
الـيهـود العراقـي وجـدت مدى الثـقافة
الـعـاليـة التـي يتـمتـعـون بهـا فضال عن
ـسته حـبـهم وحنـينـهم لـلعـراق والذي 
فـي مواقـف عدة اتـركـهـا لـكم من خالل
عــبـاراتــهم دون أي تــغـيــيـر من قــبـلي
تـــقـــول ايـالنـــا بـــصـــري او كـــلـــيـــريت
خــضـوري عــيـودي طــويق االسم الـذي
كـــانت تـــشـــتـــهــر بـه في الـــعــراق قـــبل
رحـيـلهـا متـوجهـة نـحو اسـرائيل وهي
اعـالميـة يـهـوديـة من اصل عـراقي بـعد
ان عــارضـت في الــبــدايــة فــكــرة عـودة
الــيـهــود الـعـراقــيـ بــسـبب احلـوادث
ة التي تـعرضوا الـيها ـؤ والـذكريات ا
اثـنـاء حـوادث الفـرهـود والـتهـجـير من
الــعــراق اال انــهــا مــا لــبـثـت ان عـادت
ــجــرد ســردهـا حلــنــيــنــهــا لــلــعــراق 
لـذكريـات الطفـولة واجليـران والدراسة
:((نـحن من بـغـداد باالصل لـكن بـعد ان
اضـطـر الـعديـد من الـعـراقيـ الـهـجرة
الى احملـافظات اجلنـوبية بعـد اجتياح
الــطـاعـون الـعـاصـمــة وكـان من بـيـنـهم
جـدي عـبـودي طـويـق الـذي كـان يدرس
في مـدرسة االليانـس ويجيد الـفرنسية
واالنــكـيـزيـة كـذلك والـداي ايـضـا ومن
هـنـا يـاتي اصل اسـماؤنـا انـا واخوتي

(رني مارسيل ريشارد كليريت).
وبــعــد اقـامــتــنــا في الـعــمــارة انــيـطت
بـجـدي وكـالـة شـركـة نفـط الرافـدين مع
جـبـوري حـنـا الـشـيخ لـيـسـتـمـر والـدي
بـــادارة الـــشـــركــــة بـــعـــد وفـــاته حـــتى
لك داري هـجرتنا الى اسرائـيل كنا 
نزلية احدهما كان مخصص لالعمال ا
وســـكن اخلـــدم .وتـــكـــمـل حـــديـــثـــهــا:"
طـفـولـتي كـانت جـميـلـة جـدا لـكن بدأت
تــتــغـيــر بـعــد انــهـائي الــدراســة حـيث
جـلــست في الـبـيت مـدة اكـثـر من سـنـة
الن اجلـامـعـات اغـلـقت ابـوابـهـا واقـيل
مـوظـفـو احلـكـومـة من الـيـهـود حـيـنـها
وكــانت احـداث الـفــرهـود من اسـوا مـا
واجـهناه لذا قررت الهجرة للبحث عن
ــســتــقــبل كــانت بــدايــة حــيــاتي في ا
اسـرائيل صعبـة حل اقدم والديّ على
تـرك العراق كغيرهم من اليهود بعد ان
ــــتــــلــــكــــاتــــهم في بــــدايــــة نــــهــــبـت 
األربــعـيـنـيـات وصـدور امــر بـتـجـمـيـد
ـمتـلكـات اخلـاصة بـاليـهود االمـوال وا
الـعراقيـ فضال عن تسـقيط اجلـنسية
الـعراقيـة عنهم وتـسارعت الهـجرة بعد
تــعــرض دور لـلــعــبــادة الـيــهــوديـة في

بغداد للتفجير.
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ـاذا ينـتفض مـراقـبون وسـاسة يـتـساءلـون عن االنـتفـاضـة الشـبـابيـة " 
العراقيون" وكانت االجابة:

ـتـعـاقبـة واحـزابـهـا غـارقـون في يـنـتـفض الـعـراقـيـون الن احلـكـومـات ا
ـنظـم للـثـروات والـسيـطـرة بـقـوة السالح مـشـاريع الـعـسكـرة والـنـهب ا

وتزوير ارادة الناخب وتهميش االخرين 
نتفضـون شباب ذاقوا االمرين وعانـوا الكثير جراء سـياسات فاشلة ا
ـواجهة تـصدت للـعمل الـسيـاسي فكـانت االنتـفاضـة اختيـاراً حقـيقـياً 

