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مهرجان ل�شعراء من لبنان وم�صر ّ
وقعوا دواوينهم في «الأوني�سكو»
«الحركة الثقافية»� :إي�صال ر�سالة المعرفة �إلى الأمة ك ّلها

عبا�س �شبالق في «هجرة �أو تهجير:»...
تعزيز فهمنا لتاريخ يهود العراق الم�ضطرب

لمى ن ّوام

محمود شريح

ل� ّب��ى م��ت��ذ ّوق��و الشعر م��ن ك��اف��ة المناطق
اللبنانية ،الدعوة إلى مهرجان شعري أقامته
الحركة الثقافية في لبنان في قصر األونيسكو
في بيروت ،ألربعة شعراء ،في طليعتهم شاعر
مصر حسن شهاب الدين ،وشعراء شباب من
لبنان ه��م :عال خضارو من لبنان الشمالي،
مصطفى صلح من بعلبك ،وخليل عاصي من
الجنوب .وو ّقع الشعراء مجموعاتهم الشعرية
الصادرة عن الحركة.
حضر االحتفال رئيس الحركة الثقافية في
لبنان الشاعر بالل ش��رارة ،الشاعر ط��ارق آل
ناصر الدين ،الشيخ فضل مخدّر ومجموعة
م��ن ال��ش��ع��راء منهم :عبد ال��ق��ادر الحصني،
ف���اروق ش��وي��خ ،علي ن��س��ر ،م��ه��دي منصور،
سليم عالء الدين ،عباس عيّاد ،رئيس جمعية
«إب��داع» الشاعر علي عباس ،ولفيف من األهل
واألصدقاء.
تتابع الحركة الثقافية مشروعها بإصدار
مجموعات شعريّة ألربعة شعراء متميّزين،
حيث و ّقع الشاعر حسن شهاب الدين من مصر
مختارات شعرية له بعنوان «أثري في المرآة».
وو ّقع الشاعر خليل عاصي مجموعته الشعرية
بعنوان «لو أنّ الضوء ينام» ،فيما و ّقعت عال
خضارو مجموعتها «ش�لاّل الحبق» ،وو ّق��ع
مصطفى صلح مجموعته «هي القبلة».
بدأ االحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ،ث ّم
ألقت الفنانة التشكيلية خيرات الزين كلمة
الحركة الثقافية في لبنان ،ن ّوهت فيها بما قدّمه
الشعراء من خالل كتاباتهم التي تن ّوعت بين
الحياة واإلنسان واألرض والطبيعة .وشدّدت
على دور المث ّقف في المجتمع والحياة ،وقالت:
«ألن األوط��ان تبنى من أجل الكلمة والموقف
والثبات ،وألن الحركة الثقافية في لبنان تؤمن
بالدور الثقافي الذي يقدّمه المبدعون على كافة
مستوياتهم ،هي اليوم تشارك الشعراء في هذا
اإلنجاز األدب��ي الكبير ،وهي مستمرة في دعم
الثقافة في كل مكان».
ودعت الزين إلى إيالء العمل الثقافي أهمية
أكبر على مستوى ك ّل الوطن« ،وه��ذا يتطلب
دعما ً ورعاية من الدولة ألن للثقافة قدسية
ولألدب محرابا ً وللفن مبدعيه ،لذلك ال ب ّد من
توجيه البوصلة الصحيحة نحو إيجاد حالة
ثقافية جامعة تكون مرجعا ً أدب��ي �ا ً وفكريا ً
الحب والسالم
لك ّل المناضلين الساعين إلى
ّ
ومقاومة الظلم .وألننا نريد الحياة ،أبينا إال أن
نكون مع الحرف والكلمة واإلبداع ،ونصون كل
المعتقدات من خالل منهجية حقة قادرة على
إيصال رسالة المعرفة إلى ك ّل األمة».
وأض��اف��ت ال��زي��ن« :إذا ك��ان الشباب نصف
الحاضر وكل المستقبل ،فالشعر هو اإلكسير
العجيب ال��ذي يجعل الشباب ك ّل العمر شاء
الزمان أو أب��ى .وعاهدت الحركة الثقافية أن
تكون حضنا ً أدبيا ً دافئا ً لكل موهبة شابة،
ّ
فسخرت طاقات شيوخها ورموزها الكتشاف
الطاقات».
ث ّم كانت ق��راءات شعرية من قبل الشعراء
األرب��ع��ة ،إذ ألقى ك � ّل واح��د منهم قصيدة من
ديوانه الشعري.
«البناء» حضرت االحتفال ،وأجرت لقاءات
عدّة حول المناسبة.
رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر
بالل شرارة يقول« :للسنة الثانية على التوالي،
ّ
ننظم تظاهرة ثقافية .فالسنة الماضية شهدت
الحركة توقيع خمسة دواوين للشعراء :غسان
مطر ،المير طارق آل ناصر الدين ،باسم عباس،
عبد القادر الحصني وأنا .وهذه السنةّ ،
نظمت
الحركة منذ أسابيع توقيع ديوانين للشاعرين
علي عبد ال��ك��ري��م ط��ال��ب و حسن ح��ج��ازي.
واليوم نشهد توقيع دواوين لثالثة شعراء من
لبنان ،وللشاعر حسن شهاب الدين من مصر.
نحن كحركة ثقافية أقدمنا على هذه المبادرة
لمصلحة الكاتب بعيدا ً عن دور النشر .فنحن
منحازون إلى الكاتب ،وقدّمنا السنة الماضية
تجربة مماثلة ونجحت».
أما الناقد والشاعر عبد القادر الحصني فقال:

عباس شبالق في «هجرة أو تهجير :ظروف ومالبسات
«مؤسسة الدراسات
هجرة يهود العراق» الصادر عن
ّ
الفلسطينية» ،يسبر غور األوضاع التي أحاطت بتهجير
يهود العراق إلى «إسرائيل» بعد قيام الدولة العبرية،
وما البسها من أدوار أدّتها أساسا ً الحركة الصهيونية،
وساندتها قوى أجنبية ومحلية متن ّفذة ،ساهمت في
تعزيز الدولة العبرية وفي والدة «مسألة يهودية» في
الشرق.
هي دراسة لحالة يهود العراق وهجرتهم الجماعية
إلى «إسرائيل» في الفترة  ،1951 – 1950ينهض بها
معني بدراسات
زميل باحث في جامعة «أوكسفورد»،
ّ
الشتاث والهجرة القسرية لالجئين وعديمي الجنسية
داخ��ل بالدهم وخارجها ،خصوصا ً في منطقة الشرق
األوسط.
يبدأ شبالق حيث توجب البداية .وجد نفسه خالل عمله
في مركز األبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في
بيروت في مطلع السبعينات من القرن الماضي ضمن حلقة
ضيقة تض ّم باحثين وناشطين سياسيين مهتمين بدراسة
العالقة بين الحركة الصهيونية ويهود الشرق .ويش ّكل
هؤالء نصف السكان في «إسرائيل» ،وجاء معظمهم من
دول عربية .وكانت غالبية جيل النكبة من الفلسطينيين
م ّمن عايشوهم في فلسطين تسميهم «اليهود العرب».
وأخذ مركز األبحاث الفلسطيني ينشر بعض المقاالت عن
أحوالهم ونضاالتهم المطالِبة بالمساواة وعدم التمييز،
ويتابع ما كان يصدر عنهم من بيانات ونشاطات احتجاج
تقوم بها منظمات ،مثل «الفهود السود» ،إضافة إلى ما
كانت تنشره منظمات وأحزاب يسارية ،أبرزها «الحزب
الشيوعي اإلسرائيلي ـ راكح» الذي كان قد انض ّم إليه عدد
من اليهود العراقيين الشيوعيين.
وأب��دى بعض القياديين في منظمة التحرير اهتماما ً
بالموضوع آنذاك ،وصدر قرار عن جامعة الدول العربية
عام  ،1974بطلب من المنظمة ،يدعو مَن يرغب من اليهود
العرب العودة إلى بلده العربي األصلي.
وبعد انتقاله للعيش في لندن ،جمعته أوضاع الدراسة
والعمل بعدد من اليهود العرب .وفي معظم تلك اللقاءات
كان يطرح على كل منهم أسئلة تتعلق بظروف هجرتهم
وأوضاعهم وتطلعاتهم .وأتاحت له المصادر المتوفرة
في المكتبات الجامعية في لندن ،وفي مركز الوثائق
البريطاني ،إضافة إلى موجودات مركز الوثائق الوطني
في بغداد ،فرصة ن��ادرة إلنجاز هذه الدراسة على رغم
انشغاله بالعمل الصحافي في تلك األثناء.
صدر هذا الكتاب باإلنكليزية عن «دار الساقي» في لندن،
في طبعته األولى عام  ،1985وفي طبعة ثانية منقحة
قليالً عام  .2005وأبدت األوساط األكاديمية واإلعالمية
في الغرب اهتماما ً به ،وذلك لندرة ما ُكتب عن الموضوع.
كما ق ّررن جامعات أميركية عدة ،معنية بالدراسات الشرق
األوسطية اعتباره أحد المراجع المتعلقة بهذه الدراسات،
خصوصا ً ما له صلة بوضع األقليات ،والصراع العربي ـ
«اإلسرائيلي» ،وتاريخ الحركة الصهيونية ودراسات ما
بعد الكولونيالية .واع ُتبر الكتاب عمالً ريادياً ،أو طالئعيا ً
في موضوعه.
يرى الباحث شبالق أنّ السبب األول في ذلك يعود إلى
عدم ظهور كتب تتناول أوضاع يهود العراق بعد هجرتهم،
