
1 

 

  

 
 نفي غري مرئي: 

 يهود عراقيوى يف "إسرائيل"     
                           للباحث "تسفي بو دور"        

 .وترمجة خالد غهام

 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

 كنىث: امتقصير وامدقيقث وخائط اميهود

ًفي غير ورئي:يهود عراقيون في -خول دراسث

 وترجىث خامد غٌام"إسرائيل" منتاخث "تسفي ةي دور" 
 

ٌمكننا المول أننا مازلنا ممصرٌن فً فهم األحداث الكثٌرة التً أدت الغتصاب فلسطٌن 
األرض والوطن، وطرد شعبنا بكارثة العصر )النكبة( التً تواطؤ فٌها االستعمار الغربً 
البرٌطانً واالمرٌكً ومع الصهٌونٌة الحما، كما الحال مع عدم فهم الظروف والعوامل 

ا من أماكن سكناهم أو مواطنهم األصلٌة الى التً أدت الى تهجٌر الٌهود طوعا أو لسر  
 وطننا فلسطٌن.

 

وٌمع الخلط وعدم الفهم عند كثٌر منّا من نظرة محددة تفترض الرفض لكل ما هو ٌهودي  
أو صهٌونً علً مظنّة أنهما واحد، وعلى مظنة أن جمٌع الٌهود فً فلسطٌن على نفس 

المجتمع الٌهودي فً  أو حوائط والعملٌة والخلفٌّة فً تكوٌنهم بما ٌعنً أن حائطالسوٌّة 
 فلسطٌن مغلك.

 

تؤتً كثٌر من األحداث لتبرز مجموعة من االختبلفات والتنالضات سواء فً البناء 
التارٌخً للرواٌة االسرائٌلٌة، تلن الصهٌونٌة األٌدٌولوجٌة "المومٌة"، أو الٌهودٌة الخرافٌة 

راتٌة، وعلى ما بٌنهما أحٌانا من تماطعات وتنالضات فً مرحلة ما ثم من التراب إلى التو
حد التطابك فً مراحل أخرى كما الحال الٌوم تحت حكم الٌمٌن اإلسرائٌلً، أو االشتراكٌة 

 لزمن ولّى،أو العلمانٌة على للة المنّظرٌن لهذه االخٌرة.
 

ت )األصول اإلثنٌة للٌهود( والجذور فً إال أن تعدد المستوٌات والطوائف والمومٌا 
من أرض فلسطٌن التً -"المجتمع" االسرائٌلً الٌهودي فً ما أصبح ٌسمى "إسرائٌل" 

هذا التعدد الكبٌر ٌستدعً دوما ضرورة النظر فً هذه  -كانت فلسطٌن وبمٌت كما كانت
حل الدولتٌن أو من التباٌنات من جمٌع الجوانب بالنسبة لنا كفلسطٌنٌٌن سواء كنّا من دعاة 

 دعاة حل الدولة الواحدة، أو غٌرهما.

 

الفكرتان ال تستطٌعان نظرٌ ا المٌام أو الحٌاة ولو كفكرة، هذا إن لم تتحول "اسرائٌل" لدولة  
أبارتهاٌد عنصرٌة )للنظر فً كتاب الٌهودي التمدمً العضو فً لٌادة حركة فتح أوري 

إال بالتخلص من العملٌة االستعمارٌة االسرائٌلٌة  دٌفس فً كتابه إسرائٌل األبارتهاٌدٌة(
وأٌدٌولوجٌتها الممعٌة االلصائٌة )لمراجعة الكاتب التمدمً اإلسرائٌلً "إٌبلن بابٌه" صاحب 

 كتاب التطهٌر العرلً للفلسطٌنٌٌن(.

 

ومع ذلن وفً كل األحوال، وبالنظر فٌما هو لائم، وجب أن نفهم هذا المجتمع بتنالضاته  
فاته فهو لٌس كتلة واحدة مطلما، وهو "المجتمع" الذي بدأ ٌتشكل فً فلسطٌن تحت واختبل
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مظلة دولة "إسرائٌل" أصبح من الممكن أن ٌطلك علٌه مسمى "شعب" ألول مرة بالتارٌخ 
)ٌراجع الكاتب التمدمً "شلومو ساند" الذي جادل بعدم وجود "شعب" ٌهودي على مر 

الٌهودي. وإنما كمبائل مختلفة أو تجمعات محدودة كما التارٌخ فً كتابه: اختراع الشعب 
 نمول نحن(.

 
نفً غٌر مرئً:ٌهود عرالٌون فً "إسرائٌل" للباحث "تسفً بن  <بٌن أٌدٌنا دراسة معنونة

فً التمدٌم لؤلخ الكاتب والباحث والمترجم خالد أبوعدنان ، ٚدور" وترجمة خالد غنام
النص المترجم للكاتب الٌهودي "تسفً بن إشارات هامة وجب االنتباه لها، وفً 

الكثٌر مما ٌمكن النظر إلٌه بانفتاح وتؤمل من باب التعرف على الرواٌة وعمك   دور"
تغلغلها وطرٌمة استغبللها من جهة، وفً محاولة النظر من زاوٌة انسانٌة تم استغبللها 

نفً والمنفى وفكرة لفرضها على الٌهود وخاصة الٌهود العرب العرالٌٌن ما بٌن فكرة ال
بوالع   الهجرة أو "الصعود" )عالٌه( بالمصطلح التوراتً االسطوري الذي ٌربط المدٌم

متغٌر حاول مرّوجوه الربط بٌن تارٌخ لٌس ذو صلة مع أرضنا أي أرض فلسطٌن وإدماج 
 كل ٌهود المومٌات المختلفة بالعالم فً صلبه وكؤنهم كلهم من ذات المشكاة.

 

المحمومة الختبلق رواٌة جدٌدة مختََرعة للٌهود  الصهٌونٌة تلن المحاوالت نفهم من النص 
لها، وهً الرواٌة  -أو بعضهم-ورفضهم النفسً .ببلدهم األصلٌةبعٌدا عن فً فلسطٌن، 

الصهٌونٌة/التوراتٌة االسطورٌة المسٌّسة التً حاولت التروٌج بٌن كافة الجنسٌات وكؤن 
ما لبل التارٌخ مازال ٌتناسل لٌنتج هإالء الموجودٌن فً االسرائٌلً األول المندثر من 

ببلدنا الٌوم فً خرافة األجناس! وربطها بمكونات ممدسة، غٌر ذات داللة ال تارٌخٌا وال 
  آثارٌا وال علمٌا.

 
مثال طائفة العرب المزراحٌم وطائفة السفاردٌم أ) بٌن الطائفة الفرولاتمن النص كما نفهم 
كما ، الجالٌة واألللٌةفرولات و ...(المختلفٌن وٌهود روسٌا واورباوالسامرٌٌن، األندلسٌٌن،

أستغبلل أسطورة "الوعد اإللهً"! واستغبلل أسطورة المسٌح المنتظر أو المخلص نتبٌن 
وفكرة المنفى وفكرة العودة للدٌاراألصلٌة التً ُهّجروا منها، واالنتماء للوطن  )المساٌا(،

، كما نكتشف الدور الصهٌونً فً ولٌس فلسطٌن فً حالة ٌهود العراق()الوطن هو العراق 
تهجٌر ٌهود العراق بالموة ومحاولة التغطٌة على هذا الدور اإلرهابً الختراع مشكلة 
الجئٌن ٌهود فً تنالض ما بٌن الفكرة الدٌنٌة أنها عودة أو صعود "عالٌه"، والفكرة 

 للمضاهاة مع لضٌة البلجئٌن الفلسطٌنٌٌن!السٌاسٌة بؤنها هجرة ولجوء!؟ فً محاولة 

 

بغض النظر عن رواٌة الصهٌونً االستعماري، أو الٌهودي المتطرف فإننا أمام جماعة أو 
"شعب" متعدد المشارب ٌتشكل الى جوارنا، ٌجب أن نتعرف علٌه، لَبِلناهُ أم 

ولة فلسطٌن رفضناه،سالمناه أم حاربناه، ورغم احتبلله ألرضنا ضمن فهم االستمبلل لد
 من فلسطٌن. ٦٩١ٔالمحتلة على حدود 
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الى ذلن ال ٌمكن المول أننا لن نجد لواسم مشتركة مع بعض فئات من المجاورٌن لنا، فً  
سٌاق المجتمع المتشكل داخل "أسرائٌل" بل ٌجب النظر من كافة الزواٌا بما ٌفٌد لضٌتنا 

 لمترجم خالد غنام ابوعدنان.الفلسطٌنٌة وهذا باعتمادي ما ٌجتهد لفعله الكاتب وا
 

بٌن الوصف التوراتً   أود االشارة الى أن الكاتب الٌهودي لََرن فً سٌاق بحثه الهام
السالط تارٌخٌا وبٌن الوالع الحالً فً فلسطٌن ضمن طرحه )أو طرح من ٌنمل عنهم( 

ولومٌات لرواٌات التهجٌر للٌهود من الدول العربٌة وغٌرها، وكؤن الٌهود من جنسٌات 
دول متنوعة بالعالم ٌعودون بعد آالف السنٌن لببلدهم! ما هو شؤن ممدس! وهذا بالمطع أمر 

  ال ٌستمٌم.
 

كما أكثر الكاتب من اإلشارة سواء بملمه أو ضمن استشهاداته للتعبٌر عن أرض )كنعان( 
فً  فلسطٌن المدٌمة تحت مسمى "أرض إسرائٌل"! )للنظر لشلومو ساند التمدمً الٌهودي

كتابه: اختراع أرض إسرائٌل(، وٌعود الستخدام اللفظ المضلل تارٌخٌا لوصف أرض 
فلسطٌن بؤنها "اسرائٌل" فً الحمبة العثمانٌة الحدٌثة، أو تحت االحتبلل االنجلٌزي )عندما 

لبل المٌبلد وجد فلسطٌن ولال ذلن وحددها، ولم ٌجد  ٠ٓٓجاء هٌرودوت أبو التارٌخ 
تموم دولتان على أرض  ٦٩١ٔو ممالكها/اماراتها، وفً لرار التمسٌم شًء اسمه اسرائٌل ا

 فلسطٌن(
 

إن الممدمة التً لدمها المترجم تستحك التؤمل والدرس، كما الحال مع دراسة الكاتب 
الٌهودي ما لد ٌإثر فً التغلب على تمصٌرنا بمراءة اآلخر، وفً عادة الفهم على طرٌك 

 علها تثمر وتجلب شٌئا من النور.البحث عن نمر الحوائط الصماء ل
 
 
 

 ةكر أةوةكر

 كاتب عرةي فنسطيٌي

 رئيس أكاديىيث فتح امفكريث

0202 

 
*االخ امكاتب وامتاخث وامىترجه خامد غٌام امىقيه في استراميا 

وامتدريب في أكاديىيث امتعتئث امفكريث وجنس هو عضو في 

 .خركث فتح
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 تمهيد المترجم 
 

تعد دراسات الهجرات الجماعٌة الماسم المشترن بٌن الباحثٌن اإلسرائٌلٌٌن والعرب، وكثٌرا  ما ٌتم الخلط 
بٌن الهجرة الطوعٌة والتهجٌر المسري، بسبب التدلٌك الحصري عن أسباب رحٌل جماعة بشرٌة من 

ٌاسً والوحشٌة منطمة إلى أخرى، وهذا الموضوع ٌنظر له على أن الظلم المجتمعً واالستبداد الس
العسكرٌة ضد المدنٌٌن العزل هً بمجملها تشكل األسباب األساسٌة فً رحٌل الجماعات البشرٌة من 

 منطمة ما إلى منطمة أخرى. 
 

بة محفورة بذاكرة األجٌال بسبب هزٌمة الجٌوش العربٌة نكوفً الحالة الفلسطٌنٌة بمٌت ذكرٌات ال
وخدعة الوعود الدولٌة الداعٌة للعودة الفورٌة للمدنٌٌن إلى لراهم ومدنهم، وٌظهر جلٌا  أن رحٌلهم كان 

الحاضنة لهم، بل أن بناء المخٌمات وإعادة لسرٌا  فهم لم ٌتحركوا وفما  لرغباتهم ولم ٌختاروا الببلد 
هجرٌن إلى الجئٌن دائمٌن أخذ مدة زمنٌة طوٌلة نسٌبا  ممارنة بمناطك صراع أخرى تعرٌفهم من م

 بالعالم حدثت بنفس الفترة خاصة بشبه المارة الهندٌة وشرق أوروبا. 
 

ومن جانب آخر، كانت الحركة الصهٌونٌة تموم بالدعاٌة لضرورة الهجرة الطوعٌة لٌهود العالم لفلسطٌن 
ٌة كانت ضعٌفة جدا  بل أنها مخٌبة عاٌونً، لكن استجابة الٌهود لهذه الدحتى ٌإسسوا مشروعهم الصه

لآلمال، إال أن صعود التٌارات الوطنٌة العنصرٌة فً أوروبا مثل النازٌة والفاشٌة التً كانت تسعى إلى 
حل مشكبلتها الداخلٌة عن طرٌك بتر أجزاء من مجتمعاتها، مما سبب بعنف داخلً استغلته الحركة 
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، إال أن ونٌة واالمبرٌالٌة العالمٌة فؤستمبل هذه الموارد البشرٌة وحولتها لجزء من لوة التصادٌةالصهٌ
الحركة الصهٌونٌة تعاملت مع المهاجرٌن األوروبٌٌن بعنصرٌة عالٌة فمد تم التمٌٌز بٌنهم وفما  لعرلهم 

شرلً على الروسً، فمد تم تفضٌل األوروبً الغربً على األوروبً الشرلً، وتفضٌل األوروبً ال
 وكذلن تفضٌل الروسً على الٌهود المولاز. 

 
ست أكثر المصطلحات الصهٌونٌة إثارة فهو جلب الكثٌر من الدعم المالً ولعل مصطلح الهولوك

والسٌاسً للحركة الصهٌونٌة وهو كذلن دق نالوس الخطر فً أذن كل ٌهودي أن عصر اضطهاد الٌهود 
سوف تحمً الٌهود وتوفر لهم المكان اآلمن وسوف تردع كل لوى ، وأن الحركة الصهٌونٌة ىانته

إال أن هنان دراسات علمٌة كثٌرة تثبت أن الحركة الصهٌونٌة متورطة عدوانٌة تحاول المساس بالٌهود. 
بالهولوكوست، وأن هنان اتفالٌات سرٌة ولعت بٌن األنظمة العنصرٌة األوروبٌة ومندوبً الحركة 

حصل تلن األنظمة العنصرٌة على ممتلكات الٌهود وتحصل الحركة الصهٌونٌة الصهٌونٌة، بموجبها ت
 على الٌهود الفارٌن من الحروب. 

 
إال أن هذه العملٌات لم تخرج عن كونها عملٌات صغٌرة لم تحمك للصهاٌنة التفوق العددي فً فلسطٌن 
وجعل لضٌة دٌموغرافٌا معضلة حمٌمٌة لدى االنتداب البرٌطانً وكل اللجان الدولٌة التً الترحت 

حة الممترحة ضرورة تمسٌم فلسطٌن لدولة عربٌة  وأخرى ٌهودٌة، وبسبب للة عدد الٌهود كانت المسا
 للدولة الٌهودٌة أصغر من المساحة المخصصة للدولة العربٌة. 

بدأت الحركة الصهٌونٌة بالتفكٌر بالٌهود الغٌر أوروبٌٌن، وهً نفس الفترة التً  1937وابتداء من عام 
بدأ نشاط الحركة الصهٌونٌة ٌتحول إلى نشاط علنً فً عدة عواصم عربٌة خاصة تلن التً تمع ضمن 

ذ البرٌطانً، وذلن على زمن النهضة العربٌة المنادي بدولة المواطنة وضرورة المساواة بٌن النفو
 المواطنٌن بغض النظر عن الدٌن والجنس وغٌرها من الفوارق. 

 
وهنا البد أن نمف عن نوعٌن رئٌسٌن من الٌهود بالدول العربٌة، النوع األول وٌسمى الٌهود العرب 

ٌة عربٌة أصٌلة ال ٌمكن التملٌل من نسبها العربً، وهً بالتالً تصنف المزراحٌٌن وهو طوائف ٌهود
طائفة من طوائف المجتمعات العربٌة، أما النوع الثانً فهً جالٌات ٌهود األندلس المعروفة باسم 
السفاردٌم، والتً تم ترحٌلها لسرا  للببلد العربٌة بعد سموط األندلس ومنع تعدد األدٌان بممالن األسبان 

 . 1492ولى ابتداء من عام األ
 

، وهً بمٌة 1540تعد الجالٌة الٌهود السفاردٌم ألدم جماعة ٌهودٌة لجؤت لفلسطٌن ابتداء من عام 
منفصلة عن الٌهود المزراحٌٌن أو حتى ٌهود سوامرة، وكان لجوءهم لببلد المسلمٌن بشكل عام، فمد تم 

ولم ٌشعر الٌهود األندلسٌٌن بؤنهم دلس اإلسبلمٌة. استمبالهم على اعتبارهم مواطنٌن سابمٌن بممالن األن
مواطنٌن متساوٌن رغم كل المساواة المتوفرة لهم، بل أنهم فضلوا االنطواء على الذات فٌما عرف بالنفً 
الطوعً لسفاردٌم وعدم اختبلطهم بالمزراحٌٌن. وبمٌة مسؤلة الشعور باالستمرار مسؤلة صعبة للجٌل 

 ندلس. األول من المهجرٌن من اآل
 

إن الشروحات المتعددة لمفهوم طائفة والفرق بٌن الطائفة والجالٌة ٌعد أكبر معضلة بالتارٌخ الٌهودي 
خاصة بالمنطمة العربٌة، فبٌنما ٌعتبر البعض أن مفهوم الطوائف االجتماعٌة هو جزء من تارٌخ أوروبا 

ح جالٌة على ألوروبٌة تستخدم مصطلالشمالٌة وأن المشاكل الطائفٌة بدأ فً أوروبا، إال أن اللغات ا
أساس أن هنان جماعة لادمة للمجتمع من مناطك تمتلن لٌم اجتماعٌة مختلفة عن الثمافة السائدة، فالٌهود 
الروس فً ألمانٌا هم جالٌة ٌهودٌة وٌختلفون عن الٌهود ذوي األصل النمساوي األصٌل الذٌن ٌعتبرونهم 

 ة السائدة فً المجتمع إال أن لها خصوصٌة دٌنٌة مختلفة. طائفة دٌنٌة أصٌلة تمتلن نفس الثماف
 

أما مصطلح األللٌات فهو مصطلح تشكل بعد تعدٌبلت الحدود السٌاسٌة فً دول شرق أوروبا فً أواخر 
المرن التاسع عشر، حٌث تم فرض الوصاٌة على عدة دول صغٌرة من دول أكبر وأصبح التجانس داخل 

لوانٌن تراعً حموق األللٌات، ولد أثبتت التجارب التارٌخٌة أن الدول المجتمعات صعبا  فتم تشكٌل 
الصغٌرة تفضل فمرها االلتصادي مع استمبللها السٌاسً على أن تكون تابعة مضطهدة لدولة كبٌرة. 
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ومن بٌن المصطلحات التً سمعتها بمحاضرات د. عزمً بشارة أن الطائفة هً جماعة متخلٌة ال وجود 
، وكل حالة لها خصوصٌة ٌجعل العلم النمدي ٌمف عاجزا  لتحدٌد الفرولات بٌن تحكمها لها لواعد ثابتة

المصطلح فً التجارب المختلفة. بٌنما رأى د. ٌوسف المرضاوي فً كراسة األللٌات الدٌنٌة بؤن اإلسبلم 
ولم  أنصف غٌر المسلمٌن فً حموق المواطنة ومٌزهم بصفة أهل الذمة أي أن لهم حموق مواطنة كاملة

ٌتم تهجٌرهم أو اضطهادهم بصفتهم طائفة، بل العموبات كانت فردٌة وال ٌذكر التارٌخ أي حادثة تم 
 اضطهاد فٌها غٌر المسلمٌن بشكل جماعً كما حدث فً التارٌخ األوروبً وخاصة بعد سموط اآلندلس. 

