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 والفرهود ضد الٌهود االنقالبٌة 1491ماٌس  - حركة شباط

 

 كاظم حبٌب
 

عنر  فلع ر  ومعرزا   77يونيرو مرن اران نم رلم نمرالاي نم رنوي  نمرر /حزيرانن 2و 1تحل في يومي 
نشرا ارا  نمدان ر  نمحزينر   وبورا  نممنل رب  . 1941ببغردند فري نم رلم ضرد يورود نم ران  نمفااود 

ايا  نمتي انح ضحيتول نملثيا مرن مونطنرلو ومرونطني نم ران  نميورود نمملثف  عن اا  نمفلع   نمم
  .واي عزء م دل من لتلب ب نونن محن  يوود نم ان  منللتب, حينانك

 

ثقافً نادي بداٌة النصؾ الثانً من العقد الرابع فً فً فً العراق القومٌون انتظم 
ي شكل له عالقات الذالثقافً " نادي المثنى بن حارث الشٌبانً"أطلق علٌه بـ 

الذي , أللمانیالقنصل ا ,روبهگنتر گقوٌة مع القنصلٌة األلمانٌة ببؽداد وبالدكتور 

والذي كان ٌحرض  شارك فً تعزٌز العالقة السٌاسٌة والفكرٌة والثقافٌة بؤلمانٌا
كما نظم مع  .أعضاء ومإٌدي النادي بالوقوؾ ضد برٌطانٌا ودعم الدولة األلمانٌة

 .لمانٌاألفتوة سفرات لعراقٌٌن على النادي وحركة ا
ً الوصول القومٌٌن حٌنذاك ف شباع تطلعاتإالثقافً لم ٌستطع المثنى نادي  نإال إ

بعد , فقرروا. وحسم الموقؾ من وجود القوات البرٌطانٌة فً العراق إلى السلطة
تؤسٌس حزب سري ٌقود عملٌة , أن وصل مفتً الدٌار الفلسطٌنٌة إلى بؽداد

, وٌضع قضٌة عروبة فلسطٌن فً صدر مهامه السٌاسٌة ى السلطةالوصول إل
كل عضو فً هذا الحزب فٌه منح . "حزب الشعب"ى الحزب السري اسم أطلق عل

الحاج أمٌن  ؛عطٌت القٌادة لمفتً الدٌار الفلسطٌنٌةأو. 1اسماً حزبٌاً سرٌاً 
( لعزٌزعبد ا)كان فً عضوٌته كل من رشٌد عالً الگٌالنً و .(مصطفى)الحسٌنً 

( نجم)وفهمً سعٌد ( فرهود)وٌونس السبعاوي ( رضوان)وصالح الدٌن الصباغ 
وتم اختٌار الحاج أمٌن الحسٌنً  ,(أحمد)وناجً شوكت ( فارس)ومحمود سلمان 

على القارئة والقارئ أن ٌالحظ أن ٌومس السبعاوي قد اختار له اسماً  2.رئٌساً 
والتً , فاجعة ومجزرة الٌهود ببؽدادحزبٌاً هو فرهود وهو االسم الذي أطلق على 

تكررت فً البصرة بذات الفترة ولكن دون قتلى أو جرحى فً ما عدا محاوالت 
المعروفٌن حٌنذاك  المجموعة التالٌة من األعضاءإلٌه ضم كما . النهب والسلب

 ،ومحمد حسن سلمان ،وداود السعدي ،محمد علً محمود منهم, بنشاطهم القومً
ٌمٌن اإلخالص للقضٌة التً تناضل من أقسمت المجموعة د قو. وعثمان حداد

لقد تؤسس هذا الحزب فً بداٌة . وللحزب الذي أسسته سراً حتى النهاٌة ،أجلها
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ضد حكومة  وفً ذات الشهر بدأت خٌوط العملٌة االنقالبٌة تتكامل. 1941العام 
شهر  ففً. العمٌد طه الهاشمً الذي تسلم الحكم قبل ذاك من رشٌد عالً الكٌالنً

من نفس العام استطاع العقداء األربعة إنزال قوات عسكرٌة من الوحدات شباط 
دوائر  .."مثل التً كانوا على رأسها واحتلوا مواقع مهمة وحساٌة فً بؽداد 

ومسكت بعض مداخل الطرق العامة واتخذت التدابٌر , البرق والبرٌد والتلفون

إال إن الوصً على  العرش  3"المرافقومحافظة سائر , لصٌانة الجسور والمعابر
عبد اإلله كان قد ترك بؽداد لكً ال ٌرضخ لهذا القرار وٌصدر القرار بتنحٌة طه 

وإزاء هذا الوضع شكل حزب الشعب . الهاشمً وتكلٌؾ رشٌد عالً الكٌالنً
 .  السري مجلس الدفاع الوطنً لٌؤخذ على عاتقه تمشٌة األمور فً البالد