خصوصا ً رواية خروجهم نفسها وما رافقها من مالبسات.
وربما كان ذلك بتأثير الفاجعة التي نزلت بهذه الطائفة
المتجذرة بعد اقتالعها من وطنها العراق وترحيلها
الجماعي إلى «إسرائيل» .وكان ثمة كتب باللغة العبرية
أ ّلفها مبعوثون صهيونيون أوفدتهم الحركة الصهيونية
إلى العراق ،قد ُنشرت في «إسرائيل» .وقام مركز الدراسات
الفلسطينية في جامعة بغداد ،وبالتعاون أحيانا ً مع
مركز األب��ح��اث التابع لمنظمة التحرير ف��ي بيروت،
بترجمات محدودة التوزيع لهذه الكتب عكست طريقة
تفكير المؤسسة الصهيونية األشكنازية في فلسطين في
تلك الفترة في التعامل مع يهود الشرق .ووضع هؤالء
المبعوثون ،وهم أساسا ً أوروبيون ،تقارير عمالنية عن
مهماتهم في العراق من وجهة نظر استشراقية ،ومن
منظور العالقة ذاتها بين السلطات االستعمارية وسكان
المستعمرات ،ومن دون فهم مجتمعات الشرق وثقافة
الطوائف اليهودية فيها .وفي الواقع ،لم يكن هناك دوافع
كامنة ،أو «مسألة يهودية» ،لحمل اليهود العرب األصليين
على الهجرة.
وثمة سبب ثانٍ لالهتمام الذي حظي به هذا الكتاب،
وهو أنه الكتاب األول المستند إلى الوثائق العراقية
والبريطانية التي أُف��رج عنها والمتعلقة بهجرة هذه
الطائفة على النحو الذي تمت فيه ،إذ كانت هجرة من
دون رغبتها ،ومن وراء ظهرها ،وساهم في تنفيذها أكثر
من طرف محلي ودول��ي ،وبتخطيط ُمسبق من الحركة
الصهيونية.
يعود بنا شبالق إلى سرد رواية الهجرة منذ بدايتها:
لم يكن يهود الشرق في األس��اس ج��زءا ً من المشروع
االستعماري الصهيوني في فلسطين .إن دراس��ة حالة
يهود العراق ،وهجرتهم الجماعية إلى «إسرائيل» في
الفترة  ،1951 – 1950ربما تكون النموذج األفضل
لتحليل العالقة بين الحركة الصهيونية ويهود الشرق
وفهمها ،والعرب منهم خصوصاً .ولعل أهم تلك االعتبارات
ِقدَم يهود العراق ،وتجذرهم فيه ،وحفاظهم على هويتهم
الثقافية عقودا ً طويلة في إطار مجتمع متنوع الديانات
واألعراق ،في تجربة غنية وفريدة .فلم يحدث في العراق
هجرة لليهود األوروبيين الذين وفدوا إلى المنطقة العربية
في فترة المد الكولونيالي األوروبي ،كما جرى ليهود كل
من المغرب العربي ومصر ،على سبيل المثال ،إذ كان يهود
العراق مندمجين ،إلى ح ّد بعيد ،في تقاليدهم االجتماعية
ولغتهم ،في المجتمع العراقي ،ويرون أنفسهم ،كما ينظر
إليهم مجتمعهم ،مواطنين عراقيين ،ولم يعتبروا أنفسهم،
على امتداد تاريخهم ،أقلية قومية ،إنما طائفة دينية .أ ّما
عالقتهم بفلسطين فبقيت محصورة في اإلط��ار الديني
وزي��ارة المقامات والمراكز الدينية اليهودية فيها .ولم
تؤ ّد عوامل الطرد ،أو اإلقصاء االجتماعي الكامنة ،أي دور
في دفعهم إلى الهجرة ،كما حدث في دول أخرى .إلاّ إن
مكانتهم االقتصادية وقربهم من مركز السلطة إبان العهد
الملكي الموالي للبريطانيين ،جلبا لهم في بعض األحيان
قدرا ً من سخط عناصر قومية متط ّرفة وغيرتها.
وعندما أعاد البريطانيون احتالل العراق في صيف
س ّميت
 ،1941وقعت أعمال عنف وقتل ونهب في بغدادُ ،