 
خلط بٌن مصطلحات كثٌرة ال وفً دراسات الطوائف الٌهودٌة العربٌة والجالٌات الٌهودٌة األندلسٌة ٌتم ال

ٌمكن اختصارها بالثبلث مصطلحات الواردة، إال حموق السٌاسٌة التً حصلت الطائفة الٌهودٌة فً 
البرلمانات العرلٌة فً فترة الثبلثٌنٌات تإكد أن المجتمع ونظام الحكم تعامل مع الٌهود على أساس أنه 

جالٌة ٌهود األندلس فً األسكندرٌة تثبت أن أحداث الخمسٌنٌات لطائفة أصٌلة فً المجتمع، بٌنما 
معهم على أنهم جالٌة غٌر مصرٌة، وهذا كله حسب كتابات الٌهود العرب، بٌنما كتب  المجتمع تعامل

المإرخون العرب نمبل  عن أجهزة المخابرات العربٌة أن سبب اضطهاد الٌهود فً بداٌة الخمسٌنٌات من 
فً  المرن الماضً، اكتشاف خبلٌا موساد فاعلة فً أوساط الٌهود الذٌن ٌعٌشون فً ببلد العربٌة خاصة

مصر والعراق، ومازالت هذه المضٌة معضلة تارٌخٌة غٌر محسوبة حٌث أن هنان أسرار كثٌرة لم 
 تنشر بعد خاصة من الٌهود العرب. 

 
 

وفً هذه الدراسة الحدٌثة تسفً بن دور ٌدرس وضع الٌهود العرالٌٌن فً إسرائٌل وكٌف تم تحوٌلهم من 
سرائٌل وهً ال تمتلن أن تتؤللم مع وضعها الحالً رغم طائفة عرالٌة إصلٌة لمجرد جالٌة عرالٌة فً إ

الرئٌس  رإٌةمرور كل تلن السنٌن. هذه الدراسة تؤتً فً الولت الذي تتحدث فٌه أوراق صفمة المرن )
فً الشرق األوسط( عن لضاٌا تم طرحها لبل ستٌن عاما ، فهو تحدث  لبلزدهاراألمرٌكً دوالند ترمب 

ود الدول العربٌة والبلجئٌن الفلسطٌنٌٌن، وكذلن منح اللبلجئٌن الفلسطٌنٌٌن عن التبادل السكانً بٌن ٌه
 ممتلكات الٌهود العرب تعوٌضا  لهم بدل ممتلكاتهم التً تركوها فً فلسطٌن. 

 
إال أن الحمٌمة أن ٌهود العراق تحدٌدا  وٌهود الدول العربٌة بشكل عام ٌبحثون عن حمهم بالعودة إلى 

مصر وبالً الدول التً تم تهجٌرهم منها لسرا  ضمن سٌاسة بن غورٌون المعروفة دٌارهم فً العراق و
هود العرب للمدوم إلسرائٌل، حٌث أنهم ٌتعرضون الضطهاد باسم برنامج الصهٌونٌة الماسٌة إلجبار الٌ

رب الهجرة دٌنً واجتماعً وال ٌتم إنصافهم سٌاسٌا  وال لانونٌا ، لذا فمد اختار الجٌل الثانً من الٌهود الع
من إسرائٌل لدول غربٌة، ففً مدٌنة سدنً االسترالٌة ٌعٌش أكثر من خمسٌن ألف ٌهودي عربً. وكذلن 
األمر بالنسبة لدول مثل فرنسا والسوٌد وكندا، حٌث ٌفضل الٌهود العرالٌٌن العٌش بؤحٌاء لرٌبة مناطك 

 تواجد الجالٌات العربٌة المسلمة وخاصة العرالٌة. 
 

راسة عمك انتماء الٌهود العرالٌٌن لبلدهم العراق، وال ٌمكن أن تكون كل أعمالهم األدبٌة تشرح هذه الد
تتحدث عن العراق الوطن وأن إسرائٌل ما هً إال منفى، فبل ٌمكن ٌشعر الٌهودي العرالً بكل التمٌٌز 

ضل منه. وفً العنصري ضده ألن أصوله عربٌة بٌنما ٌرى أن المنتمٌن الجدد الٌهودٌة ٌتم معاملتهم أف
دراسات عدٌدة تم شرح أسالٌب الٌهود العرالٌٌن الباحثٌن عن مكان ما غٌر إسرائٌل للهروب من أحداث 

فمد فضلوا الهروب الغٌر شرعً إلٌران والهند على أن  1951أو بعد أحداث  1942الفرهود عام 
 ٌتوجهوا إلى إسرائٌل. 

 
لد ٌكون فً جعبتً الكثٌر عن تارٌخ ٌهود العراق من خبلل عبللاتً الواسعة مع أبناء جالٌتهم فً مدٌنة 
سدنً، إال أن هنان دراسات كثٌرة تحدثت عنهم، ولعل كتاب األخ الرئٌس أبو مازن: الصهٌونٌة بداٌة 

كتاب األستاذ عباس  كما أنونهاٌة ٌعتبر ألدم الكتب التً لرأت بها تارٌخ اضطهاد ٌهود العراق، 
شببلق: هجرة أو تهجٌر ظروف ومبلبسات هجرة ٌهود العراق، وكتاب ٌهود كردستان دراسة فً فن 
البماء للبرفسور مردخاي زاكن، وكتاب ابن الجالٌة الٌهودٌة العرالٌة فً سدنً أرٌٌل صبار : عندما كان 

 أبً بالجنة. 
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ٌفً بن دور( العدٌد من المراجع المهمة، والتً اختارها وفً طٌات هذه الدراسة )الممالة كما ٌسمٌها تس

باسلوب عصري متطور جمع بها بٌن لراءة الكتب ومشاهدة األفبلم الوثائمٌة ولراءة األبحاث 
 األلكترونٌة إضافة لمماببلت شخصٌة فً دراسة مهمة فً هذا الولت تحدٌدا. 
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 نفي غري مرئي: يهود عراقيوى يف إسرائيل
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 ترمجة خالد غهام

 

 نبذة مختصرة
 

، والغالبٌة العظمى منهم نعمود كمواطنٌن إسرائٌلٌٌ كان الٌهود العرالٌون ٌعٌشون أكثر من خمسة
أصبح ٌمبل الوصف الحمٌمً لوضعهم المزري فً الكثٌر منهم إال أن  ٌعتبرون أن الدولة العبرٌة وطنهم،

التً  فكرةرواج مثل هذه ال"المنفى البابلً". إن المجتمع اإلسرائٌلً، إنهم ٌشعرون أنهم ٌعٌشون فً
، فً وطن أسس لٌكون المولع المنفى البابلً الثانًحٌاة فً عن ل عبارة تعتبر الحٌاة فً إسرائٌ

 مشكلة غٌر عادٌة.  ٌجعلها وهذا ما ،من معاناتهم ٌهودالمفترض لخبلص 
أمام كل ، التً تروج لنفسها فكٌف ٌمكن للدولة العبرٌة ، ٌبدو أن تمبل الفكرة ٌعد مستحٌبل ،فً الوالع

تحظى بالمبول من لبل غالبٌة دول العالم ومنظماته وهً من أجل ذلن  –الٌهود" كل لعالم بؤنها "موطن ا
مكان ا للنفً الٌهودي؟ ٌستكشف هذا الممال مفارلة ٌتمبل أحد بؤنها لبعض الٌهود مجرد كٌف ٌمكن أن ف -

 أهمٌتها.  ٌتتبع بعض مصادره التارٌخٌة وٌستنبط ، و"هذا اإلحساس الساحك بـ "المنفى الثانً
التً ٌتم بها  فٌما ٌتعلك بالطرٌمة، خاصة إسرائٌلدولة مهتم بشكل خاص بمعنى الهجرة الٌهودٌة إلى  أنا

 إسرائٌل.الفكر الرسمً لدولة الذي ٌعتبر ، فكر الحركة الصهٌونٌةمن لبل فهم المنفى وإطاره 
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 .مقدمة: شعور المنفى .1
“ raj‘ona alafi snin, mit alafi snin 

raj‘ona …” 
 
مئات بل إلى آالف السنٌن، للعٌش فً الماضً،أعادونا  أعادونا دولة إسرائٌل":جلبنا إلى "فً موضوع )

 .(Samir 2002)نسوا بغداد إ فٌلم سمٌر نماش ممابلة فً(. سنوات أعادونا اآلالف
 

من المهاجرٌن الٌهود األلل  واحدالذي ٌعتبر ، (2004-1938مع الكاتب سمٌر نماش )ممابلة فً 
والذي ٌعد ظهوره األخٌر، ولد تحدث  "انسوا بغداد" لفٌلم الوثائمًاافتتاحٌة  كلماته فً شهرة، عرضت

نماش نتائج الهجرة الجماعٌة للٌهود العرالٌٌن من العراق إلى فٌه حدد لد و، فٌه باللهجة العربٌة العرالٌة
لدى غالبٌة الناس  ، المعروفأن صانع الفٌلم الوثائمً إنسوا بغداد ائٌل فً الخمسٌنٌات. إال أننا ننسىإسر

ٌعٌش فً كان شخص عرالً شٌعً المذهب وشٌوعً الفكر وابن أٌضا  هو هذا باسم سمٌر فمط، سمٌر 
صا  عن أصدلائه الٌهود فً ، كان والده ٌروي له لصنفسه سمٌر هذا ما أوضحه. وٌسريسمنفاه ال
 زب الشٌوعً العرالً. أعضاء الح ، رفالهالعراق

على األشخاص من العثور  مٌر برحلة إلى إسرائٌل بحث ا عنهم، لكنه لم ٌتمكن، لام س2002فً عام 
ف نفسه إلى حد كبٌر وجد بدال  من ذلن مجتمع ا عرالٌ ا عرّ أنه  إال ،له المعٌنٌن الذٌن كان والده ٌذكرهم

 من خبلل مفردات المنفى. 
ومن هنا نتبٌن أنه حاول فً فٌلمه إعادة استكشاف فكرة حساسة بمٌة عالمة فً ذهنه لكنه وجد من 

مجتمع الجالٌة العرالٌة فً دولة إسرائٌل، فكرة ٌمكن تلخٌصها: "كٌف ٌمكنن تبدٌل فً ٌشاركه إٌاها 
 (. Holden 2003، ونسٌان ثمافتن ولغتن" ، و "تصبح عدوا  لماضٌن" )تم االستشهاد به فً بلدن

 تم تصوٌرها فً الفٌلم "بالكاد نسوا، فإن الشخصٌات العرالٌة التً ومع ذلن، وكما ٌشٌر أحد نماد الفٌلم
 لد نسوه فهو مجرد تفاصٌل عابرة شًء وإذا كان هنان أي. (Holden 2003)ماضٌهم أو ثمافتهم" 

 لظروف خاصة حتى نتذكرها. ٌفمدها الجمٌع لكنها تبمى موجودة فً مكان ما بالذاكرة لكنها بحاجة 
 

المكان ، فإن االنتمال من العراق إلى إسرائٌل لم ٌمثل حركة عبر فضاء جاء فً وصف نماشوكما 
ا. "لمد أعادونا تارٌخ ، بل عبر فحسب تحول دراماتٌكً  -السنٌن"  مئات اآلالف منللوراء الزمن أٌض 

الطائرة التً أن مجرد االنتمال بأكبر بكثٌر من نفسً ٌعتبر ، وهو اضطراب من عالم إلى عالم آخر
"عندما  :كٌلومتر من مولع شرق أوسطً إلى آخر. ٌتذكر نماش لحظة مغادرته 600 حوالً عبرت

أصغر لدر اإلمكان بعٌنً كلما بدت  "لى نهر دجلة وكنت أحاول " تخزٌنها، كنت أنظر إأللعت الطائرة
 .(Samir 2002)وأصغر" 

ه لضى معظم رغم أن اته على الكتابة باللغة العربٌة فمط ولٌس باللغة العبرٌة،طوال حٌأصر نماش  
نماش تعتبر بالنسبة ل ،فمط ، إال أنه لرر أن ٌبدأ بالكتابة بالعبرٌة منذ  ثبلثة عشرة عاما  فً إسرائٌل حٌاته

 (.Alcalay 1996a: 100–132)مغادرة العراق صدمة غٌّرت حٌاته لؤلبد. 
 
حاوال التوجه إلى  -نهم أكبر سنا  -، حاول نماش الهرب مع ابن عمه بعد عامٌن من وصوله إلى إسرائٌل 

ا من لبل ، ولكن بعد ذلن بولت لصٌر تم المبض علٌهمالعراق، ولد تمكنا من عبور الحدود إلى لبنان
، ولم ٌرها حملها معهعمٌل إسرائٌلً ٌعمل هنان، بعدها تمت مصادرة كتابات نماش المبكرة، التً كان ٌ

الفكري ولد تم جمعها فً وثٌمة بعنوان: "لصص مرة أخرى. وتعكس محتوٌاتها الحدود الواسعة لخٌاله 
 :Alcalay 1996a)" إلى إسرائٌلإعادتهما  ثمأشهر  ستةلمدة شابان إلى بٌروت  عبور؛ وشوق لبغداد

101–2). 
، سمٌر نماش لٌس هو الٌهودي العرالً الوحٌد فً إسرائٌل الذي كما تبدو لصتهع وفرٌد رائإنه شخص  

بحوارات مع عرالٌٌن آخرٌٌن سمٌر ففً فٌلم "إنسوا بغداد" ٌتحدث ٌتمٌز بإحساس عمٌك وحاد بالنفً. 
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ٌشعروا مثله، فهم ٌتحدثوا عن تمزق كل شًء بحٌاتهم كونهم عرالٌٌن ٌعٌشون فً إسرائٌل، وكانت 
 حزٌن.  حواراتهم مإثرة بشكل 

 
، ٌصف بعبارات شعرٌة اتب عرالً إسرائٌلً غزٌر اإلنتاجكوهو ، نذكر منها حدٌث سامً ماٌكل
"دولة "و، هنان حرب بٌن" دولة سامً ماٌكل "منذ مجٌئً إلى إسرائٌل :النضال الداخلً لدولة المنفى

ارز والكاتب البأستاذ األدب العربً وهو ، ون باالسعمٌتحدث شكما . (Samir 2002) ""إسرائٌل
شتاءه ٌسً فً حٌاته، وفً كتابه "، عن المنفى باعتباره المحور الرئالذي ٌعٌش فً بارٌس وتل أبٌب

ٌصور حٌاة الشٌوعٌٌن الشرق أوسطٌٌن الذٌن ٌعٌشون فً المنفى فً  [Horef Aharon] "األخٌر
 بارٌس. 

ال  على سبٌل المثاللكتاب ونذكر من ا، [ve-Hu Aher]الشخص اآلخر وفً  كتاب آخر له بعنوان 
من المرن  ، وهو ٌهودي بغدادي اعتنك اإلسبلم فً الثبلثٌنٌاتستند إلى حٌاة أحمد سوسةلصة ت، الحصر

جاء لفهم حمٌمة التحول فً المجتمع العرالً وضرورات التغٌٌر المطلوبة منه وسة الماضً، اختٌارس
ا من مجتمع عرالً جدٌد وأكثر تحتى ٌكون  ،شخصٌا   األستاذ شمعون باالس ٌإكد أن:  وحٌد ا. لكنجزء 
لتً غادرها أو من الٌهودٌة ا سواء من الطائفة -وجة طوال حٌاته ٌعٌش فً حالة نفً مزد "سوسة

 العراق الجدٌد الذي آمن هو به لكنه لم ٌحظى بمبول اآلخرٌن به. 
 