بقٌت  ،فمن جهة لم تسقط وزارة الهاشمً. العراقفً  لقد نشؤ وضع ؼرٌب
ٌمارس عمالً فً إطار  ،أخذ مجلس الدفاع الوطنً بٌنما ،تمارس عملها الروتٌنً

قٌام وزارة برئاسة إلى حٌن ولكنه كان ٌسعى إلى تثبٌت أوضاعه  .الالشرعٌة
اراد  جملة من القرارات التًالوطنً ؼٌر الشرعً  الدفاعمجلس واتخذ  .الگٌالنً

ونشٌر فٌما ٌلً إلى  .منعها من ممارسة عملهاٌو ،طه الهاشمًوزارة  بها إضعاؾ
 :أبرز تلك القرارات

 البرٌطانٌة واالبتعاد عن استفزاز برٌطانٌا -المعاهدة العراقٌة  المحافظة على. 
 لٌتسنى نضوج اتجاه معٌن فً  ؛اإلبقاء على وزارة الهاشمً فترة أخرى

 .قوى القومٌةاألوضاع ٌخدم أؼراض ال
 وعند إصرار البرٌطانٌٌن  ،االمتناع عن قطع العالقات الدبلوماسٌة مع إٌطالٌا

التخاذ القرار  ؛عرض الموقؾ على مجلس نٌابً ٌتمتع بالحرٌة توجبعلى ذلك ٌ
    .المناسب

 لتخلص من لوإجراء انتخابات حرة ونزٌهة  ،إمكانٌة حل المجلس النٌابً وفٌرت
 .ٌطانًأعوان االستعمار البر

 ٌوبً بتعٌٌنهم جودة األ ًوعل ،وجمٌل المدفعً ،التخلص من نوري السعٌد
 .سفراء فً بلدان أخرى

 ًاً لكً ٌبقى مصون ؛تحدٌد صالحٌات الوصً على العرش فً الدستور العراق 
 .ؼٌر مسإول

  التحري عن أسلوب لتحسٌن العالقة بٌن الوصً على العرش وقادة الجٌش
 .األربعة

 ٌطلب منه تقدٌم االستقالة ،اشمً بتحقٌق هذه المهماتعند فشل طه اله. 
 فً حالة االستقالة ٌكلؾ رشٌد عالً الگٌالنً بتشكٌل الوزارة الجدٌدة. 
 ٌتعهد الجٌش بعدم التدخل فً شإون  ،فً حالة إجراء انتخابات حرة ونزٌهة

 .الحكومة
ماع الوصً على العرش ٌبذل جهوداً حثٌثة لعقد اجت :كانت النتٌجة واضحةو

الوطنً ٌعرقل وصولهم  الدفاعمجلس أن فً حٌن  ،البصرةً لمجلس الوزراء ف
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هو االستقالة من  ؛وجد طه الهاشمً نفسه أمام حل واحد ال ؼٌرلذا و ؛إلى البصرة
 :رئاسة الوزارة لٌتخلص من

 السٌاسة التً تشترطها  ة مهامهارسممعلى  هرؼامضؽط اإلنكلٌز علٌه إل
 .ول برٌطانٌا فً حرب ضد دولة ثالثةفً حالة دخ 1937معاهدة 

 البقاء إلى و ،ٌرفض شروط العقداء األربعةدفعه إلى أن ضؽط الوصً علٌه ل
 .لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بحضور الوصً ؛بالحكم والتوجه إلى البصرة

 وعدم االستجابة  ،النٌابً ضؽط العقداء األربعة فً الدعوة إلى حل المجلس
والتً , ة وتبناها البالط الملكًبرٌطانٌدمتها الحكومة الالعشرة التً قلمطالب ل

 .   منضمنها قطع العالقات الدبلوماسٌة مع ألمانٌا وإٌطالٌا
 :وجد مجلس الدفاع الوطنً نفسه أمام حل واحد هو (عملٌاً )أمام وجود حكومتٌن 

 وتشكٌل ،واتخاذ قرار باستقالة وزارة الهاشمً ،دعوة مجلس النواب إلى االنعقاد
إال أن الوصً رفض هذه . الدفاع الوطنً سوزارة جدٌدة برئاسة رئٌس مجل

واستمع  ،اجتماعهنواب ومع ذلك عقد مجلس ال. الدعوة باعتبارها ؼٌر شرعٌة
ثم خرج بقرار واحد  ،رشٌد عالً الگٌالنً وآخر لناجً السوٌديألقاه إلى خطاب 

 :هو

 وتم ذلك . الشرٌؾ شرؾوإسنادها إلى  ،إلؽاء وصاٌة عبد اإلله على العرش
 . باإلجماع

 : ثم جرى االتفاق على مسؤلتٌن هما

 ًالموافقة على استقالة وزارة طه الهاشم. 