عاصي

خضارو
«في حفل التوقيع ،هناك مجموعات شعرية
متميّزة ،حسن شهاب الدين اس��م مميّز على
مستوى مصر ،وه��و في طليعة شعراء هبة
النيل ،له تجربة كبيرة ،وسبق أن أصدر عددا ً
من المجموعات الشعرية ونال جوائزعربية من
جهات عدّة .أما اليوم فيقدّم مختارات شعرية.
مجموعة خليل عاصي هي تجربته الشعرية
األول��ى ،ولكن خليل اس��م صاعد بسرعة غير
متوقعة .فمن يقرأ ه��ذا ال��دي��وان سيشعر أن
لخليل عاصي تجربة شعرية سابقة .شعر
مصطفى صلح يمتاز بالقصيدة العربية
األصيلة ،بااللتزام بمحور ّ
الشعر وقليل من
الميل إلى التفعيلة ،لكن تجربته هي تجربة
عروبية ،تجربة منبرية .إلى اآلن هو صوت
مميّز بين الشباب في لبنان .أما عال خضارو،
فتجربتها الشعرية الثالثة ممتازة ،وصوتها
ّ
يشق طريقه باتجاه الوصول
الشعري ما زال
إلى استقرار .أعتقد أنّ التوقيع سيكون مميزاً،
وسيقدم الشعراء ك ّل جميل».
وقال الشاعر خليل عاصي« :أنا أكتب الشعر
منذ زمن ،لدي عدد من القصائد لكنني لم أنشرها.

منذ عشر سنوات تقريبا ً احترفت الشعر ،وصرت
أش��ارك في أمسيات ون���دوات ،واآلن أن��ا أو ّق��ع
ديواني الشعري األ ّول الذي يقع في  140صفحة،
ويتناول مواضيع عدّة منها ما يتعلّق بالوجدان،
والمواضيع الذاتية التي لها طابع فلسفي،
ومواضيع تتعلق باألمور الروحانية ،الصوفية
الحب .الديوان يتض ّمن 16
إلى ح ِّد ما ،إضافة إلى
ّ
نصاً ،هناك أيضا ً قصائد وطن ّية لها عالقة بهموم
ّ
المواطن اللبناني والعربي بشكل عام».
ويضيف عاصي« :الشاعر ابن بيئته ،عليه أن
يك ُتب المشاكل الموجودة التي يعيشها ،إضافة
إلى الهواجس الداخلية التي تختلج في داخل
اإلنسان ،وقد أهديت ديواني لكل إنسان ما زال
وحب وإنسان في داخله ،ولهذا
يحتفظ بضوء
ّ
السبب أسميت ديواني لو أن الضوء ينام ،فهذه
العبارة تحمل وجوها ً عدّة ،إذ ربما يكون الضوء
حبا ً أو عدال ً أو أيّ أم ٍر جميل».
وشكر عاصي «الحركة الثقافية في لبنان»
على هذه السابقة التي قد ّمتها للشعراء ،وقال:
«إننا اليوم نعاني من تش ّوهات ط��رأت على
الشعر واألدب ،وأعتبر أننا بحاجة إلى تنقية