فعبل  أكتب عبرٌة وأنا  أعتبر من كتّابمن ناحٌة أخرى كتب شمعون باالس: "على الرغم من أننً 
ماٌكل تحول من الكتابة باللغة العربٌة إلى . فهو مثل "يؤلدب العبرمنتمٌن لمن البالعبرٌة إال أننً لست 

الذي سجله فً سٌرته  والع اغترابه الفكريوهذا ٌعكس الكتابة باللغة العبرٌة بعد مجٌئه إلى إسرائٌل. 
ي أصر بها على التؤكٌد أن هوٌته العرالٌة لن تتحول إلى هوٌة الذاتٌة فً ممابلة أجراها معه أمٌل الكاال

 .(Alcalay 1996b: 134)مهمة تحمل عنوان: فً بٌتً فً منفاي  ، وهً ممابلةإسرائٌلٌة
 

نكتشف سرٌعة على المشهد األدبً اإلسرائٌلً لراءة ففً  إذن العرالٌون فً إسرائٌل هم أبطال المنفى،
كتابات التً . بحر من الالنفً موضوعرٌبا  مهووسون بمن أصل عرالً تم ()أو أغلبهم ابهاأن جمٌع كتّ 

السٌرة أعدها ٌهود العراق، كتابات متنوعة من التصورات الخٌالٌة إلى المذكرات الشخصٌة وحتى 
، ورغم أن كمٌة الكتابات كبٌر جداّ العربٌة والعبرٌة واإلنجلٌزٌةكتبوها بعدة لغات فمد كتبوا ب؛ ةالذاتٌ

 ، بل أن جمٌعها تركز بهوس كبٌر على لحظة الرحٌل من العراق. بالموضوعما وهذا لٌس أهم 
 

كتبون عن حٌاتهم  اب اإلسرائٌلٌٌنالكثٌر من الكتّ ننظر للمضٌة كونها لضٌة كتابة مذكرات فال البد أن 
ٌٌن عرب ل من الكتّاب الٌهود، سواء كانوا ٌهود شرلفً ببلدهم األصلٌة، وهذا لاسم مشترن لذلن الجٌ

إال أن التمٌز فً الكتابات العرالٌة بشمٌها الخٌالً والوالعً أنها تعتبر لحظة  أو ٌهود أشكناز أوروبٌون،
الخروج من العراق هً العمدة المفصلٌة للكتابة وأن األحداث التً سبمت ذلن أو تلن التً تلت الرحٌل 

 ة، وهنا تبرز الببلغة الفنٌة للكتابة العرالٌة فً توصٌف لحظة النفً. هً أجزاء تفصٌلٌ
 

بل  ،المفصلٌة لٌست الوصول إلى إسرائٌل فإن النمطةنماش حٌث كتب: " وهً النمطة التً أوضحها
ا ندم، .... عأصعب حدث فً حٌاة الفردالوطن مغادرة جعل هنان فرق حاسم  الخروج من العراق،
، ٌبدو األمر كما لو مثلما فعلت عندما جئت من العراق إلى إسرائٌل، فة إلى أخرىٌهاجر إنسان من ثما

  ،(Snir 2005: 406 )تم االستشهاد بها انمطع". أما الشاعرة أمٌرة هٌسأن الحبل السري للروح لد 
ما كان عمرها سبع أو ، عند1951، وجاءت إلى إسرائٌل فً عام 1943التً ولدت فً العراق عام 

 ثمانً سنوات، رغم ذلن فإن لحظة الخروج من العراق هً نمطة فاصلة فً حٌاتها. 
 

ا على مغادرتهم، العرالٌٌن فً إسرائٌل  فً وعً مازال حٌا   إن العراقف بعد مرور أكثر من خمسٌن عام 
 باألمس بغداد ٌن التالٌة:على العناو ، حصلتة األخٌرنظرة على سوق الكتب اإلسرائٌلٌففً ، حتى الٌوم
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(Somekh 2003)( فً أزلة بغداد ،S. Fattal 2003؛) الٌهودٌة فً البصرة ) الطائفةSagiv 
 B. Fattal)بغداد  "تاتران"، واألحبلم فً (Na'or 2003؛ بملم ضفتً النهر ]دجلة[ )(2004

هنا نتحدث عن أشهر من النشر األولً.  لغالبٌة هذه الكتب بعدالطبعة الثانٌة ولد تم إصدار ، (2006
، من بٌنها "آخر الٌهود فً بغداد: ٌن العبرٌةٌمكن إضافة العدٌد من هذه العناوالكتب باللغة االنجلٌزٌة و

 ,Rejwan 2004: ٌهودي عرالً فً إسرائٌل" وطن ضائع وغرٌب فً األرض المٌعادتذكر 
2006). 

اب كتّ إن دراسة ال: النفً من المنفى" مل عنوان: "دراستها التً تح كما أظهرت نانسً بٌرج فً
كشكل من أشكال  ٌجعلنا نفهم أن الٌهود العرالٌٌن ٌعتبرون الحٌاة فً إسرائٌل، اإلسرائٌلٌٌن من العراق

إن دراسة كتبهم التً صدرت فً  .1(Berg 1996) ولد كتبوا بصراحة وأحٌانا  بشكل ضمنً المنفى
 هً محور أعمالهم.  المغادرة من العراق بمى لحظةالسنوات الخمس عشرة األخٌرة ت

الفكرة الرئٌسٌة لثبلث  وتوضح بٌرج تصورها بعرضها لراءة نمدٌة كتبت فٌها: الرحٌل من العراق هً
، (1993ا  بغداد )، وإٌلً أمٌر وداع(1992مٌة: سامً ماٌكل فٌكتورٌا )رواٌات ٌهودٌة عرالٌة ملح

 باالس المذكورة آنفا.رواٌة و
ٌشكلون على ما تسمٌه بٌرج "أدب  -نب مجموعة كبٌرة من كتّاب المذكرات والرواٌاتجا إلى-إنهم  

المنفى". كما تستنتج بٌرج ، فإن العودة إلى إسرائٌل هً... مإلت ة، وهذا ظهر بشكل ضمنً لكنه كان 
وهو المصطلح  ،(Berg 1996: 156)" "النفً البابلً الثانً -فً   على األللأحٌانا  واضحا صرٌحا 

همبارة همبارة وهً أولى رواٌات باالس باللغة العبرٌة والتً نشرت عام  الذي ظهر ألول مرة فً
1964 (Ballas 1964; Berg 1996: 99). 

 
لرحٌل عنه أمر محٌر بعض ارغم أن هذا الكبلم عاطفً ومنبثمة من حنٌن للعراق واالنشغال بلحظة 

، ن خمسة عمود كمواطنٌن إسرائٌلٌٌنن ٌعٌشون أكثر معرالٌٌ، فإن الٌهود الالشًء،  بعد كل شًء
رت الدراسات أن الٌهود أظه أن الدولة الٌهودٌة هً موطن لهم،رفون تواألغلبٌة الساحمة منهم ٌع

، تعاطفون بموة مع الدولة الٌهودٌة، مثلهم مثل غٌرهم من الٌهود من أصول غٌر أوروبٌة، ٌالعرالٌٌن
الحاد لوضعهم االجتماعً المنخفض تجاه مواطنً إسرائٌل من أصل أوروبً على الرغم من إدراكهم 

(Bensky et al. 1991: 291-302عبلوة عل .)فإن فكرة ى ذلن ، كما ذكرت بالتفصٌل أدناه ،
مشكلة غٌر عادٌة. فً  للخبلص للٌهود، تعتبرالمولع المفترض هً ، وإسرائٌلالنفً البابلً الثانً فً 

 -، التً تروج لنفسها للعالم بؤنها "موطن الٌهود" ستحٌل. كٌف ٌمكن للدولة الٌهودٌةمالوالع ، إنه أمر 
كٌف ٌمكن أن ٌكون هذا مكان ا للنفً  -والتً تحظى بالمبول من لبل غالبٌة دول العالم ومنظماته 

 الٌهودي؟
 

ادره التارٌخٌة ٌتتبع بعض مص، وحساس الساحك بـ "المنفى الثانً"ٌستكشف هذا الممال مفارلة هذا اإل
أهمٌتها. أنا مهتم بشكل خاص بمعنى الهجرة الٌهودٌة إلى إسرائٌل فٌما ٌتعلك بالطرٌمة التً ٌتم وٌستنبط 

 الرسمٌة لدولة إسرائٌل،ٌدٌولوجٌة التً تعتبر األ، فكر الحركة الصهٌونٌة بها فهم المنفى وإطاره من لبل
تصنٌف جمٌع المصادر التً تتحدث عن إحساس  ة الستكشاف توتر هذه العبللة، لن أحاولفً محاول

ا. بدال  من ذلن، إن لم تتجاوز بالتؤكٌد نطاق هذه الممالة، وهً مهمة تالنفً ، أود هنا أن كن مستحٌلة تمام 
ً تارٌخ ٌهود العراق: لحظة الرحٌل عن العراق والهجرة إلى إسرائٌل، أركز على حدث واحد مهم ف
لكن ماذا عن لمنفى حول العبللة بٌن مولع المنفى والوطن األصلً. وا ٌدور الكثٌر من الكتابات عن

 ؟اعتبرت نمطة التحول فً أدب ٌهود العراق، اللحظة الحرجة نفسها

                                                 
1
ػٍٝ أ٠لٞ ا١ٌٙٛك وزجذ "، ثبٌٍغز١ٓ اٌؼوث١خ ٚاٌؼجو٠خ إٌفٟٓ اٌىزبثبد "ػ( ٌٍؾصٛي ػٍٝ ِواعغ :==6أظو ث١وط )  

 Snirٍلهاٍخ األصو٠خ اٌؾل٠ضخ اٌزٟ أعوا٘ب هٚف١ٓ ١ٍٕو )ِضالً ٌٌؾصٛي ػٍٝ ِي٠ل ِٓ اٌّواعغ، أظو وّب ٠ّىٓ ااٌؼوال١١ٓ. 

ٟٚ٘ أْ ا٠ٌٛٙبد ا١ٌٙٛك٠خ ٚاٌؼوث١خ ِقزٍفخ ػٓ ثؼعٙب اٌجؼط. ِٚغ مٌه،  -١ٍٕو األٍب١ٍخ  (. أٔب ال أرفك ِغ فوظ١خ2005

ٚ٘ٛ ػوالٟ ٌِٛٛك فٟ إٍوائ١ً، ٠ٚغطٟ وزبثٗ وً اٌىزبثبد ا١ٌٙٛك٠خ ٛي هأ٠ٟ ثشىً ِٕصف ألْ ١ٍٕو ال ٠ّىٕٕٟ أْ أل

 ١ٓ ِٓ ِٛا١ٌل اٌؼواق ٚإٍوائ١ً.ِٓ لِجً ػوال١فٙٛ ِوعغ ُِٙ اٌؼوال١خ رمو٠جًب، ثبٌٍغز١ٓ اٌؼجو٠خ ٚاٌؼوث١خ، 
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ٌعزو إن أي شخص على دراٌة بالمشاكل والنزاعات االجتماعٌة والعرلٌة الداخلٌة إلسرائٌل من شؤنه أن 

ً، إلى تجاربهم كجزء من فئة أوسع داخل المجتمع اإلسرائٌل نفىالمشاعر الموٌة للعرالٌٌن إلحساسهم بال
وتجدر اإلشارة هنا إال أن  أي الٌهود من دول الشرق األوسط. )المزراحٌٌن( فئة الٌهود الشرلٌونهً 

لد ٌفترض المرء لذا ، ن علٌها نخبة ٌهودٌة من األشكنازدولة أوروبٌة طموحة تهٌم إسرائٌل تعبر نفسها
باالضطراب االجتماعً. فً  الٌهودي العرالً على المنفى هو وسٌلة للتعبٌر عن شعورأن التركٌز 

 ;Shohat 1988) فإن العرالٌون لٌسوا فرٌدون بمعاناتهم داخل المجتمع اإلسرائٌلً.، الوالع
Bensky et al. 1991; Shenhav 2003; Chetrit 2004). 

 
وأنهم نزجوا من مكان ما أو أنهم ٌرفضوا االختبلط مع  االنتماءب ٌر من األفراد فً إسرائٌلال ٌشعر الكث

إلى دٌارهم السابمة فً بلدان الحنٌن التً تدلل إلى تعبٌرات ال تعلو عندهموبالتالً  بالً مكونات المجتمع
، حاول "الٌهود الشرلٌون" فً إسرائٌل فً كثٌر من األحٌان تحوٌل اغترابهم أصلٌة، عبلوة على ذلن

ولكن حتى فً هذا السٌاق األوسع،  .2اساتها التمٌٌزٌة إلى عمل سٌاسًة ومماومتهم لسٌالثمافً عن الدول
أن الوطن هو  –العرالٌة فً تعبٌرها عن العبللة الخاصة إلى الوطن األصلً فً السإال  تبرز الكتابات

لشعور االعراق. إننً أوافك على أن مشاكل إسرائٌل االجتماعٌة الداخلٌة وصراعاتها تجعل بالتؤكٌد 
 .لكن ال ٌمكن أن ٌكون التفسٌر الوحٌد لذلنالعرالً بالمنفى أكثر حدة، 

 
ا عندما نكتشف أن اإلحساس الموي بالنفً ال ٌمتصر على جٌنراه هذا   ل العرالٌٌن الذٌن غادروا واضح 

مثلة . إلعطاء بعض األلمولودون فً إسرائٌل خبلل مفردات شبٌهةالكتّاب العرالٌون اعنه ٌعبر  العراق،
وفٌن فً أعماب حرب الخلٌج دٌفٌد أ الذي أخرجه اإلسرائٌلً العرالً ،نشاهد فً فٌلم "المنزل"فمط: 

، وهً مدٌنة جلس فً غرفة المعٌشة فً رمات غانصور عائلة عرالٌة تت" منزل"ال األولى، حكاٌة فٌلم
أفراد األسرة كان ، ارٌخ سكودصوألنعة الغاز تحسبا لكانوا ٌرتدون  سرائٌلٌة بها جالٌة عرالٌة كبٌرة، إ

ومضات وهم ٌشاهدون ، ن من التعرف على منزلهم فً بغدادمهووسون بشًء واحد فمط: هل سٌتمكنو
، استناد ا كان الفٌلم .(Ofek 1994) سً إن إن؟تلفزٌون على شاشة التلفزٌون الخاصة بهم بواسطة 

ا فً رسالته: "اإل م ٌكن المكان المرٌح فً رمات " للمنزلى تجارب عائلة أوفٌن أثناء الحرب، واضح 
كما نستطٌع أن  .3ذلن المكان المرٌح لد دمرته المنابل الذكٌة األمرٌكٌة، ولكن من المحتمل أن ٌكون غان
، الذي من بات ٌام إلى نٌوٌورن واصل استكشاف آالم الهجرة عبر األجٌال فً مسلسله الدرامً الناجحن

 . 4(Ofek 1995-1997) تها من إسرائٌل إلى نٌوٌورنٌحكً لصة عائلة عرالٌة تهاجر ابن
الذي  إلحساس العرالً بالنفً، ربما لن ٌكون مستغربا  من أبرز شعراء ٌهود العراق رونً سومن،إن ا

الشعر  دٌوان األولبفترة لصٌرة، وأصدر إلى إسرائٌل بعد ذلن  وُرّحل 1951ُولد رونً فً بغداد عام 
هو أٌضا الذي أصدر دٌوان شعر ٌإرخ لصف مدٌنته بدٌوان ،  (Someck 1976) "بعنوان "المنفى

، هنان حٌث صففً هذه الشوارع التً تعرضت للم" نذكر منه: "91ٌحمل عنوان "بغداد فً فبراٌر 

                                                 
2
ٔطبق ٘نا اٌّمبي لص١و ٌٍغب٠خ ثؾ١ش ال ٠َّؼ ثئعواء ِٕبلشخ ثشأْ اٌؼل٠ل ِٓ أشىبي االٔؼىبٍبد ٚاٌّظب٘و ٌالٔمَبِبد   

 Menahem 1986; Shohat 1988; Kimmerling اإلص١ٕخ فٟ إٍوائ١ً ِٓ اٌؼًّ ٚاٌَىٓ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚاٌصؾخ. أٔظو

1989, 2004; Swriski 1989; Haberfeld & Cohen 1995; Yiftachel 1995; Philipps-Heck 1998; 

Yiftachel & Meir 1998; Hever & Shenhav 2002 . ِٓ ، ٍٟوّب أٔٙب ال رَّؼ ثّٕبلشخ ربه٠ـ اٌصواع ا١ٌَب

 .Hasson 1993; Chetrit 2004أٔظو  عبٔت ا١ٌٙٛك اٌشول١١ٓ
3
ب٠ٚٓ، ٚ٘ٛ ؽٟ فٟ ثغلاك ؽ١ش ٠ٛعل اٌؼل٠ل ِٓ زوح ِٓ اٌٛلذ ػٍٝ اٌجِٓ اٌّفبهلبد أْ اٌمصف األِو٠ىٟ رووي ٌفز  

اٌنٞ اٌؾٟ اٌجبهى٠ٓ، ٘ٛ ٔفٌ  ؽية اٌجؼش هف١ؼخ اٌَّزٜٛ ٚاٌزٟ ٠ؼ١ش ف١ٙب اٌؼل٠ل ِٓ أػعبء اٌؾيةَِٚبوٓ ِىبرت 

ل ػٓ اٌمٕبثً فٟ . اٌّي٠(Giladi 1992: 146) 96=6ػلك وج١و ِٓ اٌؼبئالد ا١ٌٙٛك٠خ اٌغ١ٕخ ؽزٝ ػبَ ف١ٗ أْ ٠َىٓ اػزبك 

 .ب٠ٚٓ ، أظو أكٔبٖزاٌج
4
 . إٍوائ١ً ٌّلح صالس ٍٕٛادزٍفي٠ْٛ اٌمٕبح اٌضب١ٔخ ٌ ػٍٝف١ٙب ِؼظُ اٌّّض١ٍٓ ػوال١١ٓ، اًٌٍََّ، اٌنٞ وبْ رُ ثش ٘نٖ   
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كانت تمرص خدّي عوانس بابل وهّن ٌدفعن عربة األطفال الخاصة بً، كن ٌلوحن بجرٌد النخل فوق 
   (Someck 1994)، لٌشبه بغداد أكثر. ُسْمرةأكثر أصبح معهّن شماري، الذي 

 
وهً شاعرة غزٌرة اإلنتاج وهً من بٌداٌا  )عفٌفة( هافٌفا ةشاعرال العمأالمنفى هو نمطة بارزة فً 

 ،فً الفكر الٌهودي وكاباالأستاذة ستٌنٌات المرن المنصرم، وهً  فً المدس فً تولدأصل عرالً، 
هذا هو ، (Pedaya, 2004)المنفً"  فً عملها األدبً األخٌر عما تسمٌه "صوت تتحدث بٌداٌا

البعض ٌذهب من العراق إلى و "... :ٌنادٌه وٌمول له ، لكن صوتهلشخص ٌعٌش جسده منفٌا  عنهصوت 
من إسرائٌل إلى  بعضالو، من إسرائٌل إلى فلسطٌن البعضو، من لبنان إلى نٌموسٌا أمرٌكا، والبعض

،  من فً منزلن كون حرا  ، أنت، الذي أراد أن ت، إلسرائٌل فً إسرائٌل غائبةما ٌجاد شًءإلو، إسرائٌل
ًَ فً  ،... أنا لست رجل سرق من الكلمات، طرد ولكن لٌس فً المنفىر أوعٌة النفًأجل أن تحض نُف

بعٌدا  صار المنفى لٌس، كنت نعشا  زائدا  فً بلدي، ولكن لٌس فً الصحراء، لبرون ، بٌن شعبًبلدي
 عنن..