 ل وزارة جدٌدةٌالموافقة على تشك 
بتوجٌه رسالة إلى رشٌد على  ،وبعد اجتماع مجلس األمة بادر الشرٌؾ شرؾ

ولكن  .قد تحقق فعالً وبهذا اعتبر االنقالب . 4لتشكٌل الوزارة الجدٌدة ؛الگٌالنً
 صالحرها وتكثفت الجهود لحسم الصراع لابل تفاقمت واشتد أو ،األزمة لم تنته
شكل رشٌد  1941أبرٌل عام /وفً الثانً عشر من شهر نٌسان. أحد الطرفٌن

ظٌم الحزبً السري للحركة نحٌث قررت قٌادة الت .عالً الگٌالنً وزارته الرابعة
وكانت على النحو , ائب الوزارٌة التً ٌشؽلونهاالقومٌة أسماء الوزراء والحق

 :اآلتً
 رئٌس الوزراء ووزٌر الداخلٌة بالوكالة رشٌد عالً الگٌالنً 

 وزٌراً للمالٌة  ناجً السوٌدي
 وزٌراً للدفاع   ناجً شوكت

 وزٌراً للخارجٌة  موسى الشابندر
 وزٌراً للعدلٌة علً محمود الشٌخ علً

 ؽال والمواصالتوزٌراً لألش  محمد علً محمود
 وزٌراً لالقتصاد محمد ٌونس السبعاوي 

 وزٌراً للشإون االجتماعٌة  رإوؾ البحرانً
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 .5"وزٌراً للمعارؾ  محمد حسن سلمان
وصلت إلى بؽداد وفود و ،استقبل العراقٌون تشكٌل الوزارة الجدٌدة بارتٌاح كبٌر

كما وردت  .كريكثٌرة من مختلؾ األلوٌة للتهنئة بمناسبة نجاح االنقالب العس
، ومن مجموعة من برقٌات التهنئة من شخصٌات سٌاسٌة واجتماعٌة وأدبٌة

هٌئات وجماعات وأحزاب سٌاسٌة مإٌدة للخطوات التً اتخذتها الحكومة والتً 

 . 6تحتاج إلى تؤٌٌد ومساندة
التً لم تستطع  ،وارتبطت هذه الفرحة الكبٌرة بمجموعة من العوامل المهمة

أسالٌب أخرى إٌجاد عن  عجزتو، انٌة استٌعابها أو القبول بهاالحكومة البرٌط
 :ونعنً بها ،للتعامل مع العراق

 فض منذ البدء للوجود البرٌطانً االستعماري فً العراقارموقؾ العراقٌٌن ال ،
اعتبروا هذا االنقالب إذ  .1937والرؼبة الجارفة لدٌهم للخالص من معاهدة 

 .والمعاهدة فً آن واحد ،الخالص من اإلنكلٌز بمثابة الخطوة األولى على طرٌق

 الوصً على العرش الذي لم ٌكن  ؛التخلص من عبد اإللهفً  نٌالعراقٌة رؼب
مع اآلخرٌن فً قتل الملك ؼازي  مراً بارزاً آإذ اعتبروه مت .محبوباً عند العراقٌٌن

 .وشخصٌة مإمنة بفضل اإلنكلٌز على عائلته ،الذي حظً بحب العراقٌٌن

 وجمٌل المدفعً  ،الشدٌد عند الؽالبٌة العظمى من العراقٌٌن لنوري السعٌد الكره
وؼٌرهما من الساسة الذٌن هربوا إلى خارج بؽداد أو إلى خارج العراق باعتبارهم 

 .من أعوان برٌطانٌا المقربٌن

 والتمتع بثروات العراق وضمان  ،الحلم بالحصول على الحرٌة والدٌمقراطٌة
 .        الوطنٌة ةاالستقالل والسٌاد

أبدت الحكومة البرٌطانٌة امتعاضها الشدٌد من االنقالب الذي قامت به القٌادة 
وقررت اتخاذ التدابٌر  ،عزل الوصً على العرشمن و ،العسكرٌة فً بؽداد

لم ٌمض و .الضرورٌة إلحباطه من خالل إرسال قوات هندٌة وبرٌطانٌة إلى العراق
 17/18أي فً ٌومً  ؛ارة الگٌالنٌة الرابعةٌام على تشكٌل الوزأسوى بضعة 

. حتى كانت القوات العسكرٌة البرٌطانٌة قد نزلت إلى البصرة 1941 أبرٌل/نٌسان
تها باإلنزال البرٌطانً، وزعمت عرفبٌاناً، ادعت فٌه موأصدرت الحكومة العراقٌة 

ة ثم طلبت برٌطانٌا من الحكوم. 1937فً ضوء معاهدة  تمه العملٌة قد تأن هذ
شخص إلى  3577إلى  2777العراقٌة إنزال قوات جدٌدة ٌتراوح تعدادها بٌن 

ثم  ،واعتبرته ؼٌر ضروري ،رفضت الحكومة العراقٌة هذا الطلب. 7البصرة أٌضاً 
ورؼم قرار المنع نزلت . بانسحاب القوات التً نزلت قبل ذاك إلى البصرة تطالب