شهاب الدين وشويخ

ذائقة المتلقي وتوجيهها نحو الشعر الحقيقي
والصحيح».
وقال الشاعر حسن شهاب الدين« :أنا سعيد
جدا ً لوجودي في لبنان بين كوكبة من الشعراء
اللبنانيين في حفل توقيع الديوان ،وهذا خير
دليل على ما تقوم به الحركة الثقافية اللبنانية
من جهد .نطمع ونطمح أن تم ّد بنحيها على
مستوى العالم العربي .النشاط ملحوظ جدا ً
وأحيي كل المشاركين فيه وعلى رأسهم رئيس
الحركة الثقافية الشاعر بالل شرارة ،والشعراء
األصدقاء ،كما أحيّي الفنانة التشكيلية خيرات
الزين ،فجميعهم قاموا بمجهود كبير ،وكانت
دعوتهم لي لتوقيع ديواني في لبنان مظهرا ً من
مظاهر العروبة الحقيقية والتواصل األدبي،
وبيروت معروفة أ ّنها مدينة شاعرة».
وعن ديوانه يقول« :ديواني ـ أثري في المرآة
ـ عبارة عن مختارات شعرية من مجموعاتي
السابقة .إذ اخترت ثالثين قصيدة من ثالثة
دواوين ( 10قصائد من كل ديوان)».
وقال رئيس ملتقى «أصل الحكي» الشاعر
سليم ع�لاء ال��دي��ن« :ه��و م��ش��روع لتشجيع
الشعراء الشباب حاملي الراية المقبلين في
الشعر ،تشجيعا ً لهم على اإلصدار ،لنقول إننا
كنا وما زلنا ورغم كل ما يجري حولنا ،مؤمنين
بالكلمة والشعر والثقافة ،وأن الثقافة ما زالت
تحت ّل مكانا ً مهما ً جدا ً في حياتنا اليومية في
هذا المجتمع ،لنواجه البشاعة والحقد والكره
وال��ظ�لام وك��ل م��ا نعيشه ،بالشعر والكلمة
والثقافة».
بدورها ،قالت الشاعرة عال خضارو« :برأيي،
الشاعر ال يُصنع ،الشاعر يُو َلد .أما ديواني
فيحتوي على عدّة قصائد وطنية ،وجدانية،
ومواضيع متن ّوعة ،وفيه رسالة شكر وعرفان
لكل إنسان وقف إلى جانبي ودعمني ،وأتمنى
م��ن ك��ل شخص يقرأ دي��وان��ي ،أن يشعر أن
موجه إليه .استغرق التحضير للديوان
الديوان ّ
سنتين ،وأق����دّم ش��ك��ري وامتناني للحركة
الثقافية في لبنان ،التي تض ّم ر ّواد الثقافة في
لبنان والعالم العربي ،وهذا شرف كبير لي أنهم
أعطوني ثقتهم وأن أطبع ديواني عن طريقهم».
وقال الشاعر مصطفى الصلح« :إنه مشروع
هام جدا ً ما تقوم به الحركة الثقافية في لبنان.
فأن ّ
تنظم حفل توقيع مشترك ألربعة شعراء
إضافة إل��ى نشر ه��ذه ال��دواوي��ن أم � ٌر عظيم.
والمميّز أنّ ك ّل شاعر ينتمي إلى لون شعريّ
مختلف عن اآلخر .أشكر الحركة الثقافية على
الجهود الجبارة في تنظيم هذا النشاط الذي
أعتبره حالة وطنية وثقافية بعيدة عن ج ّو
الحقن الطائفي والسياسي الذي نعيشه اليوم
في لبنان من تظاهرات وأحداث».
وع���ن دي���وان���ه ي��ق��ول« :دي���وان���ي متن ّوع
ويعالج مجموعة قضايا وطنية ،إضافة إلى
ج��زء من الغزل ال��ه��ادف ،وج��زء من القضايا
االجتماعية».