(Pedaya 1994. Dedicate to Subhi Hadidi, a Syrian journalist living in 
exile).5 

 
، أستاذة الفن والسٌاسة العامة والدراسات الشرق وبالمثل، فإن المنفى ٌشكل أساس أعمال إٌبل شوحط

 ةمفكر إسرائٌل، هًبتاح تكفا فً من موالٌد إلسبلمٌة بجامعة نٌوٌورن. إٌبل شوحط هً أوسطٌة وا
مع إدوارد سعٌد  ةومباشر ةمكثف اتعلى مدار سنوات عدٌدة فً حوار تاإلنتاج شارك ةغزٌر ةوكاتب

 ,Shohat 1988)فكرة المنفى فً الشرق األوسط الحدٌث لضاٌا متعددة ومن بٌنها تدور حول 
1992, 1993, 1995a,b, 1997, 1999a,b, 2001, 2003.) 

 
عة من أعمالها إلى العبرٌة، لخصت أفكارها الرئٌسٌة فً دراسة تُرجمت مجمو، عندما  2001فً عام 
 .6(2001النفً وحالة كونن الجئ ا" )"التفكٌر فً الهجرة وااللتبلع وبعنوان: 

 
بالطبع ال ٌمكن للمرء، الحدٌث عن إحساس ٌهود العراق بالمنفى بشكل واضح أو متماسن وٌكون 

ً إسرائٌل، ال ٌمكن أن نعمم هذا اإلحساس بالمستندات التارٌخٌة وال الحدٌث عاما  لكل ٌهود العراق ف
ٌوجد مإرخ توصل لمعلومات تثبت عمومٌة هذا اإلحساس. أن التعبٌر عن هذا اإلحساس بالمنفى عادة 
ما ٌموم بالتعبٌر عنه بشكل أفضل باألعمال األدبٌة والفنٌة، فالشاعر والروائً والفنان ألدر على التعبٌر 

ال ٌملكوا أن ٌعمموا هذا اإلحساس. إن التعبٌرات المختلفة لئلحساس بالمنفى الذي ٌعبر عنه  لكنهم
بطرٌمة فنٌة ٌكون ٌتحدث باسم الجماعة وهً نفسها التً ترٌد أن ٌنجح هذا العمل الفنً، فعلى الرغم أن 

الجماعة. إال  جوهر العمل الفنً إحساس شخصً إال أن نجاحه الحمٌمً ٌكون بمدرته على التعبٌر عن
أن هنان حمٌمة علمٌة ال ٌمكن إغفالها وهً أن اإلحساس بالمنفى استمر مع العرالٌٌن المولودٌٌن فً 
إسرائٌل أي أن موضوعه أصبح سمة ثابتة فً األعمال األدبٌة والفنٌة لٌهود العراق فً إسرائٌل، مما 

ابلً الثانً" وهذه السمة تزداد سمك ا فً ٌثبت ممولة باالس أن حٌاتهم فً إسرائٌل عبارة عن "المنفى الب
 المعنى وتتضاعف فً تنوع صٌغها التعبٌرٌة مع مرور الزمن.

 

                                                 
5
.(Ben-Dor 2004, 2006)ٟ اٌقبصخ إٌٝ لبئّخ زػٕل ٘نٖ إٌمطخ أٚك أْ أظ١ف َِبّ٘  

 

6
ػٕب٠ٚٓ ِمبالرٙب،  ٚلجً ثعغ ٍٕٛاد، ػٕلِب رُوعّذ ِمبالد إ٠ال شٛؽػ األٍب١ٍخ إٌٝ اٌؼجو٠خ ٚ٘نا ِب رمزوؽٗ ِؼظُ   

ٚرُ ٔشو٘ب فٟ أػّبٌٙب اٌّقزبهاد، فٟ مٌه اٌىزبة، رُ رغ١ّغ األلَبَ اٌزٟ رزؼبًِ ثشىً فبص ِغ إٌّفٝ رؾذ ػٕٛاْ 

"Hirhurim Galutiyim" (Exilic Reflections) ٟؽٛاه٘ب ِغ إكٚاه ٍؼ١ل اٌٛاهكح فٟ ، ٟٚ٘ ونٌه رظٙو ثٛظٛػ ف

(. ِٓ اٌّؤول أْ شٛؽػ روٜ ٌٍّٕفٝ ثؼلًا وج١ًوا فٟ ػ١شزٙب فٟ ٠ٛ١ٔٛهن، ثؼ١لًا Shohat 2001وزبة رأِالد فٟ إٌّفٝ )

 (.Shohat 1999aػٓ إٍوائ١ً ٚاٌؼواق )
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 ، الخالصإسرائيل كوطن: الصهيونية، المنفى -2
 
من اهتمام بلٌغ، لذا علٌنا ، تتطلب [Galut Bavel haShniya]ن عبارة "المنفى البابلً الثانً"، فً إ

األٌام األخٌرة لمملكة ٌهودا األولى فً المرن السادس أن نتذكر المنفى البابلً األول، والذي حدث فً 
 همالمدس ونفٌجٌوش اإلمبراطورٌة البابلٌة بطرد شعب ، لامت لبل المٌبلد 586ففً عام لبل المٌبلد. 
لبل  597وفً المعركة السابمة التً حدثت فً عام  فمد حدثت هذه الحرب على شكل معارن،إلى بابل. 

المٌبلد، بٌن ٌهودا والملن نبوخذ نصر، تمكنت المملكة الٌهودٌة من صد هجوم الحاكم البابلً العظٌم 
واشٌن وبطانته الممربة تم نفٌهم إلى بابل كؤسرى حرب )الملون الثانً: ٌٌاه ولكنه تمكن من أسر ملكها

كمٌة هائلة ب ً لحظة حاسمة فً التارٌخ الٌهودي، ملٌئةالبابلً" ه أو "السبً (. "المنفى البابلً"24-5
،عندما هنان جلسنا وبكٌنا، عند أنهار بابل" :137وٌتم االحتفال بها فً المزمور  ،7من المعاناة واأللم
 كٌف نغنً أغنٌة الرب فً أرض أجنبٌة؟تذكرنا صهٌون.. 

 
لمفهوم ت البلهوتٌة الٌهودٌة والمسٌحٌة كل التطورا ً بتشكٌلمنذ ذلن الولت أخذ مفهوم المنفى البابل

ا أن المنفى. لمد أثبتت إسرائٌل ٌوفال، على سبٌل المثال طرد الٌهود من ل لراءة صور الروائٌة ، مإخر 
على الرغم  ، نرى لم تمدم إال نسخ مكررة للنفً البابلً، م70ر الهٌكل الثانً عام لبل الرومان بعد تدمٌ

المنفى لمد أصبح . (Yuval 2006)، بطرد الٌهود وات االحتبلل الرومانٌة لم تمم، فً الوالعل من أن
 ،فً المدس وترحٌل الٌهود والذي ٌشٌر إلى تدمٌر الهٌكل األول المعروف باسم السبً البابلً، البابلً

ا لتؤطٌر وفهم مصطلح المنفى من العصور المدٌمة حتى العصر الحدٌث رغم ، لٌهوديفً الفكر ا نموذج 
، لد ٌكون المنفى البابلً ألوى أن هنان تعدٌبلت كثٌرة لكل منفى إال أن جوهرها ٌبمى واحد. فً الوالع

. كما ٌشٌر ٌوفال وعً الٌهوديعلى الفكر وال -بدون منافسة– حدث فً التارٌخ الٌهودي المدٌم وتؤثٌره
، فً تشكٌل الصهٌونٌة فحسبساسً ، فإن أسطورة طرد الٌهود من أرض إسرائٌل هً عنصر أبحك
ا  هاولكن  :.ibid)" فً "الوعً الغربً المسٌحً ... ومولفها من المشروع الصهٌونً الٌومأثرت أٌض 
، ساعدت أسطورة المنفى الٌهودي "على إٌجاد مبرر لفهم ضرورة عودة الٌهود إلى باختصار (32

 .(ibid.: 33)صهٌون" 
 

ها فً فهمها العلمانً ، إال أنمبررات مفٌدة للعودة إلى إسرائٌللكن فً حٌن أن أسطورة المنفى لدمت 
 الحدٌث لم تعد كافٌة لحث الٌهود للهجرة أو "عودة" إلى أرض إسرائٌل، رغم أن جزء مهم من المعتمد

 هو "العودة". الدٌنً الٌهودي 
 
نص على أن ٌوهذا المبدأ ، [Shelilat haGalutهو "نفً المنفى" ]أحد أهم مبادئ الصهٌونٌة  إن

الدولة الٌهودٌة الحدٌثة هً نهاٌة المنفى. وفم ا لذلن ، فإن مجًء الٌهود من جمٌع أنحاء العالم إلى 
إسرائٌل ٌمثل تجسٌد ا علمانٌ ا وسٌاسٌ ا إلنجاز الوعد اإللهً المعروف باسم "تجمع جمٌع المنفٌٌن" 

أنه مجرد كلمة الهجرة إلى إسرائٌل على ، ال ٌُفهم مجًء الٌهود تس غالوٌوت[. وعلى نفس المنوال]كٌبو
، وتحدٌد مكان بعٌه لهذه بالكتاب الممدس الممدسة المعروفة ب "عالٌه" ]الصعود[، والتً أتً ذكرها

، الذي سٌحدث بمجرد لدومهم ٌحدث فٌه الخبلص النهائً للٌهودس. إسرائٌل هً المكان الذي 8العالٌه

                                                 
7
إٌٝ ثبثً ثؼل رل١ِو اٌملً. فٟ ٚاٌوؽٍخ اٌّأٍب٠ٚخ  آالَ اٌطوكً ١رَغرُ أشؼ١ب ٍفو  إه١ِب ٚإٌصف اٌضبٟٔ ِٓفٟ ٍفو   

شقص١بد ِووي٠خ فٟ اٌضمبفخ ٟٚ٘ اٌؼل٠ل ِٓ األٔج١بء اٌن٠ٓ غّأٔٛا إٌبً فٟ إٌّفٝ ِضً ؽيل١بي ٚٔبؽَٛ، ظٙو ثبثً ٔفَٙب، 

 ا١ٌٙٛكٞ.   لغ اٌؾظاِِٛٓ ا١ٌٙٛك٠خ اٌؼوال١خ. ٚوبٔذ ِمبثوُ٘ ٢الف ا١ٌَٕٓ 

 
8
ثؼط اٌلٚائو فٟ األوبك١ّ٠خ اإلٍوائ١ٍ١خ رَزقلَ ِصطٍؼ "اٌٙغوح" األوضو فٟ ا٢ٚٔخ األف١وح، ثلأد اٌؾم١مخ أٔٗ فمػ   

 ١ٙٛكٌفٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ  -ػٍٝ األلً– أصٍخِز ب١ٌٗوٍّخ ػهغُ أْ (. Kimmerling 2004" )١ٗػبٌؽ١بك٠خ ثلالً ِٓ "

 .بأِو٠ى
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سرائٌل هً النهاٌة والعكس التام آلالم الحٌاة فً إتعبر  -فً الٌهودي الدٌنً–صار باختللعٌش فٌه. 
األسطورٌة  ، ٌظهر بكل األطوارودور المنفى فً التفكٌر الصهٌونً، كما نرىإن مكان لذا فلمنفى. ا

 أٌضا. عتبارنا أنها سٌاسٌة لكن من المهم أن نضع فً ا -عودة المساٌا المنتظر– والبلهوتٌة والمسٌانٌة
 

نون ، أظهر أمة والسٌاسة اإلسرائٌلٌة المعاصرةفً ممال جوهري حول معنى مفهوم نفً المنفى فً الثماف
كراكوتزكٌن بشكل ممنع أن المرحلة الرومانسٌة لهذا المفهوم لم تكن فً بداٌة نشوء الحركة -راز

التؤسٌسً فً الوعً  لمكونالصهٌونٌة ولبل تؤسٌس الدولة العبرٌة، بل أن نفً المنفى ٌعتبر "ا
ضمن الفكر الصهٌونً –، لذا ٌهٌمن هذا المفهوم  (Raz-Krakotzkin 1994: 113) "الصهٌونً
على كل المحاور الفكرٌة الٌهودٌة وأسلوب تعاملها مع التارٌخ الٌهودي ونظرتهم إالى حٌاة  -النموذجً

 Raz-Krakotzkin) 9الًاإلسرائٌلٌٌن فً الماضً، وكذلن لدرتهم على إسماطها على الوضع الح
1993/1994) 

 
-Raz) فً إسرائٌل "إنكار تارٌخ وتمالٌد المنافً السابمة" ، ٌجب أن ٌعنً نبذ النفًعبلوة على ذلن

Krakotzkin 2000: 305).  المادمٌن من الببلدهذه النمطة وثٌمة الصلة فً حالة الٌهود اإلسرائٌلٌٌن 
وسائل اإلعبلم الشعبٌة  لتارٌخ الٌهود من الببلد العربٌة فًحط حجم الطمس العربٌة. لمد أظهرت إٌبل شو

تلفة فً والذاكرة الجماعٌة فً إسرائٌل ، مع التشدٌد على أن هذه العملٌة ، التً تحدث على مستوٌات مخ
. لتشكن بالذكرٌات وتتحكم بالمشاعر اتجاه األوطان السابمة ، مصحوبة بآلٌات لوٌةنفس الولت

(Shohat 2003) 
 

؛ أو المحرلة -محتملتٌن فمط: الكارثة نهاٌتٌن  المنفى على أنها مرحلة تارٌخٌة ولهاتُفهم حالة نا، من ه
تعلك ، فٌما ٌنً أن المعنى العملً لنفً المنفىإلسرائٌل. وهذا ٌعأي الهجرة الممدسة "عالٌه"  –الفداء 

ا". ٌمكن أن ٌكون مكان ا فمط باعتباره "وطن   ًاألصل بمسؤلة الهجرة الٌهودٌة، هو الرفض النهائً للبلد
 ،وهكذا، فهً "الوطن". إلى إسرائٌلومرحلة مإلتة البد أن تتبعها المرحلة النهائٌة والهجرة ". "للنفً

بل ٌجب  الٌهودي ومتولع منإلى إسرائٌل هو عمل "طبٌعً"  فإن مغادرة الموطن الذي ولد فٌه لٌذهب
إن مغادرة "الوطن األم" المزٌف هو مكان ، فضمن الصٌغة الصهٌونٌة به. فً هذا الصدد، المٌام علٌه

تتوٌج  مهم بدال  من ذلن فإن لحظة الوصول هً، ٌشرح نفسه بنفسه. الهو حدث ال معنى لهالمنفى لذا ف
ا فً اتجاه إسرائٌل. إن التجسٌد الجوهري لـ "الطبٌعالتً لعملٌة تارٌخٌة / أسطورٌة  ة" تمود دائم 

دي ، الذي ٌمنح الجنسٌة التلمائٌة ألي ٌهوالممدسة" إلى إسرائٌل هو "لانون العودة لمجًءالمفترضة ل
ض إسرائٌل هو فً ، فإن وصول الٌهود إلى أرفور وصوله إلى إسرائٌل. وهكذا، من الناحٌة المانونٌة

ختلفة بشكل م " الهجرة الٌهودٌة" هذا ٌجعل نموذج العالٌهإن الوالع عملٌة العودة للوطن، ومن هنا، ف
، سواء بمحض العالم. بٌنما ٌهاجر أشخاص آخرونأساسً عن جمٌع الهجرات األخرى فً تارٌخ 

.  فٌصبح للهجرة األبعاد األسطورٌة ومما ٌجعلها 10عالٌهالٌهود أم ال، من مكان إلى آخر، ٌموم  إرادتهم
 على كافة األصعدة الشخصٌة والجماعٌة. ملموس ًتارٌخحدث 

 
سوم كورش فً البابلً بظهور اإلمبراطورٌة الفارسٌة وبمر س، ٌنتهً السبًالكتاب الممد ٌاتفً سرد
. بعد هذا المرسوم ، مح بموجبه لمنفٌٌن ٌهودا فً بابل بالعودة إلى إسرائٌلسُ لبل المٌبلد،  518عام 

لى أرض ( إبعالٌه من المنفٌٌن ٌعودون )ٌموم 70.000، أن ٌخبرنا سفرا عزرا ونحمٌا التوراتٌان
إسرائٌل وٌبنون الهٌكل الثانً. تم إرجاعهم إلى األرض من لبل عزرا الكاتب. ٌصف الكتاب الممدس 

                                                 
9
أفعً ِضبي ػٍٝ ٘نٖ إٌمطخ ٘ٛ اٌطوق اٌزٟ ٠وثػ ثٙب اإلٍوائ١ٍ١ْٛ ػ١ٍّخ اٌَالَ ِغ اٌفٍَط١١ٕ١ٓ. غبٌجًب ِب ٠زُ ٚصف   

 اٌعؼ١ف اٌمبثً ٌٍقلاع.  ، وّب أْ ٍٍٛن إٌّفٟ ٠ىْٛ ػبكح ٠ؾًّ هِي٠خ هِياْ ٌٍٕفٟ"اٌٍطف ٚاٌؾّبِخ" ػٍٝ أّٔٙب 

 
10

اٌزٟ رش١و  )رؼٕٟ إٌيٚي ِٓ إٍوائ١ً ٌجالك اٌغ١٠ُٛ(" yeridah" ٠بهكٞ ٚثبٌّضً، رطٛه اٌقطبة اإلٍوائ١ٍٟ إٌٝ وٍّخ  

 إٌٝ ٘غوح ا١ٌٙٛك فبهط إٍوائ١ً.