وبدأت . إلى البصرة 1941أبرٌل /نٌسان 37القوات البرٌطانٌة الجدٌدة فً 
فً  :موقعٌن أساسٌٌنمن  ٌةالعراقالقوات برٌطانٌا عملٌاتها العسكرٌة ضد 

وحٌث تم تجمٌع قوات عراقٌة قرٌباً  ,األولىالحبانٌة حٌث توجد قاعدتها العسكرٌة 
حٌث قامت القوات البرٌطانٌة  ,البصرةقاعدة الشعٌبة العسكرٌة فً وفً  ،منها
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ل وحم   ،أصدر السر كورنوالس بٌاناً شرح فٌه موقفه من األزمةو. المدٌنة باحتالل
مواطن برٌطانً ٌعمل فً ي الحكومة العراقٌة مسإولٌة وقوع أي ضرر أل

 .8العراق
ُ موجهاً إلى الشعب العراقً  ،رئٌس الحكومة ,أصدر رشٌد عالً الگٌالنً بٌانا

مطالباً الشعب بالوقوؾ و ،مشٌراً إلى قٌام برٌطانٌا بعملٌاتها العسكرٌة العدوانٌة
كان ذلك فً . إلى جانب الحكومة العراقٌة والجٌش العراقً فً دفاعه عن الوطن

 (حركة ماٌس)ومن هنا جاء اسم الحركة االنقالبٌة . 1941أٌار /ماٌس 2ٌوم 
فً حٌن أن االنقالب فً الحقٌقة تم . بدء المعارك مع القوات البرٌطانٌةباعتبار 

 .ً على توقٌع كتاب استقالة حكومتهعندما أجبر طه الهاشم
المعارك فً الحبانٌة أصدر العلماء المسلمون بدء ومع بدء احتالل البصرة و

ئمة أوجاءت البٌانات من . فتاوى للجهاد ومكافحة الوجود البرٌطانً فً العراق
الحسن الموسوي  بوأففً الوقت الذي أصدر . الشٌعة والسنة فً آن واحد

والعالمة عبد الكرٌم الجزائري  ،سٌن آل كاشؾ الؽطاءومحمد ح ،هانًفاألص
فً ذات الوقت أصدرت  ،فتاوى تدعو إلى الجهاد ضد الظالم والكافر المحتل

مجموعة من علماء الدٌن ورإساء المإسسات الدٌنٌة وأئمة الجوامع والمدارس 
اإلنكلٌز بٌاناً دعت فٌه المواطنٌن إلى الجهاد المقدس ضد  ،الدٌنٌة السنٌة فً بؽداد

واعتبر . واإلساءة إلٌه وشن حرب علٌه ،الؽدارٌن الذٌن عمدوا إلى احتالل العراق
وخوض المعارك ضد  ،رشٌد عالً الگٌالنً أن العراق أصبح بعد الؽزو البرٌطانً

واستمرت المعارك بٌن الطرفٌن حتى . 1937من معاهدة  الجٌش العراقً فً حل  
ضربات قاسٌة فٌها تحمل الجٌش العراقً  أٌار/التاسع والعشرٌن من شهر ماٌس

 . رؼم المقاومة الكبٌرة التً أبداها الجنود وصؽار الضباط ،وهزائم متعاقبة
, انتهت الحركة االنقالبٌة بمؽادرة مجموعة القٌادة العسكرٌة والسٌاسٌة البالد

وكانت تقؾ على ، القٌادة الحزبٌة التً قادت العملٌة سٌاسٌا وعسكرٌاً  السٌماو
. أس الحركة أثناء العملٌات العسكرٌة بٌن القوات البرٌطانٌة والقوات العراقٌةر

 27وعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رشٌد عالً الگٌالنً فً 

بتارٌخ  3646ثم صدر عنه القرار رقم س  .19419ٌار من عام أ/ماٌس
حٌث  (ارئلجنة األمن الداخلً فً العاصمة والطو)القاضً بتشكٌل  28/5/1941

التً وقعت اتفاقٌة الهدنة مع اللجنة وهً . تم انتخاب أمٌن العاصمة رئٌساً لها
والتً بدأت مفاوضاتها لوقؾ زحؾ القوات البرٌطانٌة على  ،القوات البرٌطانٌة

ؼادر  ،ٌارأ/وفً التاسع والعشرٌن من ماٌس. 31/5/1941التً تمت فً  بؽداد
. باتجاه إٌرانالحاج أمٌن الحسٌنً مفتً وكذلك ال ،رشٌد عالً الگٌالنً بؽداد

السٌاسً  على األرجح، هو آخر من ؼادر العراق من المجموعة القٌادٌةكان و
إذ . ٌونس السبعاويمحمد البارز والمتمٌز فً الحركة االنقالبٌة ووزٌر االقتصادي 