فسدين اصحاب االجندات اخلارجية الفاسدين وا
ـؤسسـات احلـكومـية الى ـواطن بعـد ان حتـولت الوزارات وا انـتفض ا

دكاك لالحزاب السياسية.
واطن بعد ان  جتريف مصدر رزقه " بسطية" لبيع الفواكه انتفض ا

اكوالت الشعبية واخلضر او عربة لبيع ا
بـنيـة من الـط والـصـفيح ـواطن بـعد ان جـرفت دارسـكنـه ا انـتفض ا

وظل دون ماوى.
واطن بعـد ان  حجز" الستوتة او الـتكتك "التي هي مصدر انتفض ا
ـرور وكــانه هــو من صـنــعـهـا او رزقه بـحــجج واهـيــة من قـبـل دوائـر ا

استوردها
ـواطن بـعد ان حـصل على شـهـادة ولم يتم تـعـييـنه بل يواجه انـتفض ا
يـاه السـاخنـة والضـرب بالـهراوات بـدال من االستـماع الى بـخراطـيم ا

مطالبه
ـواطن بعـد ان  اعتـقال واخـفـاء ابيه واخـيه من قبل جـهات انـتفض ا

حكومية وحزبية واليعرف عن مصيرهم شيئاً.
ـواطن عـنـدمـا عمل  3او 4 سـنـوات محـاضـراً تـطـوعـياً دون انـتفض ا

راتب بحجة عدم وجود تخصيصات ومالك دائم لدى وزارة التربية 
ـواطن عــنـدمــا فـصل مـن الـوظــيـفـة ولـم يـحــصل عـلى راتب انـتــفض ا

تقاعدي دون وجه حق.
تـلك ماال ـرض وال ـوت احد افـراد عائـلته  ـواطن عنـدما  انتـفض ا

شافي احلكومية لشراء الدواء لعدم توافره في ا
ـسـؤول واقــاربه ومـعـارفه في ــواطن عـنـدمــا شـاهـد ابـنــاء ا انـتـفض ا
افضل الـوظائف فـي ح انه افـضل منـهم فهـماً وثقـافة وقـيم واخالقاً

واخالصاً ولم يجد وظيفة ومصدر رزق لسد رمق العيش
واطن عندمـا يشهـد استنـزاف خزينـة الدولة عـلى مؤسسات انتفـض ا
ـدنـيـة تـذهب رواتـبـهم الى وهـمـيـة وفـضـائـيـ في االجـهـزة االمـنـيـة وا
ـواطن علـى اليـات حـكم عـقـيـمـة وطبـقـة سـيـاسـية احزاب مـتـنـفـذةثـار ا
فــاشــلــة وفــاســدة جــاءت عــلى جــثث الــشــهــداء واجلــرحـى والــفــقـراء

عوزين طوال 16 عاما عجافا لم تقدم للمواطن منجزاً يذكر. وا
واطن عندما يرى ان مـدينته تصدر اكثر من3 مالي برميل نفط ثار ا
يومـيـا وفي مـدينـته مـوانئ عـمالقـة اسـتراتـيـجـية ومـنـافـذ كمـركـيـة تدر
ماليـ الـدوالرات يـومــيـا وهـنـاك عـشــرات الـشـركـات االجـنــبـيـة تـقـوم
بتـشغيل االالف من االيـدي العامـلة االجنـبية وهو عـاطالً للعـمل و مياه

سرطنه تفتك بهم.  الشرب ملوثة واالمراض ا
غضب العراقيون ازاء الفساد احلـكومي واحملاصصة واالستبداد ولد
النتفـاضة التي قدمت علـى مذبح الكرامة واحلـرية االالف من الشهداء
اجلــرحي .لـتـخــرس االصـوات الـنــشـاز اصـوات الــذل واخلـذالن الـتي
ـتـظـاهريـن هـذه الـنـمـاذج التـبالـي بـالـعـراق بـقدر حتاول ركـب مـوجـة ا
ا يجـمعون من مال حـرام وشهرة زائفة عـلى حساب دماء اهتمامـهم 
العراقي وستبقى تصدح عاليـا اصوات العراقي النجباء الذين بقوا
مـاســكي اجلـمــر في ايـاديــهم ونـذروا انــفـسـهـم وجـادوا بـدمــائـهم ولم
يـتنـازلوا عن وطـنيـتـهم ومبـادئهم ولم يـسل لـعابـهم الى دوالرات العـهر