16 

 

اإلمبراطور ساٌروس وإزرا ونحمٌا بؤنهم رسل ٌعملون نٌابة عن هللا. وبالمثل ، ٌصور "عالٌه عزرا" 
 على أنه عمل هللا نفسه. 

 
من لبل اآلباء المإسسٌن إلسرائٌل والنشطاء لوة لصص الكتاب الممدس  السنٌن، تم تسخٌربعد آالف 

الصهاٌنة الذٌن أحضروا ٌهود العراق إلى إسرائٌل: تم تسمٌة الجسور الجوٌة التً أحضرت ٌهود 
لهجرة إلى إسرائٌل . كان ل(Ben-Porat 1980)11العراق إلى إسرائٌل باسم "عملٌة عزرا ونحمٌا" 

أشبه بإعادة حدوث معجزة بشكل أسطوري لتحمٌك الوعد ٌهود العرالٌٌن كانت ، لكن للأهمٌة تعوٌضٌة
الذٌن  الصهاٌنة من الٌهود العرالٌٌن، بدأ عدة سنوات من عملٌة عزرا ونحمٌا ، بعداإللهً. وهكذا

فً تؤسٌس دولة إسرائٌل فً محاولة فرض أنفسهم كمٌادة للٌهود العرالٌٌن فً إسرائٌل، بل أنه شاركوا 
 امل معهم أغلب األحٌان وبشكل رسمً على أنهم المٌادة الرسمٌة. تم تع
 

، (1923بورات )وكبلهما من موالٌد  ، وال سٌما شلومو هٌلٌل ومردخاي بنأصبح "لادة" العملٌة
 ;Ben-Porat 1996, 1998; Bibi 1983; Hillel 1985)سٌاسٌٌن بارزٌن فً إسرائٌل 
Arbeli-Almoslino 1998) وهم اآلن فً ، وم المحاربون المدامى فً العملٌةهذا، ٌم. حتى ٌومنا

ٌهودي البابلً الذي تموله الدولة، ومركز ، بإدارة والتحكم فً مركز التراث الالثمانٌنات من العمر
 Nehardea .12األبحاث الملحك به، ومنشوره الرئٌسً المعروف باسم نهاردي

 
هو برئاسة مردخاي بن بورات، "بطل" العملٌة ٌن ومنذ ذلن الح 1973الذي تؤسس فً عام هذا المركز 
ا مثل "الفداءوده ذاته على أنه تارٌخً وأسطوري، ٌفهم وجببل منازع " الذي أنتجته : عناء عالٌه، تمام 
ا متعدد السنوات مكرس ا لدراسة1995وفً عام العملٌة.  المٌادة  ، بدأ مركز التراث مشروع ا خاص 

فهما ، األستاذان إسحاق أفٌشور وزفً ٌهودا ، خان المسإوالنالمإر الٌهودٌة العرالٌة. وتم تكلٌف
، ملن ٌهودا أن ٌشمل الموضوع جمٌع الزعماء "بدءا  من ٌهوٌاشن، من مإرخو ٌهود العراقو العرالٌان

العرالٌة فً  ، وٌنتهً بـ المٌادة المتجددة للجالٌة الٌهودٌةلبل المٌبلد 597إلى بابل فً ه الذي تم نفٌ
وبعبارة أخرى ، فإن السٌاسٌٌن  13(Avishur & Yehoudah 1995: 21)إسرائٌل الٌوم 

المباشرة للملن المدٌم الذي حدثت معه لصة الكتاب الممدس التً  اإلسرائٌلٌٌن العرالٌٌن الٌوم هم الورثة
ا.، ولادة "عملٌة عزرا ونحمٌا" هم الذٌن أخرجوا لصة المنتتحدث عن النفً األول  فى أخٌر 

 
، 1980ة عزرا ونحمٌا. فً شتاء عام أحد األنشطة المركزٌة للمركز هو االحتفال السنوي بذكرى عملٌ

 ً الذٌنبابل 270.000، خاطب بن بورات "بلنه فً الذكرى الثبلثٌن للعملٌةفً التارٌخ الذي تم إع
عن  كاملة صورةو لٌس لدٌهم ال ٌتذكرون شٌئ ا أ ٌعٌشون الٌوم فً إسرائٌل" وأعلن أن "حوالً نصفهم

 ووجود وتراث ٌهود العراق.  حٌاة
 

من أجل التؤكد من أن الجمٌع ٌتذكرون األشٌاء بشكل صحٌح ، بدأ بن بورات وهلٌل سلسلة من األنشطة 
 لدومهم جزةفالهم فً إسرائٌل سٌتذكرون لصة معواالحتفاالت المصممة للتؤكد من أن العرالٌٌن وأط

                                                 
11

. رمو٠جب وً اٌىزت اٌزٟ رزٕبٚي ربه٠ـ ٠ٙٛك اٌؼواق ٚ٘غورٙب إٌٝ إٍوائ١ً رَزقلَ ٘نا Saadoun 2002aأظو أ٠عب   

اٍُ أوضو ٍقو٠خ، ثوائؾخ إٌغّبد اٌؼٕصو٠خ ٌٚىٓ هثّب أوضو  اٌّصطٍؼ أ٠عب. فٟ اٌجلا٠خ ٌٚفزوح ٚع١يح ٌٍغب٠خ ، رُ إػطبء

 .""ػ١ٍّخ ػٍٟ ثبثب ؽ١ش وبٔذ رَّٝ<ِالءِخ ٌٙنٖ اٌؼ١ٍّخ 

 
12

ب فٟ ثبثً فالي األٌف١خ األٌٚٝ. أظو   ًّ  وبْ ٔٙبهكٞ ٌؼلح لوْٚ ِووًيا رؼ١ّ١ًٍب ٠ٙٛك٠ًب ِٙ

http://www.babylonjewry.org.il  
13

 فٟ جؾشأظو اٌزوعّخ اإلٔغ١ٍي٠خ ٌٙنا اٌ  

http://www.babylonjewry.org.il/new/english/nehardea/9/m24.htm .
 

 

http://www.babylonjewry.org.il/
http://www.babylonjewry.org.il/new/english/nehardea/9/m24.htm
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 :Ben-Porat 1980)هٌونٌة على تحمٌمها فصل نهاٌة السعٌدة فً حٌاتهم.  ة الصوٌشكرون الحرك
4).  
 

اإلسرائٌلً فً كل التصرٌحات  -العرالً  نرى هنا بمزٌد من الوضوح مدى خصوصٌة هذا التوصٌف
ال ٌوجد مكان على اإلطبلق ألي ؛ آلالنم شتاتهم لحٌاة فً إسرائٌل كمنفذالرسمٌة على اعتبار أن  ا

بالنفً الٌهودي العرالً أثناء وجودهم فً إسرائٌل. أما العبارة المتعمدة "المنفى البابلً الثانً" شعور 
ضمن مماٌٌس هذا ، هً هدامة ومإثرة على حد سواء فً معارضتها التامة لتصرٌحات المٌادة الصهٌونٌة

  -وهً المعاٌٌر "الرسمٌة"  -بن بورات 
 

، وجد الٌهود العرالٌون أٌض ا أنه مصدر من لبل المادة الصهاٌنةالتوراتً الكنز  ولكن كما تم استغبلل
لى مفٌد لبلستعارات. لكن بٌنما كانت المٌادة الصهٌونٌة لد استخدمتها لرسم مجًء الٌهود العرالٌٌن إ

باالس طرٌمة لتصوٌر الخروج من العراق على أنه كارثة  وجدها ، فمدإسرائٌل كحلمة تعوٌضٌة وسعٌدة
 ة فٌها.مظلمة ال رجع

 

 العيش في العراق -3
 

ا ٌبلغ الشهٌرة: التارٌخ الٌهودي العٌهود العراق بالعناوٌن  الحدٌث عن تارٌخبدأ غالب ا ما ٌ رالً هو تارٌخ 
ا، وربما أكثر 2600 ، والٌهود العرالٌون شعب عاش منذ المنفى البابلً األول فً األراضً عام 

له إال فً  ال ٌجد أهم حدث . ومع ذلن، فإن هذا التارٌخ(Rejwan 1985)م العراق المعروفة الٌوم باس
فً ومن المفارلات أن أهم لحظة فً التارٌخ الٌهودي العرالً هً عندما ٌتولف الٌهود العرالٌون نهاٌته، 

 .أن ٌغادروا العراق لحظة وداع لبل
 

هم كانوا فً العراق شخص. كل 130,000كانت الطائفة الٌهودٌة فً العراق تضم ما ٌزٌد للٌبل  عن 
كان  ،1951ٌونٌو  25أي بحلول  ،ن عام بملٌل،. بعد أكثر م1950حتى منتصف شهر ماٌو من عام 

وغادر  14  (Gat 1989: 174; Bensky et al 1991: 12) منهم فً إسرائٌل 123371هنان 
ت إلى إسرائٌل،  كما ٌث استملوا الطائرابضعة آالف منهم العراق سٌرا  على األلدام ، مشٌ ا إلى إٌران ح

جوا من بغداد مباشرة إلى تل أبٌب. إن إلماء نظرة فاحصة على شخص  100,000أكثر من  تم نمل
وحزٌران /  1950بتمبر جداول المغادرة ٌدل على أن غالبٌة الٌهود العرالٌٌن غادروا بٌن أٌلول / س

جوا خبلل األشهر الثبلثة األخٌرة من تلن الفترة شخص  60,000، حٌث تم نمل أكثر من 1951ٌونٌو 
اختفت فً غضون تسعة  الٌهودٌة فً العراق ومن ناحٌة العلمٌة ٌمكن أن نوثك أن الطائفةوحدها. 

 أشهر، وهذا حدث دٌموغرافً فرٌد من نوعه. 
 

، ٌهودي 118,000أكثر من عدد الطائفة الٌهودٌة بلغ  1947السكانً فً العراق عام حصاء لئل وفما  
 ؛ الموصل537,10؛ البصرة 542,77 بر ثبلث مدن فً الببلد )بغداد منهم ٌتركزون فً أك 98,430
. وهكذا كانت 15(Saadoun 2002b: 38) (. عاش البالً فً بلدات ولرى رٌفٌة أصغر345,10

                                                 
14

. ال ٠ّىٓ ٌٍّوء أْ ٠ىْٛ 96=6، ٚعبء ثعؼخ آالف ثؼل ػبَ 91=6ٚ  >8=6٘بعو ثعغ ِئبد إٌٝ إٍوائ١ً ث١ٓ ػبِٟ   

ب ٕ٘ب، ٌىٓ ِؼظُ اٌّصبكه ٚاٌلهاٍبد رزؾلس ػٓ  ًِ ٌؼلك  اٌو١ٍّخ  هلبَٟٚ٘ ٕ٘ب رؼزّل ػٍٝ األِّبصٍخ.  إؽصبءادكل١مًب رّب

خ ٚاٌجو٠طب١ٔخ اٌّزؼٍمخ ثب١ٌٙٛك . ٠ؼزّل علٚي عبد ػٍٝ اٌزمبه٠و األِو٠ى١ه٠ٓ ِٓ اٌؼواق ٚػلك اٌمبك١ِٓ إٌٝ إٍوائ١ًّغبكاٌ

ػزّل ػٍٝ اٌولُ اٌوٍّٟ اٌنٞ ٔشورٗ اٌؾىِٛخ ٚاٌنٞ ا( 6==6ثَٕىٟ ٚآفوْٚ. )وّب موو فٟ وزبة اٌن٠ٓ ٠غبكهْٚ اٌؼواق. 

 ٠صٍْٛ إٌٝ إٍوائ١ً.وبٔٛا اإلٍوائ١ٍ١خ ف١ّب ٠زؼٍك ثأػلاك ا١ٌٙٛك اٌؼوال١١ٓ اٌن٠ٓ 
15

ٌزىْٛ صبٟٔ أوجو ِغزّغ فٟ اإلِجواغٛه٠خ اٌؼضّب١ٔخ ، ثؼل رٍه  61=6ػبَ  ا١ٌٙٛك٠خ فٟ ثغلاك فٟ طبئفخاٌؽغُ للهد   

 .(Kazzaz 1991: 27)اٌّٛعٛكح فٟ ٍب١ٌٔٛىب 
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تٌن ، محاط بمجموعتٌن حضرٌالٌٌن مكونة من مجتمع بغدادي الواسعالغالبٌة الساحمة من الٌهود العر
 نفس المإسسات المجتمعٌةبشاركوا تأصغر حجما. عاش هإالء الٌهود على ممربة من بعضهم البعض و

(Me‟ir 1993, 2002; Saadoun 2002c)  بدرجة  ةالعرالٌ ةالٌهودٌة غا الطائفتمٌز المجتمع
 :Behar 2001)على كافة األصعدة  ، وبدرجة مماثلة من التجانسة من األلفة الحمٌمٌة بٌن أفرادهعالٌ

. لمد كان هذا التركٌز الدٌموغرافً وهذا التماسن االجتماعً هو الذي جعل عملٌة النمل (84–181
 ممكنة الحدوث.  الجوي السرٌعة والواسعة

 
ا. أود المخاطرة الزمن، خبلل فترة لصٌرة من طائفة من المجتمع بهذا الحجمإن اختفاء  ، ٌعد حدث ا مثٌر 

، هنان عدد للٌل من حلمات الهجرة المنظمة فً مثل هذه األرلام الهجرات الٌهودٌةن أنه فً تارٌخ بتخمٌ
لم ٌكن هنان فً ذلن الولت ما ٌعادلها فً تارٌخ الهجرة  . بالتؤكٌدالتً تحدث خبلل فترة زمنٌة لصٌرة

 1948تم إنشاء المجتمعات األكبر من المهاجرٌن التً تشكلت فً إسرائٌل بٌن عامً لمد إلى إسرائٌل. 
، (200,446، واالتحاد السوفٌتً )(576 263، ورومانٌا )(265,300، من المغرب )1991و 

(. Bensky et al 1991: 12-14على مدى فترات زمنٌة أطول بكثٌر ) ،(169,017وبولندا )
ومن خبلل طرق ووسائل ، رائٌل فً ظل ظروف تارٌخٌة مختلفةوصل ٌهود من هذه الدول إلى إس

وفً نظرة ختامٌة لجمٌع هذه الحاالت إلى إسرائٌل.  خذوا طرق مختلفة فً لوصولهممختلفة، كمت ات
، على الرغم من الهجرة احتفظ بعض أبناء الطائفة الٌهودٌة فً مجتمعهبلد المنشؤ نجد أن ، األخرى

ومن وجهة  .أما فً العراق، فمد اختفت الطائفة الٌهودٌة بٌن عشٌة وضحاهاأعضائها. ألغلب الخارجٌة 
وجد لصة أكثر سعادة من هذه المصة، طائفة ٌهودٌة كاملة تؤتً سرٌعا  إلى ال ت" النظر الصهٌونٌة:

من زاوٌة أخرى نمرأ  .ٌبرر آلٌة درامٌة إلعطاء هذه العملٌة اسم من الكتاب الممدس وهذا .إسرائٌل"
 1951ٌث أن أنهم ٌسجلوا عام الحدث التارٌخً بطرٌمة مملوبة فً أدب الطائفة الٌهودٌة العرالٌة، ح

 . 16بحزن رحٌلهم عن العراق ال بفرحة عودتهم إلى إسرائٌل، فهم ال ٌعتبرون إسرائٌل أكثر من منفى
 

ً لصٌر فً أعماب الحرب العالمٌة األولى بعد احتبلل برٌطان 1921تم إنشاء العراق الحدٌث فً عام 
ا مشاركٌن بشكل مباشر أو غٌر مباشر فً إال أن البرٌطانٌٌن ظلو عرالٌة ضده، ثورةحٌث لامت 

كان العراق مكون ا من المحافظات . 1958السٌاسٌة فً العراق على األلل حتى عام  مجرٌات األمور
عت المناطك الثبلث الرئٌسٌة فً بلد ، وبذلن جمسابمة وهً الموصل وبغداد والبصرةالعثمانٌة الثبلثة ال

من "الحفاظ على هوٌتها المجتمعٌة على الرغم من التغٌٌرات  أما الطائفة الٌهودٌة فمد تمكنت. واحد
الحدٌث تؤسٌس العراق لأدى مما   .(Behar 2001: 188) "الكثٌرة التً شهدها المجتمعوالتجارب 

 . "إلى ما ٌسمٌه بعض المإرخٌن اإلسرائٌلٌٌن "التوجه العرالًو
 

، والتً حثت ٌادة الدٌنٌة والعلمانٌة للمجتمعالم، التً أصدرتها كما أن "األٌدٌولوجٌة"، على حد تعبٌرهم
على دمج الٌهود على نحو أكبر فً الحٌاة االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة والثمافٌة فً العراق 

(Kazzaz 1991: 54) .ا رئٌسٌ ا فً الحٌاة فمد ، فهم تجمعات حضرٌّة ممٌزة لعب الٌهود دور 
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٠ّشٟ ػٍٝ اٌغ١ٍل اٌول١ك إٌٝ ؽل ِب ألْ األؽلاس ١ٍىْٛ ِضً اٌنٞ اٌنٞ ٠ٕظو إٌٝ ٘نٖ األؽلاس األوبك٠ّٟ إْ اٌّؤهؿ   