وأعلن نفسه حاكماً عسكرٌاً لمنطقة بؽداد والمنطقة  ،أنه واصل العمل فً بؽداد
ولكن لجنة األمن . لقوات البرٌطانٌةضد اوطالب باستمرار المقاومة  ،لجنوبٌةا

                                                           

 . 241/242ص . نفس المصدر السابق  8

 .254ص. الجزء الخامس. نفس المصدر السابق  9
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وطلبت منه مؽادرة البالد باتجاه  ،قناعه بعدم جدوى المقاومةإاستطاعت ، الداخلً

لؽرض إعالن شروط القوات البرٌطانٌة التفاوض مع بدأت بعدها ثم . 10إٌران
منها مجموعة الدفاع عن و ،وعلى أثر ذلك حلت كتائب الشباب. االستسالم

عمد  ،أن السبعاوي لذكر هناوجدٌر با. 11(الفدائٌون-حرس السبعاوي)السبعاوي  
والدفاع عن الحركة  ،سكرٌة لحماٌتهعإلى تشكٌل ثالث منظمات شبابٌة شبه 

كتائب )وهً  ،والتصدي للقوات البرٌطانٌة الزاحفة صوب بؽداد ،االنقالبٌة

وهذه الكتائب كانت . 12(فدائٌو ٌونس السبعاوي)و (الحرس الحدٌدي)و  (الشباب
 . فً طلٌعة القوى التً هاجمت الٌهود، ونفذت فاجعة الفرهود فً بؽداد

وسٌطرة القوات البرٌطانٌة على بؽداد وعموم  ،أعلن فً بؽداد عن انتهاء االنقالب
تقدٌم ات اعتقال ووبدأت عملٌ. عودة عبد اإلله إلى العاصمةعن و ،العراق

بعضهم كان ما ٌزال فً بؽداد وبعضهم اآلخر كان قد  - ٌن عن الحركةالمسإول
وهم  ؛حٌث حكمت على المسإولٌن المباشرٌن باإلعدام .إلى المحاكمة - ؼادرها
فٌما  كامل شبٌبو ،ومحمود سلمان ،وفهمً سعٌد ،صالح الدٌن الصباغ :العقداء
حكم باإلعدام على و. نفذ الحكم بهم فً أوقات مختلفةو .وٌونس السبعاوي بعد،

كما . 13نجا من الموتف ,رشٌد عالً الگٌالنً الذي لجؤ إلى السعودٌة وبقً فٌها
اتهموا  الذٌن من أصدرت المحكمة أحكاما أخرى بالسجن لفترات مختلفة على عدد

 وللعلم فقد شمل .تؤٌٌدهم لها ودفاعهم عنهاب أو ،بمشاركتهم بالحركة االنقالبٌة
ٌمتون إلى التٌار السٌاسً القومً  الأشخاصاً  ،المحاكمة االعتقال والتقدٌم إلى

فً أحداثها ، وطالت المحاكمة أشخاصاً آخرٌن لم تكن لهم مشاركة فعلٌة مباشرة
14. 

لقد كانت حصٌلة هذه الفترة من حكم القادة العسكرٌٌن من الجناح القومً الٌمٌنً 
فكرٌة والسٌاسٌة سٌئة المشبع بالفكر النازي، وبروح المؽامرة من الناحٌتٌن ال

والسٌما اإلعالم الذي اتخذ وجهة معادٌة للدٌمقراطٌة والحٌاة الدستورٌة، . جداً 
ز على تربٌة الشباب والطالئع بالقٌم التالٌة   :ورك 

تؤكٌد أهمٌة القوة العسكرٌة فً الدفاع عن المصالح القومٌة واسترداد  -
بار الحرب هً الطرٌق السلٌم الحق المؽتصب، واحتقار الداعٌن إلى السالم، واعت

 !الكتشاؾ العناصر األصٌلة عند األمة
وهنا لعب . ربط القضٌة الفلسطٌنٌة بالقضٌة العراقٌة وكؤنهما قضٌة واحدة -

 .الحاج أمٌن الحسٌنً دوراً أساسٌاً فً هذا التوجٌة

تعمٌق الكراهٌة ضد الٌهود فً العراق، والتهلٌل لما ٌقوم به النازٌون  -
انٌا، وكؤن ٌهود العراق مسإولون عما كان ٌجري من صراع فً ضدهم فً ألم

                                                           

 .63ص . مصدر سابق. رات السٌاسٌة فً العراقالتطو. جعفر عباس, حمٌدي  10

 .63ص . نفس المصدر السابق  11

 .48ص . مصدر سابق. حزب االستقالل العراقً. عبد هللا, الجٌزانً  12

 .236ص . مصدر سابق. الجزء الثالث. تارٌخ العراق السٌاسً الحدٌث. عبد الرزاق, الحسنً  13