والسمسرة. 
باركة من الرحمة وفي علي لشهداء االنتفاضة ا
مـدنــيـ وعــسـكـريــ ولـعــوائـلــهم واصـدقــائـهم
ومـحـبيـهم الـصـبر والـسـلـوان والشـفـاء الـعاجل
نتفـض واحلرية للـمعتقل للجرحى االبـطال ا

. تظاهري السلمي من ا

Èd∫ يهود عراقيون في صورة تذكارية يتوسطهم احلاخام ساسون خضوري رئيس الطائفة اليهودية –

بغداد
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يـقـدم جـبران خـلـيل جـبـران رأيـا جمـيال في وزن الـقـلب والـعـقل ضمن
جدلـيـة الكالم الـزائد عن حـده والـسكـوت ألجل اإلصغـاء إذ يرى أن "

منبر اإلنسانية قلبها الصامت ال عقلها الثرثار". 
وضمن هذه اجلدلـية الفلـسفية ينـبغي أن نشاطـر بعضنا بـعضاً بإثارة
وقف من اآلخـر الذي لم يعد شريكنـا بالرأي والرؤية على أنه جدلية ا
ـنـظومـة قـيـميه مـجـتـمعـيـة وهـامت بـنا أفـكـار الـشك وشاخت في نـواة 
ارس عـقولـنـا الكـراهـية وأنـتـجت كرهـا مـتجـذرا ضد اآلخـر عـلى أنه 
االستفزاز ضدنا وقد يكـون اآلخر بتلك اللحظة يتـودد لنا  بينما ننفر
مـنه ونـتـنـمـر ضـده ونـسـتـفــزه لـيس لـسـبب سـوى أنه أكـثـر تـوددا لـنـا
نـنـعـته بـضـعف الـشـخـصــيـة وسـلـوكه مـنـقـوص أو ال طـعم له  وهـو
ـضـرة بـصـيـاغـة خـطـاب احلـكم األنـاني الـذي يـنـبـغي فــرز مـسـبـبـاته ا
مـعـتدل لـلـمجـتـمع وتتـجـسـد في هذا اخلالف كـله غـياب لـغـة احلوار .
اضي على العالم بات مشوها مشوشا  مـاديا  نافرا كل سلوكيات ا
سقط في إنها تـخلف  وحتت مبـررات التطلع لـواقع ومستـقبل أفضل 
ورطة الـتقـليد وكـذلك االنفـعال والصـوت العـالي والتكـبر وحـرم نفسه
واجلـميـع متـعة الـتـعامل مع الـواقع والـقاعـدة االجـتمـاعـية تـقول من ال
عـايشـة احليـاتيـة لن يكـون سوى رقم فـي احلياة تـصنعـه التـجارب وا
ومن يـريـد أن يـكـون إسـمـا فـيـتـطـلب مـنه مـواكـبـة عـمـلـيـة الـتـنـشـئـة من
ـكن أن نصـنع أكبـر عمارة بـدايتهـا وضمن مـنهـجيتـها الـصحـيحة .. 
ـا الصـ مشـهـورة بسـباق الـبـناء مع الـزمن  لكن ور بـوقت قيـاسي 
كان صنـاعة عقل في سباق مـع الزمن بل التعامل مع من الصعوبـة 
الزمن ضمن عملية استثماره لزمن طويل وبناء تنشئة اجتماعية سليمة
يواجه فـيهـا األطفال والـشباب مـتطـلبات احلـياة وخـوض جتربة الـبناء
الـعــقـلي بـالـتــدرج.. فـالـعـالم االصــطـنـاعي بـات أســيـرا لـلـتـكــنـولـوجـيـا
ستـنسخ هو ومحـركاتـها اآلليـة ال العقـليـة  النتـاج الفكـري اجلاهـز وا
الفعل الـذي يحرك أصابع أيـدينا ال عـقولنا مـثلما تـواجهنا يـوميا سيل
ـتدفـقـة عـبر تـطـبيـقـات الـواتسـاب وشـقيـقـاتـها في مـنـصات الرسـائل ا
اإلعالم اإلجتماعي  لهذا حـ نتحاور تتزاحم كلـماتنا وتصبح أسيرة
لعـواطفـنا التـي غالبـا ما تـستفـز بسـرعة جملرد مـواجهـتنا لـلرأي اآلخر
ـتنبي " الرأي قبـل شجاعة الشـجعان فهو األول وهي الذي قال فيه ا
قـام الثاني " وقـد يكون صـمتـنا فرصـة لإلصغاء لـآلخر بخالف رأي ا