ِٛظٛع ٔمبشبد ٍبفٕخ ث١ٓ ٘ٛ فٟ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ وىً،  اٌؼواق ٚربه٠ـ ،قاٌّؼملح اٌزٟ أكد إٌٝ هؽ١ً ٠ٙٛك اٌؼوا

اٌّؤهفْٛ ٚاإلٍوائ١ٍ١ْٛ ٚاٌؼوة رلٚه إٌمبشبد ؽٛي ٍؤا١ٌٓ أٍب١١ٍٓ ، و١ف وبْ ال ٚث١ٓ  ،اٌصٙب٠ٕخ ٚغ١و اٌص١١ٔٛ١ٙٓ

 Shenhav 1999, 2003; Behar) ؟ٚإٌٝ أٞ كهعخ وبْ ا١ٌٙٛك اٌؼوال١ْٛ صٙب٠ٕخ ؟ِفو ِٓ اٌٙغوح إٌٝ فبهط اٌؼواق

فٟ ؽ١ٓ ٠ٕبلش وال . شٍِٛٛ ٠ٍٛوٍىٟ فٟ رؾم١ك هائغ فٟ اٌؼل٠ل ِٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد اٌزبه٠ق١خ ٖأظٙو ٚ٘نا ِب. (2001

"اٌطوف١ٓ" األ١ّ٘خ اٌزبه٠ق١خ ٌألؽلاس اٌّقزٍفخ ٚاٌَّبه اٌؼبَ ٌٍزبه٠ـ، ٕ٘بن لله وج١و ِٓ االرفبق ػٍٝ األؽلاس اٌوئ١َ١خ 

اهرجبغ ٠ٙٛك اٌؼواق ثجٍلُ٘ ٚافزمبهُ٘ إٌٝ اٌزؼبغف  اٌص١ٔٛ١ٙخ ٕىورال ، ؼواق. ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾل٠لاٌزٟ أكد إٌٝ هؽ١ً ٠ٙٛك اٌ

ٚأْ هؽ١ٍُٙ وبْ ١ٍٕزٟٙ ثىً األؽٛاي  ِص١وُ٘ وؼوال١١ٓ ْثأاٌزبه٠ـ اٌص١ٟٙٛٔ ١ٌٍٙٛك اٌؼوال١١ٓ، ٠ُىزت  ، فٟ ؽ١ٓٙبِؼ

 .(Swirski 1995) إٌٝ إٍوائ١ً أِو ال ِفو ِٕٗ
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، واصل . بعد تؤسٌس العراق الحدٌث(ibid.: 26–30)من عشر التجارٌة للببلد منذ أواخر المرن الثا
 Abd al-Rahman„)الٌهود لعب األدوار االلتصادٌة الرئٌسٌة خبلل منتصف المرن العشرٌن 

2002; Shiblak 1986: 31–36; Darvish 1987). .17 الصادر فً مارس تمرٌر واستادا  لل
٪ من التجارة العرالٌة كانت 75التمدٌرات إلى أن  تشٌرمن سفارة الوالٌات المتحدة فً بغداد: " 1949

، فإن لطاعات كبٌرة من االلتصاد العرالً العراق إذا غادر الٌهودوحذر التمرٌر من أنه  بؤٌدي ٌهودٌة،
 .(cited in Kazzaz 1991: 114)لد تنهار" 

 
ا منخرطٌن بشكل مكثف فً المجال الثمافً ، وشاركما  بنشاط فً تحدٌث كوا كان ٌهود العراق أٌض 

ٌعّرف روفن سنٌر الدرجة العالٌة لمشاركة الٌهود العرالٌٌن فً الثمافة العربٌة فً المرن  وتعرٌب البلد،
فمد (. Snir 2005: 487الٌهودٌة فً ظل اإلسبلم" ) "ظاهرة نادرة فً تارٌخ الطوائف العشرٌن بؤنها

ا رئٌسٌة فً ظهور األدب العربً الحد ، عندما بدأت فً الفترة العثمانٌة المتؤخرة ٌثلعب الٌهود أدوار 
، ازدادت المشاركة الٌهودٌة فً ع صعود العراق الحدٌثمو تب والمجبلت والصحف العربٌة تظهر،الك

، شهد الٌهود فخبلل المرن العشرٌن. (ibid.: 23–77)الحٌاة األدبٌة والثمافٌة بعشرة أضعاف 
ا طفرة دراما تعلٌما  فً المراءة والكتابة، وكانوا من أكثر الطوائف األثنٌة تٌكٌة فً معرفة العرالٌون أٌض 

 .(Shiblak 1986: 24–5)الشرق األوسط 
 

 ٌمٌلون -بشكل عام–وا كانحٌث ؛ تملٌدٌة مماثلة ا  لد اتبع أنماط بالعراق سً للٌهودٌبدو أن التارٌخ السٌا
الطبمة المتنفذة وٌبدو أنهم ارتبطوا ب، للحكم" للتعبٌر عن أنفسهم بعبارات وطنٌة أو على األلل "موالٌن

 Shiblak)لعدٌد منهم ناشطٌن فً مختلف الحركات المومٌة العرالٌة فً تلن الفترة فً السلطة، وا
1986: 45–47; Kazzaz 1991: 54–74). .ضوا االنتخابات ، الذٌن خافمد فاز العدٌد من الٌهود

ي فً ، كان التمثٌل الٌهودالنظام الملكً. على العمومإنشاء االنتخابات التً تلت  الوطنٌة العرالٌة، تلن
. (Kazzaz 1991: 134–39)عموم السكان  على للٌبل  من حجمهم ممارنة معمجلس الشٌوخ أ

الجدٌدة للعراق  الدولة ٌع مناحً الحٌاة، حٌث كانت تعتبر، تم تؤسٌس الٌهود العرالٌٌن فً جمباختصار
منفى الذي ٌجب "نفٌه" فً النهاٌة، ورفضه لتؤكٌد لٌست مكان ا لل، وباالطبٌعً" من لبل ٌهودها "وطنهم

ا ومحبط اه. فً الوالع، ولهذا السبب بالتحدٌدمن وهرب  .، كان تارٌخ الصهٌونٌة فً العراق لصٌر 
 

، فً الفترة من االحتبلل البرٌطانً للعراق ، ثم عودة النازٌة الموالٌة أللمانٌا ثورة رشٌد عالًفً أعماب 
أعمال الشغب المعادٌة للٌهود. فكان الهجوم الوحشً  اجتاحت بغداد موجة من، 1941ٌونٌو 2إلى  1

وخلف  بالتعاون مع البرطانٌٌنالٌهود  والذي نجم عن شائعات تتهم،  farhud فرهود المعروف باسم
المدٌنة. ٌة فً لحمت أضرار بالغة بالممتلكات الٌهودأٌهودٌ ا ومئات الجرحى. كما لتٌبل   150أكثر من 

هذه ولد أثارت  (Me‟ir 1993: 11–2)18الكثٌر من الٌهود إلى إٌران والهند ، فر فً أعماب الفرهود
سعى معظم لادة المجتمع إلى العودة إلى الحٌاة ٌة، والٌهود حداث ردود فعل مختلفة بٌن أبناء الطائفةاأل

دة مكانة اجتماعٌة جٌدة للٌهود فً ، وكانوا ناجحٌن إلى حد كبٌر فً استعاأسرع ولت ممكن الطبٌعٌة فً
الجدٌدة الموالٌة لبرٌطانٌا. تم تجدٌد اإلٌمان بنجاح "التوجه وهً الحكومة ظل حكومة نوري السعٌد 

(. عبلوة على ذلن ، Kazazz 1991: 242–45مإلت ا ) ألبناء الطائفة بعدما تم إضعافه العرالً"
 :Me'ir 1993السنوات إلى إعادة العدٌد من الذٌن فروا )أدى االزدهار الذي شهده العراق خبلل هذه 
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( اٌنٞ ِب ىاي 98=6-1>>6اٌّضبي، وبْ أٚي ٚى٠و ِب١ٌخ فٟ اٌؼواق فٟ اٌؼواق ا١ٌَو ٠ؾيل١ً ش١ُ رٛف )ػٍٝ ٍج١ً   

. وبْ أوضو ِٓ ٔصف اٌزغبه فٟ اٌجالك ٠ٙٛكًا، (Abd al-Rahman 2002: 17„) اللزصبك اٌؼوالٟ اٌؾل٠ش"وأة ٠ٌنوو "

١ٍطو ا١ٌٙٛك وّب . (Kazzaz 1991: 98–9) ٌٍؼواق٪ ِٓ اٌزغبهح اٌل١ٌٚخ 9=ٚٚفمًب ألؽل اٌزمل٠واد، فمل ١ٍطوٚا ػٍٝ 

ِٓ أػعبء اٌغوفخ اٌجبٌغ ػلكُ٘  262، وبْ =9=6->9=6ػٍٝ غوفخ اٌزغبهح اٌؼوال١خ. ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي فالي اٌؼب١ِٓ 

 .(Shiblak 1986: 31)ِٓ ا١ٌٙٛك  >=8

 
18

 ا١ٌَبٍٟ ٌٍّؤهؿ. ُرقزٍف أػلاك اٌّصبث١ٓ فٟ ٘نا اٌؾلس ٚفمًب ٌٍزٛعٙ  
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، أن ٌادة الجالٌة الٌهودٌة فً العراق، الذي درس السلون السٌاسً لمومن هنا استنتج نسٌم لزاز(. 12
 (.286: 1991"المٌادة بمٌت وفٌة لتوجهها العرالً ورفضت الصهٌونٌة" )كازاز 

 
، ولم ٌغادر العراق سوى بضعة آالف حلً فً العراقن نشاط صهٌونً م، لم ٌكن هنا1942حتى عام 

 التً كانت خاضعة لبلنتدابفً فلسطٌن  -شوف الجدٌدةالٌٌموجة –ٌهودي لبلنضمام إلى الصهٌونٌة 
 ٌدٌولوجٌةال تكون االلد  :النوع من الهجرة اوحتى بهذ  .(Lissak 1994: 236) البرٌطانً
وا إستٌر مائٌر إلى أن هإالء المهاجرٌن لم ٌكون أشارت، ولد  المشجع للهجرة هً المفتاح الصهٌونٌة

لد خلمت "مجموعة من الصور السلبٌة فهً سعٌدة. النهاٌة ال صهاٌنة بالضرورة، بل أن هجرتهم لم تحمك
الصهٌونٌة إلى أن هجرة الٌهود خلصت المإسسة لذا التً تبادلها كل من ]الٌهود والصهاٌنة العرالٌٌن[". 

 .(Me'ir 1993: 7) "فٌهتساهم  صهٌونً ولم شوفبٌٌولم تتكامل منتجة  العرالٌٌن لم تكن
 
جعل الزعماء الصهاٌنة فً  العراق، إال أنهمن لم ٌغٌر هجوم فرهود موالف أبناء الطائفة الٌهودٌة  إذا  

على ذلن: "على ٌعلك ٌهودا شنهاف ، لٌهود العراق، وفلسطٌن ٌوجهون انتباههم، ألول مرةٌٌشوفهم ب
فلسطٌن".  للوطن فً همود العراق وٌعملوا على إحضارٌهل صهاٌنة أن ٌستغلوا الزخم العاطفًزعماء 

–بالعاطفً بؤنه "ٌجب استغبلل الشعور  س اإلسرائٌلً الثانً الحم ا( إسحاق بن تسفً )الرئٌكما جادل 
حٌث ، عمل المنتج فً فلسطٌنلنمل الشباب وتدرٌبهم على الالذي ٌعٌشه ٌهود  -بضرورة الهجرة

–cited in Shenhav 1999: 607)" 19سٌكونون بمثابة الطلٌعة الرائدة لجمٌع ٌهود بابل ]العراق[
8). 
 

وتحدٌدا عندما ، فبعد بضع سنوات ب الوحٌد لهذا االهتمام الصهٌونً،السب عملٌة الفرهود هًكن لم ت
ا أصبح اضطهاد المٌادة الصهٌونٌة ، كان على وعلى نطاق واسع ٌهود أوروبا الشرلٌة أكثر وضوح 

 :Me'ir 1993 ؛ Shenhav 1999: 608) الشرق األوسط -اللجوء إلى مصادر أخرى للٌهود 
، حٌث بمً ن لم ٌكن له معنى كبٌر فً العراق، فإن ما بدا منطمٌا  للغاٌة فً فلسطٌومع ذلن .(14-5

، إنزو سٌرٌنً ، ئل إلى الببلدصهاٌنة األواالٌهود إلى حد كبٌر غٌر مبالٌن بالصهٌونٌة. أحد المبعوثٌن ال
 :Shenhav 1999خلص ببساطة إلى أنهم "ٌفتمرون إلى الوعً السٌاسً الصهٌونً" )مذكورة فً 

609. )20  
 
لوتز الحركة الصهٌونٌة المحلٌة، المإلفة من منظمتٌن صغٌرتٌن للغاٌة هما:ها شورا ]العمود[ وها هاف

شكل عضو فمط ، وهو رلم لم ٌتغٌر ب 1500والً ا حم، كان عدد أعضاءه1945-1944]الرواد[. فً 
، لم ٌكن هنان أي عامل مهم من بحلول أواخر األربعٌنٌات 21.كبٌر فً السنوات البلحمة بالعكس انخفض
تعبر عن  تكن لم فً مغادرة الببلد. إذن  الهجرة من العراق، داخل الجالٌة الٌهودٌة فً العراق ٌساهم

 الٌهود العرالٌن عٌشهم فً منفاهم، وال إٌمانهم بالصهٌونٌة.  رفض
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ٌٚلًا ػوال١ًب  9;، رُ إؽعبه 82=6فٟ ػبَ فرووذ وٍّبد ثٓ رَفٟ رأص١واً ظئ١الً ػٍٝ اٌّؤٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ ١٠شٛف.   

ً لبكح ١٠شٛف األٚالك فعّ ٌنا  وّغّٛػخ ه٠بك٠خ، رؼ١ٍُّٙ  هغُ أْ اٌٙلفاٌَبثمخ،  ٚ٘نا اٌؼلك ظ١ئً ِمبهٔخ ثبٌَٕٛاد،  فمػ

 ١ُٙ ػٍٝ أُٔٙ "أوضو إٔزبع١خ" صُ اٌؼوال١١ٓ اٌّٛع١ٙٓ ِٓ اٌطجمخ اٌٍٛطٝ ٚاٌؾعو٠خاٌو٠ف، اٌن٠ٓ وبْ ٠ُٕظو إٌ ِٓ األوواك

(Me'ir 1993: 12-13). 
20

"اٍزغالي" اٌشؼٛه  ِٓ لجً اٌؾووخ اٌص١ٔٛ١ٙخ ٌٍؼواق ِٓ أعً أػوة أه٠ٗ إ٠ش١ً، أؽل اٌّجؼٛص١ٓ األٚائً اٌن٠ٓ أهٍٍٛا  

ٌؼب١ٌٗ  ج١وح "ل١ً ٌٟ إُٔٙ صٙب٠ٕخ ... ٚأُٔٙ ػٍٝ اٍزؼلاك، ػٓ ف١جخ أًِ و82=6ثبٌع١ك ث١ٓ ٠ٙٛك اٌؼواق فٟ ػبَ 

...  زؾبٌف ِؼٕباٍزؼلاك ٌٍٛا ػٍٝ أهض إٍوائ١ً، ١ٌَٚاٌؼ١ش فٟ إٌٝ  ْٛزٛل٠ص١ٔٛ١ٙخ ٚال فٛعلرُٙ ال ٠ؤِْٕٛ ثبٌ... اٌّملٍخ

 .(Shenhav 1999, 609)ثالك اٌشبَ " ٌىً ِٓ ٘ٛ لبكَ ِٓ ِق١ف، ِٕبف١ك ثشىً[ ُ]إٔٙ
21

، هاجر فمط 1948ماٌو  15وحتى  1946لهذه األرلام أي إشارة ، فٌجب اإلشارة إلى أنه خبلل الفترة من إذا كان  
 (Schechtman 1953: 152ٌهودٌ ا من العراق إلى فلسطٌن ) 65



21 

 

أحد لادة  ، لال1943فً تموز )ٌولٌو( عام  من لبل لادة الٌٌشوف.  كانت مفهومة جٌدا   هذه الظروف
الماباي )أصبح فٌما بعد أصبح حزب العمل( بهذه الطرٌمة: "ٌمكننا تحدٌد دورنا فٌما ٌتعلك بهإالء 

تصفٌتهم ونملهم إلى أرض ، من أجل احدة: الفتح الصهٌونً على مجتمعات الشتات هذهالٌهود فً جملة و
الذٌن سٌبمون فً أوروبا بعد حملة فً ظل هذه الظروف، كان ٌهود إسرائٌل ... ال نعرف عدد الٌهود 

العراق، أكبر وألرب مجتمع ٌهودي إلٌنا، الهدف الواضح: "من األسهل بالنسبة لنا الوصول إلى هنان 
 أسهل من أوروبا الوصول إلى أرض إسرائٌل كذلن بالنسبة لهم من أجل هم من تعتبر طرق... وللعراق

(. أثبت حجم المجتمع ولربه من فلسطٌن أنهما عامبلن Shenhav 1999: 608")مذكورة فً 
 1943، فً عام تبل ذلن. كتب بن صهٌون ٌسرائٌلً، مبعوث صهٌونً آخر حاسمان فً التارٌخ الذي

لٌهود العرالٌٌن "سٌكونون من بٌن أول من ٌدفع ثمن مشروعنا فً أرض إسرائٌل" )تم ذكره فً أن ا
Shenhav 1999: 610كما اتضح ، كانت هذه التولعات صحٌحة .). 