-54ص . 1966. بٌروت-صٌدا. مطبعة العرفان. الجزء السادس. عراقٌةتارٌخ الوزارات ال. عبد الرزاق, الحسنً  14
56 . 
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وكان التثقٌؾ فً المدارس والكلٌات ٌسٌر فً هذا االتجاه الذي وجد . فلسطٌن
 .الفرهود فً بؽدادوجزرة تجسٌده فً ما حصل الحقاً ضد الٌهود فً فاجعة 

 

 (فاجعة الفرهود)أحداث االعتداء اإلجرامً على ٌهود العراق 

 
القوى الشوفٌنٌة المتطرفة ذات العالقة طلقت أ  1941ول من حزٌران عام فً األ

مالت عدوانٌة حالوثٌقة بقوى حركة رشٌد عالً الگٌالنً المناهضة للٌهود؛ 
بؽداد، ضد المواطنات والمواطنٌن الٌهود فً شرسة منظمة وواعٌة وهادفة 

لة ؼٌر واعٌة  تمٌزت بالعنؾ والشراسة واستخدام السالح، تساندها جمهرة جاه
ومن الرعاع الذٌن ٌتحٌنون أي فرصة للمشاركة فً عملٌات  من األوساط الشعبٌةً 
أي  ,تحركها تلك القوى المنظمة، وعصابات الجرٌمةالتً  النهب والسلب والقتل

والتً أصابتها خٌبة  ،بالدعاٌة الفاشٌة فً العراق تلك القوى التً تؤثرت كثٌراً 
 ،وات االحتالل البرٌطانٌة للسٌطرة الكاملة على العراقوعودة ق ،انهٌار االنقالب

فاجعة )أطلق على هذه الحملة  . اتفاقٌة الهدنة المذلةعقد العراق على إرؼام و

السلب هذه التً اقترنت بعملٌات العنؾ  حمالتوكان المشاركون فً . 15(الفرهود
لٌهود التابعة لح والمحالت والمصالالٌهودٌة  تئالاضد العوالقتل والتدمٌر والنهب 

والتً  "حلو الفرهود كون ٌصٌر ٌومٌة"ٌهزجون فً شوارع بؽداد  بؽداد،فً 
حلوة عملٌات السلب والنهب والقتل وإشعال الحرائق ضد الٌهود عسى أن )تعنً 

ولم تكن جمهرة من الجنود وحدها وراء هذه العملٌات اإلجرامٌة . (تتكرر ٌومٌاً 
المسإولة عن أمن المواطنات    الشرطةكانت أٌضاً جمهرة من بل  ،فحسب

من بعض الضباط وبعض رجال السٌاسة من  المدعومةوالمدنٌٌن ووالمواطنٌن 
. كتائب الشباب التابعة للحركة االنقالبٌة فضالً عن ،المعسكر القومً الشوفٌنً

كان الحاج طاهر محمد سلٌم من : "كتب السٌد مٌر بصري عن هذه الفاجعة ٌقول
الذي سمى بعدئذ  شارع )عائداً إلى داره المطلة على شارع ؼازي  أشراؾ بؽداد 

فتجري دماإهم , فرأى شباب ٌهود ٌنزلون من السٌارات العامة وٌذبحون( الكفاح
: أسرع فً سٌره ودخل مركز الشرطة وقال لرجاله. البرٌئة على قارعة الطرٌق

لعربٌة؟ لكنهم سخروا فؤٌن شهامتكم المسلكٌة وؼٌرتكم ا, أال ترون المذبحة أمامكم

                                                           

كان قد خرج الستقبال عبد اإلله عند عودته  ،تشٌر أؼلب الدراسات التً تحت تصرفنا إلى أن عدداً كبٌراً من الٌهود  15
وقد أثار هذا الموقؾ . صًشرٌن بعودة الوبوكان الٌهود فرحٌن مست. وقد صادؾ ذلك الٌوم عٌد النبً ٌشوع. إلى بؽداد

ولكن التحرك ضد . التالً توجهت بعملٌات العنؾ ضدهمبو. ؼضب الجماهٌر التً كانت ترى فً الٌهود حلفاء لبرٌطانٌا
فالمذكرة التً قدمها فهد إلى رئٌس . الٌهود كان قد بدأ قبل عودة عبد اإلله إلى بؽداد وخروج الٌهود فرحٌن الستقباله

تتضمن احتجاجاً ضد أعمال العنؾ واالعتداء التً توجهت ضد الٌهود خالل تلك , ٌد عالً الگٌالنًرش, الوزراء حٌنذاك
ربما إن فرحة جماعات من الٌهود بعودة عبد اإلله إلى بؽداد . الفترة مإكدا أهمٌة عدم التمٌٌز فً المعاملة ضد الٌهود

وهً لٌست سببا فً االعتداء , ى القومٌة الشوفٌنٌةجاءت نتٌجة خشٌتهم من استمرار االعتداءات علٌهم من جانب القو
, بل بسبب العداء الذي روجت له الدعاٌة النازٌة فً العراق وفً مناطق أخرى من العالم ضد الٌهود, الذي وقع علٌهم