الكثيرين الذين يفسرون الصمت بالضعف.  
فـاجملـتمع يـقع حتت تـأثـير حـالـت األولى تـنـطوي عـلى سـمة الـتـعصب
واالنغالق لبعـدنا عن الثقافـة والوعي احلقيقي واحلـالة الثانيـة الطبخة
ـتوافـرة في االنـتـرنت عـلى الـرغم من ـعـلـومـات ا اجلـاهـزة لألفـكـار وا
تـوافــر أســبــاب الــنــهــوض بــالــوعي الــفــكــري الــتي تــتــجــســد بــاحملن
والصـعوبـات اجلمـة التي تـواجه اجملتـمع لـكننـا قد ال نـدرك بأن احملن

تمنحنا اإلبداع . 
ــقــتــضب الــدائـر بــ صــفــوف األحـزاب احلـراك ا
ي في عصرنا والقوى السياسية على صعيد عا
الرقمي لم يعد يحتمل السكوت عنه كونه يلحق
ودالالتـه في احلـاجـة بــاجملـتـمع ضــررا شـديـداً 
لـلـوعي احلـقيـقي الـذي يـتـكفل بـكـنس اخملـلـفات
والـــتــــرســـبـــات وحتـــريـــر الـــعــــقـــول من اجلـــهل

والكراهية والتعصب.

طـرحنا بعض التساؤالت حول الطائفة
تـبقية الـيهوديـة في العراق واثـارهم ا
حلـد االن فـاخـبـرنا قـائال: "هـنـاك دائرة
ـحـافـظـة بـغـداد تـقـع بـالـقرب االمالك 
من مـنطـقة الـسنك فـيهـا قسم مـختص
بـــــادارة مـــــلف امـالك الـــــيـــــهـــــوديــــ
والــكــويـتــيــ في الــعـراق وعــلــمـا ان
امـالك الـيــهـوديــ تـقع ضــمن االمـوال
لك اي صادرة وال  اجملـمدة وليست ا
احـــد حق الـــتـــصــرف بـــتـــلك االمــوال
مـــشـــيــرا الى انـه لم تـــرد اي طــلـــبــات
لـلـمـطـالـبـة بـتـلك احلـقـوق الى مـجـلس
احملــافـظـة اذ يـعــد هـذا االمـر مـوضـوع
احتـادي وليـس محـليا ,لـكن بشـكل عام
نـحن لن نـسمح بـالتجـاوز على االمالك
مـهما كانت الننا كبلد يحكمنا االسالم
والــــــذي يــــــنـص عــــــلى ضــــــرورة اداء
ـن أئـــتـــمـــنك وال تـــخن من االمـــانـــات 
خـانك منوهـا الى ان أي شخص عاش
فـترة من الـزمن في العـراق يعد عـراقيا
وكــعـراقـيــ هم لـديـهم حــقـوق وكـدين
اسـالمي ايــضــا لــهم حــقــوق ومــازالت
مــحـفـوظـة في الــعـراق حـيث يـجب ان
ــلــكــيــة الــفــرديــة وان نــكــون نــراعي ا
مـــنــصـــفــ مع اجلـــمــيـع مــهـــمــا كــان
انــتـمـائــهم او ديـانــتـهم وعن اهــتـمـام
ـوروث الـعراقي الـيـهـود الـعراقـيـ بـا
اوضـح الــدكــتــور ريــاض: ان االنــسـان
الـــذي عـــاش بـــالـــعـــراق يــعـــد عـــراقي
وبـــالـــتـــالي فـــانه يـــتـــطــبـع بـــطــبـــائع
الــعـراقــيـ كـافــة سـواء بــالـفــلـكـور او
ـطاعم او االغـاني لـذا جند ان الـعديد ا
مـن العراقـي الذين هـاجروا سواء من
الــيـهــود او الـذين هــاجـروا الى خـارج
تحدة العراق نحو اوربا او الواليات ا
جنــدهـم يــتــجــمــعــون ويــنــقــلــون تــلك
الطبائع للبلد الذي ينتقل اليه من اجل
االســتـمـرار بـاحلـيـاة وعـدم االحـسـاس