 

 مغادرة العراق -4
 

، بدأت األحداث فً العراق تتكشف  1949-1947فً أعماب الحرب العربٌة اإلسرائٌلٌة األولى فً 
فً  ، مشاركة نشطةتؤكٌد أن الطائفة الٌهودٌة ولٌادتها لم ٌشاركا، فً معظم الحاالت األهمٌةبسرعة. من 

ا ، وبٌنما التصرت األحداث التً أدت إلى تدمٌر وجود ٌهود فً العراق. تدهورت أوضاع الٌهود عموم 
، ة فً الحربأعماب الهزٌمة العربٌ اضطهاد الٌهود السٌاسً على الشٌوعٌٌن والصهاٌنة ، ٌبدو أنه فً

 Kazzaz 1991: 250–60, 275–78; Me‟ir)طور العراق "المسؤلة الٌهودٌة" الخاصة به 
كانت إمكانٌة طرد الٌهود موضع نماش بالفعل فً األوساط  1949. فً أوائل عام (198 :1993

 . لكن مع السرعة المدهشة(Kazzaz 1991: 294–97)والصحف المومٌة المتطرفة فً بغداد 
، عندما لسٌاسً العرالً إلى احتمال حمٌمًتحول ما بدأ كرغبة جامحة على هامش الطٌف ا ،لؤلحداث

مثلً برٌطانٌا والوالٌات المتحدة، الذٌن نالش رئٌس الوزراء العرالً نوري السعٌد هذا الخٌار مع م
 ;Kazzaz 1991: 245) حذروه من ذلن وكانوا ضد أي عمل ٌهدد الوجود الٌهودي فً العراق

Shenhav 1999: 610) ًلامت الحكومة الجدٌدة بمٌادة توفٌك السوٌدي  1950مارس  9. ف ،
(. ٌنص المانون 1/1950)التً حلت محل السعٌد لفترة وجٌزة( بسن لانون تجرٌد الٌهود من الجنسٌة )

؛ أي شخص غادر العراق ق بطرٌمة غٌر شرعٌة سٌفمد جنسٌتهعلى أن أي ٌهودي حاول مغادرة العرا
اٌر شرعٌة سٌفمد جنسٌته إذا فبصورة غ ، حدد المانون أن الحكومة شل فً العودة خبلل شهرٌن. أخٌر 

  .(Shiblak 1986:    131–2; Gat 1989: 57)كانت حرة فً طرد أي شخص فمد جنسٌته 
الفترة "بعض  غادر العراق خبلل هذهعلى أمل أن ٌ -عول لمدة عام واحد كان المانون ساري المف

الحكومة العرالٌة أو  -، وستنتهً األزمة. ال أحد العناصر" من الطائفة الٌهودٌة )الفمراء والصهاٌنة(
تولعوا أن ٌغادر المجتمع  -الحركة الصهٌونٌة أو لادة المجتمع أو السفارتٌن البرٌطانٌة واألمرٌكٌة 

المانون  مشروعفمد كان  22.(Kazzaz 1991: 299; Shiblak 1986: 133–43)بؤكمله تمرٌب ا 
 .بالدرجة األولى عن رغبة الحكومة فً إعادة تؤكٌد سٌطرتها على الحدود العرالٌة ٌعبر
 

، الٌهودي العرالً. حتى ٌومنا هذا خطوة ملفتة للنظر فً التارٌخ كان لانون تجرٌد الٌهود من الجنسٌة
أضحت  " )التًالتسمٌط: أي إسماط الجنسٌةالعرالٌة باسم "سنّة فً الذاكرة الٌهودٌة  1950ٌُعرف عام 

، وكان المصطلح العربً المستخدم فً "نزع الجنسٌة" هو "إسماط "سنة الحرمان من الجنسٌة"(
. (Shohat 2001: 247)، "، وفً العامٌة العرالٌة: تسمٌط الجنسٌة(الجنسٌّة". "إلغاء المواطنة

ؤن الٌهود ٌجب أن ٌغادروا اللتراح الضمنً بوٌمكن المول أن الجانب الحاسم من المانون لم ٌكن ا
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خ اٌَفبهاد األعٕج١ صلهرٙب٠ٙٛكٞ. ٠ملَ ػجبً شجٍه اٌٛصبئك اٌفؼ١ٍخ اٌزٟ  29111فٟ اٌٛالغ ، وبْ أػٍٝ رمل٠و ؽٛاٌٟ   

 ثقصٛص ٘نٖ اٌزمل٠واد.
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إذا  ه، لدم المانون معضلة لاسٌة بؤنا  لمدة عام واحد فمطصالحكان  ، ولكن حمٌمة أنه كان مإلت،العراق
ٌفمد جمٌع ألاربه الجنسٌة، فالمسؤلة أصبحت تعنً أن كل الٌهود فمد كان هنان شخص مشتبه فٌه، 

، أو البماء مع خطر المزٌد من بٌن فمدان جنسٌتهم ومغادرتهمٌار : كان على الٌهود االختمتهمٌن
، ال ٌمكن للناس ن عدم الٌمٌن واالرتبان المتزاٌدالظروف المتدهورة وإمكانٌة عدم التعرض فً حالة م

 .، وكان علٌهم اتخاذ لرار سرٌعل تبنً أسلوب "االنتظار والترلب"تحم
 

"التشجٌع" التخاذ خٌار معٌن. فً األسابٌع ر متولع نت هنان نماشات توصلت إلى نتٌجة غٌفً حٌن كا
مل: ، بدا أن مصممٌها كانوا على حك فً تمٌٌماتهم المتواضعة لتؤثٌره المحتلٌلة األولى بعد سن المانونالم

، ارتفع مسة األولى بعد التشرٌع. ومع ذلنفً األسابٌع الخ ٌهودٌ ا أن تركوا الببلد 150لم ٌسجل سوى 
. بعد ذلن 23000ن إلى ، مع لفزة بعد أسبوع3400ٌأبرٌل إلى  12ن للمغادرة فً جلٌعدد الٌهود المس

د من الٌهود. طراد. ترتبط وتٌرة ارتفاع هذا العدد بسلسلة من حوادث العنف التً أودت بحٌاة عدنمت بإ
فً ة شبان ٌهود. ، مما أدى إلى إصابة عدلمٌت لنبلة ٌدوٌة على ممهى ٌهودي، أأبرٌل / نٌسان 8فً 

، تم إلماء لنبلة أخرى من سٌارة مسرعة على ممهى فً حً البطاوٌن. ولد ولع الحادث الثالث من ٌونٌو
ٌناٌر  14، فً مسعود شمتوب ببغداد ، حٌث ألمٌت لنبلة أخرى فً الث واألكثر دموٌة بعد سبعة أشهرالث

ب أكثر من عشرٌن. على حشد من الٌهود الذٌن ٌنتظرون التسجٌل للمغادرة. لتل خمسة وأصٌ 1951
ثبلث لنابل أخرى انفجرت فً مكان آخر فً مارس وماٌو وٌونٌو من نفس العام. ألمت الشرطة العرالٌة 

، مسإولٌن عن والشاب شالوم صالح ، ٌوسف بصريلمبض على ناشطٌن صهٌونٌٌن محلٌٌنا
 :Shiblak 1986: 119–27; Kazzaz 1991) 1952التفجٌرات. ُجرب االثنان وُشنك فً عام 

186–7; Me‟ir 1993: 238–9; Giladi 1992: 142–59; Gat 1989: 116–18)23.  
ٌهودٌ ا  105653، كان د من انتهاء صبلحٌة لانون التسمٌط، أي لبل ٌوم واح 1951مارس  8بحلول 

 :Gat 1989)شخص لد غادروا بالفعل إلسرائٌل  40,000لد سجلوا أسماءهم للمغادرة ، وحوالً 
( بتجمٌد جمٌع ممتلكات 5/1951، سنت الحكومة العرالٌة لانون ا آخر )مارس / آذار 9فً  .(174

، كان أكثر من . وهكذا(Shiblak 1986: 152)الٌهود الذٌن سجلوا للمغادرة وكانوا فً الببلد 
إنهاء مصٌر تواجد  ومون من جنسٌتهم وممتلكاتهم. وتم، محرٌهودي ال ٌزالون فً العراق 65000
ن تنفٌذ المانون الثانً فورٌ ا ووحشٌ ا. وجد الٌهود أن أعمالهم ممفلة ومصادرة الحسابات . كاالطائفة

، وأصبح األشخاص الذٌن أرادوا بٌع باء والهاتف عن المنازلالمصرفٌة. تم فصل خدمات الكهر
 .(Kazzaz 1991: 304–5)اتهم غٌر لادرٌن على فعل ذلن ممتلك
 

الصهٌونٌة فً العراق مإلفة من مجموعة صغٌرة من الناشطٌن ، كانت الحركة  1949فً عام 
(. 1923، شلومو هٌلٌل ومردخاي بن بورات )وكبلهما ولد عام لمحلٌٌن بمٌادة مبعوثٌن من ٌٌشوفا

ُولد االثنان فً العراق ، لكنهما هاجرا إلى فلسطٌن فً أوائل األربعٌنٌات من المرن العشرٌن حٌث 
تم إرسال كبلهما إلى العراق  1949نظمات الصهٌونٌة المهٌمنة. فً عام أصبحا أعضاء نشطٌن فً الم

لتنظٌم عالٌه من  -الذي كان آنذان ٌنظم جمٌع عملٌات العالٌه فً جمٌع أنحاء العالم  -من لبل الموساد 
ٌهود العراق والتفاوض على تفاصٌلها مع الحكومة العرالٌة. تم اختٌار االثنٌن تحدٌدا ألنه كان واضحا 

ذٌن كانوا جمٌعهم ، المحلٌة كانت فاشلة. كان األمل أنه، على عكس المبعوثٌن السابمٌنأن الصهٌونٌة ال
، لكنهم تائج أفضل. لمد حمموا بعض النجاح، فإن خلفٌتهم العرالٌة ستساعد فً تحمٌك نمن أصل أشكنازي

 ;Ben-Porat 1996, 1998)تجاه الصهٌونٌة  من البلمباالة األساسٌة للطائفة وعداإها لم ٌغٌروا
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 Me'irاٌّؤهفْٛ اٌصٙب٠ٕخ ال ٠ٕىوْٚ أْ اٌمٕبثً أفغود. ِٚغ مٌه ، فئُٔٙ إِب ٠نووْٚ ٘نٖ األؽلاس ثبٌّوٚه )  

. ٠نوو ٔؼ١ُ عٍؼبكٞ (Gat 1989; Kazzaz 1991)ػاللخ ثٙنٖ األؽلاس  ٌُٙ ب٠ٕخثشلح أْ اٌصٙ ٠ٕىوْٚ (. أ239ٚ :1993

ْ إؽلٜ إٌّشٛهاد اٌزٟ رلػٛ ا١ٌٙٛك ٌٍوؽ١ً ػٓ اٌؼواق لل ٚىػذ فٟ األؽ١بء ا١ٌٙٛك٠خ ثؼل فٟ وزبثٗ ػٓ ٘نٖ اٌؾٍمخ أ

 ٍُٙبػخ ٚٔصف ِٓ االٔفغبه األٚي فٟ ِمٙٝ كاه اٌج١عبء. ؽنهد إٌشوح ا١ٌٙٛك ِٓ أْ اٌؼٕف ظلُ٘ ١ٍأرٟ لو٠جًب ٚؽض

 .(Giladi 1992: 144–5)ػٍٝ اٌزَغ١ً ٌٍّغبكهح 
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Hillel 1985, 1987)المكتوبةدلٌك للتارٌخ والمذكرات المختلفة. ٌوضح تحلٌل شلومو سوٌرسكً ال ، 
أنشطة الحركة الصهٌونٌة فً العراق فً ذلن  ، بؤن، والمتعلمة بهذه األحداثداخل إسرائٌل وخارجها

الطائفة ولٌاداتها، وبالتالً تموٌض  . األول كان دق إسفٌن بٌنالولت كانت موجهة إلى هدفٌن أساسٌٌن
تنظٌم الجسر الجوي، لتحمٌك االستمرار فً الوضع داخل العراق. والثانً كان الساعٌة الخاصة  الجهود

ة العدٌد من المسإولٌن العرالٌٌن، من بٌنهم ابن تم تحمٌك الهدف األخٌر بشكل أساسً من خبلل رشو
 Gat)جوي لتوفٌر "خدمة الصٌانة" للطائرات المعنٌة ، الذي كسب ثروة من الجسر الالسعٌد، صباح

1989: 111– 2). 
 

ادٌة للٌهود الٌهودٌة جاهدة الضغط على الحكومة لوضع حد لؤلجواء المع خبلل األزمة، حاولت المٌادات
ا. األنشطة  والهستٌرٌا من ناحٌة، ومن ناحٌة أخرى بناء الثمة بٌن الٌهود بؤن هذا الضغط كان ناجح 

، جعلت جهود المٌادة ببل هرات العنٌفة أمام مكاتب الطائفةٌة ، مثل اإلضرابات المنظمة والمظاالصهٌون
 Swirskiمعنى. األكثر فعالٌة كانت حملة دعاٌة "تعد" بمزٌد من "المذابح" والمزٌد من المنابل )

، فمدت 1951ومارس  1950لحاسمة بٌن مارس ، خبلل األشهر ا(. على كل حال47-52 :1995
ا فً خططهالم تستطع منع  -مٌادة الٌهودٌة كل سٌطرة على األحداث ال ، ولم الحكومة من المضً لدم 

دئة الصهٌونٌة الدعاٌة. النائب الٌهودي فً مجلس ، ولم تتمكن من تههود من المغادرةتستطع منع الٌ
، أمضى 1951مارس  9مٌادة بشكل أفضل. فً ، لخص مولف الالشٌوخ العرالً، عزرا مناحم دانٌال

ا كامبل  فً مجلس الشٌوخ فً معارضة لانون الملكٌة )كان هو الوحٌد الذي صوت (. عند ضده ٌوم 
، لال: "هذه هً نهاٌة حلم بناء مجتمع غنً ٌستحك ماضٌه" )تم االستشهاد  "إسرائٌل" عودته إلى الوطن

ا فً العراق (. لٌس من المستغرب أن ٌكون آالف الٌهود الذٌن بموKazzaz 1991: 304به فً 
 24.(Kazzaz 1991: 305–6)ٌنتمون فً الغالب لعائبلت النخبة المرتبطة اجتماعٌا بالمٌادة 

 
ختم ب، ُمنح الٌهود جواز مرور صادر عن الحكومة العرالٌة. تم ختم مدوا جنسٌتهم وممتلكاتهمبعد أن ف

ا على العودة إلى العراق ، على [la yastati‘ an yarja‘ ila al-‘Iraq] أسود بعبارة "لن ٌكون لادر 
هو اسم ، و"الشرق األدنى للنمل"طائرات شركة  ص إلى إسرائٌل بواسطةاشخ. ثم نمل األ25الوثٌمة

رائٌلٌة. عند الوصول إلى إسرائٌل، بعد عدة ، شركة الطٌران الوطنٌة اإلسمزٌف ٌطلك على شركة العال
والتً ، من وثائك السفر العرالٌةر ، أصبح كل مهاجر مواطنا  إسرائٌلٌا . تم سحب الصوساعات

،  هوٌة إسرائٌلٌة. فً معظم الحاال ذات الصور بداخل بطالات، وضعت صودرت فً كثٌر من األحٌان
ا عبرٌ ا "حدٌث ا" ا اسم  ال سٌما إذا كان ألحدهم اسم عربً ، تم إعطاء الفرد أٌض 

.  من المطار تم تفرٌك 26
 (.Hacohen 1994المواطنٌن الجدد إلى معسكرات العبور )
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 زٙب اٌّز١ّيح اٌقبصخ ثٙب وـ "ا١ٌٙٛك اٌن٠ٓ ثمٛا فٟ اٌؼواق". أظو ِٛلؼُٙ ػٍٝ اإلٔزؤذغٛهد ٘نٖ اٌّغّٛػخ ٠ٛ٘   
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١ٌٙٛك اٌؼوال١١ٓ، ٚ٘نٖ إٌمطخ رغؼً ا١ٌٙٛك اٌؼوال١١ٓ ِقزٍف١ٓ ِوح أفوٜ ػٓ ا ظل ػٛكح اٌؼواق ِغٍك ثئؽىبَ  

، اٌلٌٚخ اٌؼوث١خ اٌٛؽ١لح اٌزٟ >8=6وبْ اٌؼواق، اٌنٞ شبهن فٟ ؽوة  اٌّغزّؼبد ا١ٌٙٛك٠خ اٌىج١وح األفوٜ فٟ إٍوائ١ً.

ه١ًٍّب فٟ ؽبٌخ ؽوة. ٘نا اٌٛظغ  لاْ، ِٕٚن مٌه اٌؾ١ٓ أصجؼ اٌجٍرٍه اٌؾوة هفعذ اٌزٛل١غ ػٍٝ ارفبق اٌٙلٔخ اٌنٞ أٔٙٝ

ٚهٚث١١ٓ ٚاألِو٠ى١١ٓ ٠غؼً ِٓ أٞ ارصبي ثبٌؼواق عو٠ّخ ثّٛعت اٌمبْٔٛ اإلٍوائ١ٍٟ. ٚػٍٝ اٌؼىٌ، ٠ّىٓ ١ٌٍٙٛك األ

أربػ ٍمٛغ اٌىزٍخ اٌَٛف١ز١خ ١ٌٍٙٛك فٟ أٚهٚثب اٌشول١خ أْ ٠فؼٍٛا اٌشٟء ٔفَٗ. ٠َُّؼ وّب اٌؼٛكح إٌٝ ك٠بهُ٘ ٌي٠بهرُٙ. 