ء لقد برهنت كثرة من القوى والجماعات القومٌة العربٌة أثنا. النشاط الصهٌونً الرجعً ضد العرب فً فلسطٌن بوبسب
وفً . ولٌس للصهٌونٌة فقط, وجودها على رأس السلطة أو فً ممارساتها السٌاسٌة وكتاباتها أنها معادٌة للٌهود
فهً ال تمٌز بٌن العرب وبٌن , المقابل تتخذ القوى الصهٌونٌة فً إسرائٌل مواقؾ مماثلة للقومٌٌن الشوفٌنٌٌن العرب

الذٌن هم , وجهة عنصرٌة فً الحركة الصهٌونٌة مناهضة للعرب بل هناك, أولئك الذٌن ٌمارسون التمٌٌز ضد الٌهود
       .  أٌضاً من أصل سامً
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وخرج ٌجر , فال شؤن لَك فً األمر, أٌها الحاج, أذهب إلى دارك: منه وقالوا له
ولم ٌجد بداً من المضً إلى داره , وحاول عبثاً ردع الرعاع, أذٌال الخٌبة

 . 16"كئٌباً 
وكما تكشفت حركة رشٌد عالً الكٌالنً الفاشلة : "كتب السٌد أنور شاإل ٌقول

عن ضراوة فً طباع بعض الناس , بالنسبة لٌهود العراق, هوجاءومالبساتها ال
فقد روت األحداث , وخسة فً أخالقهم فال رادع من قانون وال وازع من ضمٌر

أعماالً طٌبة قام بها أناس طٌبون من المسلمٌن لنصرة من ٌعرفونهم وال ٌعرفونهم 
س ال أنس وأن أن. من جٌران لهم ٌهود كانوا فً أمس الحاجة إلى حماٌتهم

المبادرة الفرٌدة الحمٌدة التً قام بها الواعظ الشٌخ المفضال األستاذ جالل الحنفً 
إذ توجه عن طرٌق اإلذاعة إلى جماهٌر الشعب العراقً ظهر الٌوم الثانً من 

والنظام فً بؽداد وسائر مدن العراق ما زال سائباً والؽوؼاء ما زالت , حزٌران
الذٌن "ر فٌه الناس من مؽبة االعتداء على الٌهود بنداء بلٌػ حذ, تتحٌن الفرص

هم فً ذمة المسلمٌن لهم حقوق الذمة والجٌرة اللتٌن أوصى بهما هللا فً محكم 
كان نداء الشٌخ جالل الحنفً إنسانٌاً ...". كتابه العزٌز وعلى فم رسوله األمٌن 

قر حامٌة أربٌل قلت فً حٌنه إذ أصؽٌت إلٌه وأنا فً م, جدٌراً بؤن ٌسجله التارٌخ

 .   17...!"ٌا أجل الشٌوخ ولتظل أبداً قدوة للمقتدٌن , بارك هللا فٌك ٌا جالل: "
( ٌومان فً حزٌران)فً الكتاب الذي أصدره السٌد إسحق بار موشٌه بعنوان 

وصؾ فٌه ما عرضته الجدة العجوز التً تعرض دارها للنهب فً ٌومً الفرهود 
كتب . قالها ضد المواطنات والمواطنٌن الٌهودمن قبل العصابات المنفلتة من ع

حواراً ٌدور بٌن جدة ٌهودٌة نهبت دارها وبٌن عائلة ٌهودٌة ذهبت إلى زٌارتها 
 : بعد فاجعة الفرهود، جاء فٌه ما ٌلً

ة ما حدث"  :عندما زارتنا بعد الفرهود, قصت علٌنا الجد 
دما رأٌناهم من بعٌد عن. كانوا ٌبحثون عن النهاٌب. هذه الجماعة كانت كبٌرة -

, استرقنا النظر إلى الطرٌق عندما أصبحت خالٌة تقرٌباً . أدركنا أن البٌت فً خطر
وصلت إحدى بنات الجدة إلى . وحتى آخرها, بعد عبور الجموع إلى داخل المحلة

بٌت األب الكبٌر والذي من المفروض أنه كان محروساً من قبل شخص اكترى 
عادت البنت . والبٌت أصبح قفراً بلقعاً . ن الحارس هناكلم ٌك. خدماته أحد أبنائه

بسرعة إلى البٌت وأنبؤت الجدة وأختها أن الملجؤ الوحٌد سٌكون العبور من 
, أشق جزء من العملٌة كانت مساعدة األخت المقعدة. السطح إلى الجٌران

   18.على تسلق الحائط فوق السطح واالنتقال إلى بٌت الجٌران, الخٌاطة
 ذا وصلوا إلٌكم؟وهك •
بعضها كانت على عالقة معنا وبعضها , وصلوا إلى بٌوت ٌهودٌة أخرى •

 .اآلخر لم ٌكن

                                                           