بالغربة.
وحـــدث انـــني فـي عــام 1973 واثـــنـــاء
ســفـري خــارج الـعــراق الـتــقـيت بــاحـد
ـطـعم وحتـدثـنـا الــيـهـود الـعـراقـيــ 
حــول مــنـاطق وتــراث بــغـداد واالكالت
الـعـراقيـة وكـانت حيـنـها تـشـاع نظـرية
ـؤامرة حيث كان لدى اجلميع تخوف ا
مـن الـــــتــــحـــــدث عـن أي شيء يـــــخص
الـيهود مشيـرا الى ان التداعيات التي
حــــدثت بـــعـــد 1948 والــــتي قـــادتـــهـــا
عـــصــابـــات مــعــيـــنــة ادت الـى هــجــرة
الـيـهود فـلـو كانت هـنـاك استـراتـيجـية
ورؤيـة مــسـتـقـبـلـيــة صـحـيـحـة لم يـكن
حــدث ذلك وهـنـاك عض الـدول الـتي لم
تــقم بـتـهـجــيـر الـيـهــود مـثل يـونس او
ايــران.في اخلـتــام من اجلـمـيل عــنـدمـا
تـــــتــــــفـــــتح زهـــــرة امـل من وسـط االلم
ـوروث احلضاري واحلـزن ليـعم عطر ا
الـعـراقي الذي بـات يتـجول االن في كل
بــقـاع الـعــالم مــــــــن خالل الـعــراقـيـ
انــفـــســهم الــذيـن عــاشــوا في الــعــراق
وتـربـعـوا بـاحـضـان اعـرق احلـضارات

االنسانية.
فـاخـذوا يتـغنـون بـها وبـامجـادها وهم
يــــنــــقــــلــــون ثــــمــــارهــــا لــــدول اخـــرى
هـاجــــــــــروا الـيهـا لـيـؤسسـوا مـواقد
ـطـاعم لـتــلك احلـضـارة االم مـتـمـثـلـة 
تـختص باالكالت الـشعبيـة العراقية او
مـقاهي تـطرب بالـتراث العـراقي القد
البـس الــتـــراثــيــة او مـــحالت لــبـــيع ا

وغيرها.

انـشاء دولـة للـيهود كـان وعد بـلفور 
نـقـلـهم من اربـيل الي اسـرائـيل غادروا
وهم يـــتـــعـــانــقـــون مع جـــيـــرانـــنــا من
ـسـلـمـ ومـجـمـوعـة قـلـيـلـة بـقـوا في ا