دعوة �إلى التكاتف واالتحاد والعمل من �أجل �إعمار �سورية

«�أبناء اليا�سمين» ...عر�ض ًا م�سرح ّي ًا في دم�شق
أقامت مديرية ثقافة ريف دمشق مساء أ ّول من أمس ،لمناسبة
أعياد تشرين ،عرضا ً مسرحيا ً عنوانه «أبناء الياسمين» ،من
تأليف مؤيد أحمد وإخراجه ،وذلك على مسرح «صالة الثامن من
آذار» في دمشق.
تحدّث العمل على مدى ساعة وعشرين دقيقة ع ّما ح ّل في
سورية خالل السنوات الخمس الماضية ،وكيف كانت بلد األمن
واألم��ان والحضارة واألبجدية األول��ى ،وما حل بها على أيدي
التنظيمات اإلرهابية التي عاثت فسادا ً ودمارا ً وتخريبا ً فيها.
وتط ّرق مخرج العمل بطريقة غير مباشرة إلى اآلثار السلبية
التي ظهرت على الشعب السوري نتيجة األزمة وانعكاساتها على
ك ّل مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية .منبّها ً في
نهاية العرض إلى ضرورة التكاتف واالتحاد لمصلحة سورية
وشعبها.
واستطاع الممثلون عبر تجسيدهم عدّة شخصيات متن ّوعة
منها اللص والعجوز والشاعر وجامع الجثث ،من إيصال المراد
من أدواره���م بطريقة فنية المسها الجمهور بأسلوب بسيط
وواقعي .

وقال مخرج العمل مؤيد أحمد إن الهدف من هذا العمل دعوة
الشعب السوري إلى التكاتف واالتحاد والعمل جميعا ً من أجل
إعمار سوريانا وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل األزمة .وأن نعي
جميعا ً أنّ ما تع ّرضنا له خالل هذه السنوات كان بهدف تدمير
بلدنا وحضارتنا وتراثنا .
وأضاف صاحب مسرحية «الطوفان» أن هذا العمل قدّم 11
ممثالً وممثلة .بعضهم من الممثلين المحترفين وآخرون من طالب
المعهد العالي للفنون المسرحية والمنتسبين إلى نقابة الفنانين.
مشيرا ً إلى أنّ الممثلين استطاعوا تأدية أدوراهم بطريقة جيدة
القت استحسان الجمهور.
وقالت مديرة الثقافة في ريف دمشق ليلى صعب إن المسرح
الحي الذي تتو ّلد منه كل أنواع الثقافة .وهو القمة التي
هو الجذر
ّ
تلتقي عندها احتياجات اإلنسان الجمالية والذهنية .ويمكن
للمسرح أن يؤدي دوره إذا ُو ّظف بطريقة صحيحة وحضارية،
وأن يكون مدرسة لألخالق والقيم اإلنسانية .وال يمكن العمل
بالثقافة إذا لم يكن المسرح على رأس اهتماماتنا ،خصوصا ً في
هذه الظروف.

التوجه إلى فئة الشباب بخطاب مختلف
وأضافت« :علينا
ّ
ورسالة ثقافية تعتمد على مشاركة الحركة والموسيقى واإليماء
إليصال فكرة بشكل غير مباشر لكنها تخدم القضية األكبر» .
وأوضحت صعب أنه تنفيذا ً لتوجهات وزارة الثقافة ،قامت
مديرية الثقافة في ريف دمشق بالتركيز على المسرح كونه أبا
الفنون ،وخدمة لشعار «ليكن الوطن والمقاومة عنواننا األجمل»،
إضافة إل��ى التمسك بكل الطاقات الشابة من ك ّتاب وفنانين
وممثلين الذين ما زالوا صامدين ومتمسكين بوطنهم ورسالتهم
الثقافية والوطنية ،وتشجعيهم وإعطائهم فرص االبداع بغية
االرتقاء بالواقع الثقافي وخلق بيئة ثقافية واجتماعية ملتزمة
بقضايا وطنها.
يشارك في العمل الذي يستمر لغاية الثامن والعشرين من
تشرين األ ّول الجاري مجموعة من الممثلين منهمك سمير اللوجي،
أنور النصار ،إميل حنا ،دياال العلي ،لين حديد ،وياسين البخاري.
المخرج المساعد أنور نصار .واإلض��اءة لبدر قطيش وتصميم
الديكور لفايز مثلج وعدنان كرم ،والمعالجة الدرامية إلميل حنا،
ومدير الفرقة أيمن القاضي.