 ."اٌٛغٓ االَ" إلٍوائ١١ٍ١ٓ ِٓ اٌَّزؼّواد اٌفو١َٔخ اٌَبثمخ ثبٌلفٛي إٌٝ اٌّغوة، أٚ إٌٝ اٌَّزؼّواد اٌفو١َٔخ
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ا٢ْ ٘نا إٌمً ِٓ عٛاى ٍفو ػوالٟ ٍٟء اٌَّؼخ إٌٝ عٛاى اٌَفو اإلٍوائ١ٍٟ. إ٠ال شٛؽػ ٟ٘  ٌُ ٠ٛصك أؽل ؽزٝ  

 .(Shohat 1992)رٕبلش مٌه ثبٍزقلاَ ٚصبئك ٚاٌل٠ٙب وّضبي اٌٛؽ١لح اٌزٟ 
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 الجئين نال يزالو تم إعادتهم إلى وطنهم ولكنهم الالجئون الذين -5
 

٪ من إجمالً عدد المهاجرٌن إلى الدولة الٌهودٌة الجدٌدة  18، كان العرالٌون ٌشكلون 1951فً ٌونٌو 
(Bensky et al. 1991: 13)من الهجرة إلى إسرائٌل. الحكومة  اومإسساته . لم ٌنجو هٌكل الطائفة

جمٌع الٌهود المادمٌن وفم ا  تً سٌطرت على الهجرة بمبضة مشددة، لامت بتوطٌناإلسرائٌلٌة ، ال
 الحتٌاجاتها ومصالحها. لم ٌكن للدولة الٌهودٌة الجدٌدة مصلحة فً مساعدة الٌهود على إحٌاء أشكال

أو تعزٌز الحفاظ على الثمافات الٌهودٌة الدولٌة. استمر  هم المدٌمة "المنفٌة" من التنظٌم المجتمعًحٌات
جمٌع المهاجرٌن أوال  فً معسكرات العبور التً تفرلوا منها إلى موالع مختلفة فً الببلد. تمٌل الحكومة 
ا إلى أن تكون أكثر صرامة فً تنفٌذ هذه اإلجراءات عندما ٌؤتً المهاجرون المعنٌون  اإلسرائٌلٌة دائم 

، ولم ٌكن سكان المعسكرات متؤكدٌن من أن الوصول إلى (Yiftachel 1995) لعربٌةمن الدول ا
المعسكرات ٌمثل خطوة لؤلمام. فً الوالع ، تم صٌاغة مصطلح باالس، "المنفى البابلً الثانً" فً سٌاق 

 .هذه المعسكرات وتم أسرها لمزاج السكان العرالٌٌن
 

عدام ، لامت الحكومة العرالٌة بإعملٌة عزرا ونحمٌا شهر من انتهاء، أي بعد ستة أ1952فً ٌناٌر 
، لدورهما المزعوم فً تفجٌرات الموالع اثنٌن من الناشطٌن الصهاٌنة، ٌوسف بصري وشالوم صالح

الٌهودٌة. كان رد فعل الحكومة اإلسرائٌلٌة من خبلل تنظٌم تجمعات للٌهود العرالٌٌن فً المدن 
السامٌة" فً العراق. كما ٌشٌر ٌهودا شنهاف ، فشلت هذه التجمعات اإلسرائٌلٌة لبلحتجاج على "معاداة 

، تشٌر التمارٌر بدال  من ذلن  .(Shenhav 1999: 605) فً إثارة المشاعر المتولعة بٌن المشاركٌن
لخارجٌة إلى أنه عند سماع خبر اإلعدامات فً بغداد، السرٌة المرسلة إلى لسم الشرق األوسط بوزارة ا

"هذا انتمام من هللا للحركة التً أوصلتنا إلى كانوا ٌتهامسون: فً معسكرات العبور  الٌٌنأن العرحظ لو
(. ال ٌمكننا، بالطبع، اعتبار هذا التمرٌر ٌمثل Shenhav 1999: 604 هذه األعماق" )مذكورة فً

نظروا  ، أو كدلٌل على الطرٌمة التًفً معسكرات العبور تجاه إسرائٌل موالف جمٌع الٌهود العرالٌٌن
، لم تؤخذها على هذا شارة إلى أن الحكومة اإلسرائٌلٌة، مع ذلنفٌها إلى أحداث األشهر السابمة. تجدر اإل

 .النحو
 

مثلة فً نفً من الواضح أن التفاصٌل المحددة للمغادرة من العراق ال تتفك مع الصٌغة الصهٌونٌة المت
، لم ٌكن لهم أي سٌطرة على ود العرالٌٌنهذه المصة ، أي الٌه"أبطال" وترن النفً. المفترض أن 

، من الواضح أن مجموعة من الٌهود صراحة من العراق. ومع ذلنمصٌرهم. لم ٌكن هنان لانون ٌطرد 
، أخرجتهم رٌع عدائً وغٌر مدروس، تشالتحوالت الدولٌة، وتحول األجواء السٌاسٌة، ولبل كل شًء

عجزة. كان األمر أشبه بالجحٌم السٌاسً وكابوس من الببلد. "عالٌه عزرا ونحمٌا" لم ٌكن حدثا م
 . بٌرولراطً

  
، بمنح الجنسٌة اإلسرائٌلٌة للٌهود رض أن تنتهً لصة الطرد من العراق، والسبً البابلًكان من المفت

، ، بعد ذلن1951حل أي تارٌخ سبمها. بعد عام ، كان لٌحل مطوٌلة العرالٌٌن. تتوٌجا لعملٌة تعوٌضٌة
العرالٌة وأن تسلط الضوء على حمٌمة أن ٌهود  الٌهن تحتفل الحكومة اإلسرائٌلٌة نفسها بالعٌتولع المرء أ

، لدمت بدال  من ن أحرار فً وطنهم. ومن المفارلات، رغم ذلنالعراق لم ٌكونوا فً المنفى بل مواطنو
رة الٌهود ، مما ٌبرز العناصر المؤساوٌة وراء هجرة / هجلٌهود العرالٌٌن كبلجئٌن ومنفٌٌنذلن ا

ها "أنمذت" ٌهود العراق البلجئٌن، "بوحشٌة" العرالٌٌن وكشف سٌالها "غٌر الصهٌونً". فً االدعاء بؤن
، لوضت الصهٌونٌة رواٌتها الخاصة عن الخبلص المنتصر. هل سمحت نفٌهم من لبل العراق

 منفٌٌن؟الصهٌونٌة للٌهود المنفٌٌن بالعودة إلى دٌارهم؟ أم أنها وفرت ملجؤ لبلجئٌن ال
 

ا مسؤلة الطرد الٌهودي من العراق  فً دراساته األخٌرة ، أظهر ٌهودا شنهاف كٌف أثارت إسرائٌل مرار 
المسإولٌة عن مشكلة البلجئٌن الفلسطٌنٌٌن  كحجة مضادة ضد المطالب الدولٌة التً تفترضها إسرائٌل.
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ن حدثٌن تارٌخٌٌن غٌر مرتبطٌن والسماح بعودة الفلسطٌنٌٌن. لذلن سعت إسرائٌل إلى إلامة توازي بٌ
منذ الخمسٌنٌات من المرن  الهجرة الٌهودٌة خارج العراق والمؤساة الفلسطٌنٌة فً فلسطٌن. -بهما 

، ساس تبادال  سكانٌ ا غٌر متوازن، جادلت إسرائٌل بؤن ما حدث فً الشرق األوسط كان فً األالماضً
ئٌل مواطنً "البلجئٌن" أنه مثلما جعلت إسرا فلسطٌنٌٌن للٌهود العرالٌٌن. كان معنى هذه الحجة

هنان  .(Shenhav 2002) ، ٌنبغً على الدول العربٌة أن تفعل الشًء نفسه مع الفلسطٌنٌٌنالعرالٌٌن
، والتً تظهر على أنها نوع من د العرالٌون فً العراقحجج مماثلة حول الممتلكات التً تركها الٌهو

بعد تجمٌد الممتلكات . 27 (Shenhav 1999) ً تركت فً فلسطٌن"العائد" للممتلكات الفلسطٌنٌة الت
زالون فً كان معظم ٌهود العراق ال ٌ -مرة أخرى-، عندما 1951الٌهودٌة فً العراق فً مارس 

، أعلن وزٌر الخارجٌة اإلسرائٌلً موشٌه شارٌت "لمد أخذنا فً االعتبار لٌمة العراق ولٌس فً إسرائٌل
لعرب لتدفع لتم تجمٌدها فً العراق عند حساب التعوٌضات التً تعهدنا بها  الممتلكات الٌهودٌة التً

بغض النظر عن (. Shenhav 1999: 605 الذٌن هجروا الممتلكات فً إسرائٌل ")مذكورة فً
العرالٌة  صهٌونٌة فً المضٌةالعلنٌة المصة ال، فإن هذه الحجج تكشف هشاشة كونها زائفة وساخرة

روا إلى إسرائٌل كجزء علٌها. من خبلل اإلشارة إلى أن الٌهود العرالٌٌن هاج وتإكد طبٌعتها المختلف
، تموض إسرائٌل ع الفلسطٌنٌٌن المهجرٌن والبلجئٌن، وبتعادلهم ممن "الصفمة" مع العالم العربً

العرالٌٌن صٌاغتها الخاصة ألي عالٌه كنهاٌة مرغوبة للنفً. فً حٌن أن نتائج تحركات الٌهود 
، فإن منطم ا بلة للممارنة بؤي حال من األحواللٌست لا 1948فً الشرق األوسط بعد عام  ٌنوالفلسطٌنٌ

 -" لعالٌهلاس ا معٌن ا من المنفى ٌجمعهم. نفس التفاصٌل التً تجعل من الهجرة الٌهودٌة العرالٌة "نموذجا  
 ع الفلسطٌنٌٌن."تجارة البلجئٌن" متجعلهم المرشحٌن المثالٌٌن لـ  - أعداد هائلة فً آن واحد

 
، نولشت لسكانً" )المنفى المتعمد للشعوب(، أو "التبادل اللدهشة أن إمكانٌة النمل المزدوجومن المثٌر 

فمد لام ، مارس من ذلن العام . ف1949ًفً الوالع فً بعض األوساط الصهٌونٌة بالفعل فً عام 
نظرٌة "نمل  أمرٌكً صهٌونً وعالم جدلً بنشر ًٌمٌن (، وهو1970-1891جوزٌف شختمان )
، والذي دعا فٌه إلى تبادل سكانً التباع النموذج "الناجح" للتبادل الٌونانً التركً السكان فً آسٌا"

ا فً 1923المبٌن فً معاهدة لوزان فً عام  كتاب شٌختمان . احتل الٌهود العرالٌون مكان ا خاص 
 An interstate Treaty on Exchange of Population ًمعاهدة بٌن الدول للتبادل السكان"
لى نمل عرب ، والتً تنص عحكومتً الدولة الٌهودٌة والعراق كانت ستبرم بٌنفً المعاهد التً  "

 Schechtman 1949: 133–4 ; italics) الٌهود العرالٌٌن إلى فلسطٌنفلسطٌن إلى العراق ونمل 
mineهذه ، ولد نولشت1949كان متداوال  فً العراق عام أن الكتاب  (. األمر األكثر إثارة للدهشة هو 

 :Kazzaz 1991)األفكار فً نفس األوساط والمجبلت المومٌة المتطرفة التً تدعو إلى طرد الٌهود 
299). 

 
ففً عام ، إسرائٌل الحم ا لبلستهبلن الدولًالذي تبنته  كتاب شٌختمان لد أثر على خط الحججسواء كان 
"الشمٌك التوأم" غٌر المؤساوي للمؤساة  -عن غٌر لصد- أصبحت لضٌة الٌهود العرالٌٌن، 1951
لانونٌ ا  . وهكذا أصبح الٌهود العرالٌون شذوذ اوبروزها المستمر كمضٌة نفً شعب بؤكمله –ٌة الفلسطٌن

أما األحرار.  "عرالٌن" والبلجئٌن فً "إسرائٌل" تم إعادتهم فً الحال إلى المواطنٌندولٌ ا، فهم أشخاص 
 .هم ألل شذوذا  فً هذا الصدد ، فهم الجئون فمطف، الفلسطٌنٌون
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 اختفاء المنفى -6
 

فً آن واحد ٌكشف الفجوة التً ال  منفٌا   إن الشرط الغرٌب المتمثل فً أن تكون مواطنا  الجئا  والجئا  
، والتارٌخ ٌة الصهٌونٌةر عنه فً اإلٌدٌولوجتُحصى بٌن نموذج العودة الٌهودٌة على النحو المعب
، وهً إسرائٌل. إنه ٌوضح كٌف عملت الصهٌونٌةالمعٌشً الملموس لكثٌر من الٌهود الذٌن هاجروا إلى 

، تنتج داخلها أشكاال  جدٌدة الشعب إلى الوطن؛ العودة واإلعادة جٌة أساسها الفداء ونهاٌة المنفىأٌدٌولو
هإالء المنفٌون غٌر مفصولٌن وغٌر مرئٌٌن ألن من المنفى ٌجب أن تظل غٌر مرئٌة. ٌجب أن ٌظل 

، أثناء نفٌهم. فً ضوء ذلناحتمال وا فً تحمٌك مفهوم الفداء ورعاٌاهم هم نفس األشخاص الذٌن نجح
نفٌ ا من العراق، بل فإن حالة النفً الدائمة التً عبر عنها الكثٌر من الكتاب الٌهود العرالٌٌن لٌست فمط 
"إسرائٌلً"،  منفىنفٌ ا آخر من سببه لبولهم الخروج من العراق. فهمهم الشاذ ألنفسهم ألنهم ٌعٌشون فً 

ا مع الرواٌة المزدوجة لدولة إسرائٌل. ومثلما ٌترن السرد الصهٌونً الدولة افً الوالع لمنفٌة ، ٌتفك تمام 
دٌة التً شكلتها األنشطة التذكارٌة للمٌادة الٌهودٌة العرالٌة ، فإن المصة السرللٌهود العرالٌٌن بدون حل

أن العراق وبابل ٌشكبلن المولع المنفرد بامتٌاز فً لوة الفهم ، ذاتٌا  هً نفسها. ومن المفارلات المعٌنة
لكنهم من البداٌة اعتبروا ، هو الذي أنتج فئة واحدة من الناس الذٌن عادوا إلى وطنهم والغربً للنفً

 .سهم البلجئٌنأنف
********* 

 
د جد ا إخبارٌة ذات تؤثٌر محدو صحٌفة، أجرى الصحفً البارز باروخ نادل ممابلة مع 1977فً عام 

وفً معرض تناوله لمضٌة الٌهود العرالٌٌن فً إسرائٌل، . ةعربٌ نشرها ٌهود إسرائٌلٌن من ذوي أصول
. هل حاولت الحركة الصهٌونٌة فً العراق أثار نادل شبح طبٌعة العملٌة  المتختلف على مصدالٌاتها

ال مسؤلة إنماذ الٌهود على سبٌل المث :"تشجٌع" الٌهود على المغادرة؟ كان نادل صرٌحا فً رده
ممتلكاتهم". فً  وانا الناس ونؤخذوعطأ، كان هنان اتفاق ]بٌن إسرائٌل والعراق[ ٌنص على "العرالٌٌن

، لذلن لام مبعوثو م الرغبة فً الهجرةاشوا فً ثراء لٌست لدٌهالعراق لم ٌنجح االتفاق: الٌهود الذٌن ع
الدولة اإلسرائٌلٌة بتفجٌر المنابل فً المراكز السكانٌة الٌهودٌة إلثارة حالة من الذعر التً أدت إلى فرار 

 (.Ben-Porat 1998: 267جمٌع الٌهود العرالٌٌن تمرٌب ا فً غضون ستة أشهر )المذكورة فً 
مبعوثً  ، رئٌساالتهامات. ٌمول مردخاي بن بوراتالمرة األولى التً تثار فٌها هذه لم تكن هذه هً 
 :Ben-Porat 1998، فً مذكراته أن مثل هذه االدعاءات جعلته "ال ٌهدأ" لسنوات )الموساد فً بغداد

، بدأ بن غورٌون تحمٌم ا داخل الموساد فً أعماب اتهامات (. فً الستٌنٌات من المرن الماض267ً
استمرت الشائعات ونظرٌات المإامرة حول و، د عرالٌون. كما أظهر نعٌم جلعاديماثلة وجهها ٌهوم

 Ben-Poratلعمود من الزمان ) لتفجٌرات فً بغداد لتطارد الطائفةدور الحركة الصهٌونٌة فً ا
1998: 250–66; Giladi 1992. )28 

 
، بمماضاة الصحفً فً الحكومة اإلسرائٌلٌة آلن وزٌر فً، لام بن بورات ، وهو اردا  على اتهامات نادل

، أجبر نادل على االعتراف عدة جوالت من الكدمات فً المحكمةبتهمة التشهٌر. بعد  1980عام 
تم تحمٌك الهجرة الٌهودٌة العرالٌة  :ه األولات ٌملً بٌان التسوٌة. تمول بٌانبالهزٌمة. كان بن بور

ا هود العرالٌٌن إلى األرض الممدسةبسبب تطلع الٌ، الٌه[، فً إطار عملٌة عزرا ونحمٌا]الع ، وأٌض 
 عرالٌة والتً تنطوي على االضطهادبسبب الضغط الذي ال ٌطاق الذي مارسته علٌهم الحكومة ال

، لبلت 1981فً نوفمبر  .29(Ben-Porat 1998: 268–9وهلم جرا ) واالعتماالت واإلعدامات

                                                 
ب٘ل عٍؼبكٞ ٔفَٗ وبْ ٔبشًطب ص١ٔٛ١ًٙب فٟ اٌؼواق. فٟ إٌّفٝ فٟ ٠ٛ١ٔٛهن ، ووً اٌؼمٛك اٌم١ٍٍخ اٌّبظ١خ ٌفعؼ كٚه إٍوائ١ً فٟ اٌزفغ١واد. ش >2

  http://tcbhatecrew.net/text/bengurionscandals.pdf َٔقزٗ اٌغل٠لح ِٓ اٌىزبة ػجو اإلٔزؤذ فٟ
29

ثٛهاد ع١ّغ األٚهاق اٌّزؼٍمخ ثبٌزؾم١مبد ٚاٌّؾبوّبد اٌّقزٍفخ اٌّزؼٍمخ ثٙنٖ اٌؾٍمخ. وبْ ١ٔزٗ "ٚظغ ؽل ٌٙب، ِوح ٚاؽلح فٟ ِنووارٗ ، ٔشو ثٓ   

 (Ben-Porat 1998: 267ٚإٌٝ األثل" )
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تمكن الٌهود العرالٌون من صنع تارٌخ لانونً آخر. لمد  ،البٌان وصدلت علٌه. بهذه الطرٌمةالمحكمة 
 ة الوحٌدة من المهاجرٌن إلسرائٌل الذٌن تم التصدٌك على نفً الذٌن تم بؤمر من المحكمة.ا الجالٌأصبحو
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