اربيل فدخلوا الدين االسالمي.
مـشـيـرا الى ان يـهـود كـردسـتـان قـاموا
يات دارس وأالكاد بـفتح العديد من ا
من (تــعـلــيــمـيــة ديـنــيـة وعــلـمــيـة) في
ـــنـــاطـق الـــتي كـــانـــوا الـــعــــديـــد من ا
يــتـواجــدون فــيـهــا.مـؤكــدا ان الـيــهـود
شـعب والصهوينـة حزب ونحن البشر
كـلنـا من ادم و ادم من التراب والـيهود
فـي العـراق هم بـنـوا اسـرائـيل من اهل
الـكتاب اذ انهم من اتباع النبي موسي
عـليه السالم.ويكـمل بالقول( ان األكراد
الـبيشـمركة عـملوا انـذاك دورا أساسيا
ـساعدة على هجرة اليهود العرب في ا
والـــكُــرد إلى فـــلــســـطــ احملــتـــلــة في
ـاضي. ويُقـدر عدد خـمـسيـنات الـقرن ا
ا يـزيد عن 200 الـيهـود الكـرد اليـوم 
ناطق ألف نـسمـة معظـمهم يـسكنـون ا
الـريفيـة في الكيـان وكانوا يـعملون في
الـزراعـة والـتـجـارة وأعـمـال يـدويـة اذ
كـــانت أحــيـــاء الــيـــهــود داخـل أحــيــاء
ـتــلـكـون غــالـبـيـة ــسـلـمـ وكــانـوا  ا
ــنــاطق مــثل احملـالت الـتــجــاريــة في ا
خـانـقـ وآميـديـو وزاخو كـانت هـناك
ســـوق خــاصّـــة بــهـم تــســـمّى (شــوكت
هــوديــعي) ومـعــنــاه احمللّ الـيــهـودي..
وبــنــاء عــلى ســيـاســة الــكــيــان حـافظ
الـكـثـير من هـؤالء عـلى عالقـات لهم مع
أقرباء داخل كردستان العراق والسبب
طـبـعـا حـالـة الـودّ الـتي تـطـبع الـعـالقة
بـ بعض األطراف السيـاسية الكردية
والـكيـان اإلسرائيـلي وبعـد صدور امر
تـرحيل اليـهود من قبل نـظام في بغداد
انــذاك قــام جـدي بــبــيع بــعض الــقـطع
ــصــاريف الــثــمــيــنــة من اجملــوهــرات 
كـنـا خالل ايـام بيع الـسـفـر ولم يـكن 
الـبـيـوت او الـدكـاك فـتـركـنـاهم امـانة
عـــنـــد بــعـض اجلــيـــران والتـــزال عــلى
حـالهـا وقد سـاعدنـا االكراد في تـخطي
الــسـيـطـرات واخلـروج الى االردن ومن
هناك  تسفيرنا سرا الى فلسط ).
ويـــكــمل حـــديــثـه (بــعـــد وصــلـــنــا الي
اسـرائيل كنـا بحالـة مزرية فـدخلنا الى
الـــكــمب اخملــصـص اليــواء الــنــازحــ
والهارب بدون ان تكون هناك خدمات
او حـــتى اي عــمل لـــيــســتـــرزق مــنــهــا
ــســاعــدات الــهـــاربــون ســوى بــعض ا
الـبسيطة من خبز وماء ,كـانت الصدمة
شـديـدة علـى جدي عـنـدما عـلم بـسحب
وا اجلنسية الننا اصبحنا وكاننا عد
الـوجـود في الكـون وال نـحمل اي شيء
ـلك يــثــبت انـتــمـائــنـا ,مـع انـنــا كـنــا 
االوراق الـــتي التــغــني عن شيء ,كــنت
اشـعر بان جـدي كان مقـهورا جدا وهو
يـكرر دائمـا عبارة احنـا ما ننتـمي لهنا
وت اهناك اي في العراق. , كان الزم 
ـهاجـرين من ولم يـتـمـكن في الـبـدايـة ا
الـيهود من الـتأقلم مع احلـياة اجلديدة
فـي اســـرائــــيل بــــســــبب ان الــــعـــادات
والــتـقــالــيـد كــانت مـخــتــلـفــة جـدا ولم
نـسـتطـيع مسـايرتـها  ,كـان االمـر اشبه
بـطـبـقات مـخـتـلـفة من الـبـشـر حيث ان
واطـنة االروبـي له الدرجـة االولى في ا
ثـم يـلـيه الـتـركي والـكـوردي وسـائـرهم
في الــدرجــة الــثــانــيــة ويــنــتـهـي االمـر

بالعرب كونهم من الدرجة الثالثة .
ويــــــــضــــــــيف ان
ن هناك الكثير 
يــــــحـــــنــــــون الى
الـــــــــعـــــــــودة الى
الــــــــــعـــــــــراق الن
انـــتـــمــائـــهم هــو
هـذه االرض التي
سـمعوا عـنها من
ابـــــــــــــــائـــــــــــــــهـم
واجـدادهم ولكن
ـــســافــة هـــنــاك ا
الـزمنـية الـكبـيرة
الـــتي فــرقت بــ
مـن  تـرحـيـلـهم
وبـــــ من يـــــحن
الـــــــــــيــــــــــوم الـى
الـــــــــــــــعـــــــــــــــراق
فــــــاالشـــــخـــــاص
لـيـسوا انـفـسهم,
وان الكثيرين من
يــــهـــود الـــعـــراق
زاروا الــــــعــــــراق
واشتروا اراضي
وعـــــــقـــــــارات في
كـــــوردســــــــتـــــان
والــــــــبــــــــصـــــــرة
والـــــنــــاصـــــريــــة

وبابل .
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