«ال��ف��ره��ود» ،واستمرت لثالثة أي��ام ،وأص��اب��ت اليهود
كغيرهم في غياب الدولة بعد إسقاط حكومة رشيد عالي
الكيالني التحريرية.
ومع ذلك ،كانت األح��داث في فلسطين يتردّد صداها
في الدول العربية ،إذ تضامن الشعب العراقي ،بأطيافه
كافة ،مع الفلسطينيين ،مستنكرا ً المذابح ضدّهم في
أواخ��ر العشرينات وخ�لال ال��ث��ورة الكبرى في الفترة
ُ ،1939–1936
وش ّكلت هيئات ولجان للتضامن والدعم
شارك فيها بعض اليهود .لكن فلسطين ظلت بالنسبة إلى
اليهود العراقيين بعيدة وغير جذابة.
يرى شبالق أنّ ذلك تزامن مع سعي الحركة الصهيونية
إلى تجديد نشاطها في العراق مع عودة البريطانيين
إليه خالل الحرب العالمية الثانية وبعدها ،فأوفدت
مبعوثين عملوا في البلد كجزء من القوة اليهودية التي
دخلته مع البريطانيين إلسقاط حكومة رشيد عالي
الكيالني ،وكذلك في إط��ار العمل مع شركة «سوليل
بونيه» اليهودية لإلنشاءات ،ومق ّرها فلسطين ،والتي
نفذت ،برعاية البريطانيين ،عددا ً من المشاريع في الدول
العربية ،ضمنها العراق .وقام هؤالء المبعوثون ،وهم من
األوروبيين الموفدين من فلسطين إلى العراق ،بتخزين
األسلحة والسعي إلى تدريب عدد من الشبان اليهود
العراقيين بحجة الدفاع عن يهود العراق ،وباستغالل
أح��داث «الفرهود» التي تم تجاوزها ،إلاّ أنهم فوجئوا
بعدم استجابة يهود العراق لدعواتهم ،كما عكست ذلك
تقاريرهم التي قدموها إلى قياداتهم في فلسطين .وبقيت
فلسطين ،والحقا ً «الكيان العبري» ،ال تش ّكالن ليهود
العراق مكانا ً جاذباً ،أيديولوجيا ً واقتصادياً.
وبعد األحداث الكبرى التي شهدها العراق إبان الحرب
العالمية الثانية وبعدها ،اتجه المثقفون اليهود إلى
الخروج عن الموقف التقليدي الداعي إلى العزوف عن
العمل السياسي .فقد كان موقف زعامة الطائفة ،المتمثلة
في رجال الدين وفئة رجال األعمال ،يرتكز إلى الحفاظ
على عالقات قوية بالنخبة السياسية الحاكمة الموالية
للبريطانيين .وج��اء هذا الخروج بسبب شعور هؤالء
المثقفين بأنهم ج��زء من الشعب العراقي ،وبضرورة
االن��دم��اج ف��ي ال��ح��راك السياسي المطالب بالتح ّرر
واإلصالح الديمقراطي والعدالة االجتماعية .وهكذا التحق
عدد من الشبان اليهود بالحزب الشيوعي المحظور من
السلطات ،وبعصبة مكافحة الصهيونية المنبثقة منه،
كما شارك آخرون في الحزب الوطني الديمقراطي ممثلاّ ً
في جماعة األهالي .وكان هذا التيار أقرب إلى تطلعات
هؤالء المثقفين من التيار القومي العربي المم ّثل أساسا ً
في حزب االستقالل كحال سائر األقليات .وجذبت عصبة
مكافحة الصهيونية عددا ً كبيرا ً من الشبان اليهود إلى
صفوفها ،خالل عمرها القصير قبل أن تحلها السلطات،
وعملت على تنبيه الجمهور إلى الطابع االستعماري
للحركة الصهيونية ،وف ّندت دعايتها مؤ ّكدة أن الديانة
اليهودية ال تشكل أساسا ً مجموعة قومية.
هنا ،ي��رى المؤلف أنّ الحركة الصهيونية تب ّنت
المنظور االستعماري األوروبي وأساليبه بالكامل ،وذلك
عبر اقتالع يهود الشرق بصورة قسرية ،ونفي موروثهم
الثقافي وروايتهم وتاريخهم الحافل الممتد قرونا ً طويلة
في المجتمعات العربية واإلسالمية وتشويهها .وإذا كانت
الحركة الصهيونية والقوى االستعمارية المساندة لها
ترى أنها نجحت في حل المسألة اليهودية المستعصية
في أوروبا ،كما تدعي ،وهو أمر يكتنفه الشك ،فإنها زرعت
بال ريب مسألة يهودية في الشرق ،ال عن طريق إقامة
وطن لليهود على حساب الشعب الفلسطيني فحسب ،إ ّنما
أيضاً ،وهو األهم ،بسبب الطبيعة التوسعية العدوانية
لهذا الكيان.
كان لقيام الكيان الصهيوني تأثير كبير ،بال شك ،في
وضع اليهود في العراق .واتضح أن التداعيات الناجمة
عن هذا التطور ربما األخطر واألكثر مأسوية بالنسبة إلى
يهود العراق مقارنة بغيرهم من الطوائف اليهودية األُخرى
في الدول العربية .إذ بدأ جهاز االستخبارات «اإلسرائيلي»
يوفد مبعوثيه إلى العراق ّ
لبث القالقل وتهيئة األجواء
لحمل اليهود على الهجرة إلى الكيان العبري.
يستفيد شبالق من الوثائق البريطانية وي��رى أن
بريطانيا سعت في خريف  ،1949حفاظا ً على نفوذها
غربي
المتراجع في المنطقة العربية ،إلى إقامة حلف
ّ
يض ّمها هي والواليات المتحدة األميركية و«إسرائيل»
وعددا ً من الدول العربية ،بينها العراق واألردن ،في ظل
الحرب الباردة بين المعسكرين االشتراكي والرأسمالي
الغربي .ورأت بريطانيا ض��رورة التوصل إلى تسوية
سياسية إلنهاء ال��ص��راع في فلسطين من أج��ل إمكان
نجاح الحلف المقترح .وتقدّمت في هذا اإلطار بمشروع
لتبادل السكان بين يهود العراق والالجئين الفلسطينيين
ولتوطين اآلالف من هؤالء الالجئين في العراق ،على أن
يتم ذلك بصورة اتفاق رسمي تو ّقعه الحكومتان العراقية
و«اإلسرائيلية».
مؤ َّلف عبّاس شبالق هذا عن هجرة يهود العراق إلى
الدولة العبرية عقب إنشائها ،يع ّزز فهمنا تاريخ يهود
العراق المع ّقد والمضطرب ،وريادته.

ال�شهيد خالد الأ�سعد ينال جائزة
المتو�سطي لل�سياحة الأثرية»
«المعر�ض
ّ
أعلنت وزارة السياحة السورية أن
المتوسطي للسياحة
إدارة المعرض
ّ
األثرية ،ستمنح جائزة هذه السنة
للعالم األث��ري الشهيد خالد األسعد
الذي اغتالته التنظيمات اإلرهابية
المسلحة في تدمر.
وأوضحت ال���وزارة أنّ المعرض
ي��ق��ام سنويا ً ف��ي مدينة بايستوم

األث���ري���ة ف���ي م��ق��اط��ع��ة س��ال��ي��رن��و
اإليطالية ،وي��ق��ام ه��ذع السنة من
 29تشرين األول ولغاية  1تشرين
الثاني.
وي��ت��ض� ّم��ن ال��م��ع��رض ع����ددا ً من
والتخصصية في
الندوات العلمية
ّ
م��ج��ال التطوير السياحي وإدارة
المواقع األثرية ،ومنها ن��دوة حول

األض��رار التي تتعرض لها المواقع
ال��س��ي��اح��ي��ة واألث���ري���ة ،بمشاركة
رئيس دائ���رة سياحة تدمر سابقا ً
محمد ص��ال��ح ،والمستشار العام
لـ«يونيسكو» والبروفسور باولو
ماتييه عالم اآلثار اإليطالي ،ومكتشف
المتخصصين
مملكة إيبال وبعض
ّ
بالسياحة واآلثار.