 .59ص . مصدر سابق. رحلة العمر. مٌر, بصري  16
 . 247/248ص . مصدر سابق. قصة حٌاتً فً وادي الرافدٌن. أنور, شاإل  17
ولم ٌتعرض الٌهود , السطح كانت عائلة مسلمة ٌشٌر الكاتب فً مكان آخر إلى أن العائلة التً انتقلوا إلٌها عبر  18

 حبٌب . ك. بل ساهموا فً حماٌتهم, إلى أي أذى من الجٌران
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 .كل شًء بالصدفة والمناسبة •
لحسن حظنا عندما وصلوا بٌتنا كنا جمٌعاً فررنا عبر السطوح . تماماً  •

 .ونجونا بؤرواحنا
 .وجدوه ؼنٌمة سهلة •
 .موارباً فقط حتى أن الباب كان. ؼنٌمة متروكة •
 .سهلتم فً وجههم العملٌة •
 .خشٌنا فقط أن تكون بؤٌدٌهم أسلحة نارٌة. لم ٌكن مفر من ذلك •
 من الذي ال ٌخاؾ فً مثل هذه الحاالت؟ •
هت لهم الدعوة, دخلوا البٌت. رأٌناهم من بعٌد • ربما , وبعد دقائق. كؤنه وج 

ال ٌعوزه إال الكنس . كل شًء كان البٌت ٌخلو من, وربما أكثر قلٌالً , ربع ساعة
 .والرش بالماء

أو مولد , والدة طارئة: الجدة كانت تروي القصة وكؤنها تتحدث عن شًء عادي
فهً تطلق حدٌثها متبالً , كان لها حس واؾ للدعابة. توأمٌن بدل والدة عادٌة

 .بؤمور تثٌر االبتسام
تً فً حتى الخٌوط التً كانت تستعملها أخ. لم ٌبق فً البٌت شًء -

 .جمعوها وأخذوها, الخٌاطة
حتى . القدور والصحون والمالعق, ماكنتا الخٌاطة, التخوت والسرائر -

عندما عدنا فً المساء إلى البٌت بعد أن أعلن منع . الشباشب والنعال القدٌمة
هنا كانت أختً تجلس . هنا كان سرٌر فالنة. التجول لم نعرؾ المكان بسهولة

, أٌنا البٌت نظٌفاً فذهبنا إلى دار والدي وبتنا هناكوهكذا ر. لتخٌط المالبس
 .           مفترشٌن األرض

المهم نجونا بالثٌاب التً كانت ... لقد خلع السراق حتى كٌلون الباب..  -
 ...علٌنا

 .19..."أؼلب البٌوت الٌهودٌة فً الحً نهبت -

 2و 1 جاء فً تقرٌر لجنة التحقٌق الحكومٌة عن الخسائر التً وقعت فً ٌومً
أما جمٌع القتلى فبالنظر لما جاء فً إفادة حاكم : "ما ٌلً 1941ٌونٌو /حزٌران

وهم من إسالم , مرأةاثمانٌة وعشرٌن  بضمنهم, التحقٌق أنهم مائة وعشرة
, وأما الجرحى فكانوا مائتٌن وأربعة. ولم تعرؾ هوٌات قسم كبٌر منهم, وٌهود

طائفة فٌدعً بؤن القتلى والجرحى أما رئٌس ال. وهم كذلك من اإلسالم والٌهود
لطائفة الموسوٌة فً كما ٌبدو من التقرٌر وحسب قول رئٌس ا". أكثر من ذلك

, بؤن الحوانٌت والمخازن المنهوبة عددها خمسمائة وستة وثمانٌن محالً "العراق 
وٌدعً أن الدور المنهوبة عددها . دٌناراً ( 271472)وأن ثمن ما نهب ٌبلػ 

وأن , نسمة( 12311)ومجموع أفرادها , عائلة 3395)وتقطن هذه الدور ( 911)

وٌالحظ هنا أن التقرٌر ٌدمج بٌن . 20"دٌنارا( 383878)الضرر الذي لحقهم ٌبلػ 

                                                           

. 2774. القدس-أورشلٌم. رابطة الجامعٌٌن الٌهود النازحٌن من العراق. ٌومان فً حزٌران. إسحق, موشٌه-بار  19
 . 144/145ص 
 .لون ٌعنً قفل البابالكٌ .276ص . الجزء الخامس. نفس المصدر السابق  20
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 ،ال ألنه ال ٌمٌز بٌن المواطنٌن ،من المسلمٌن ومن الٌهود ىعدد القتلى والجرح
 ،بل لٌؽطً فً واقع األمر على حقٌقة أن النسبة العظمى من القتلى والجرحى

(  6راجع الملحق رقم ) .كانت من المواطنٌن الٌهود فً هذه الجرٌمة البشعة
واختلفت نتائج التحقٌق الخاص الذي قامت به رئاسة الطائفة الٌهودٌة فقد توصل 

شخصاً  2118كما جرح , قتٌالً  179كان عدد الٌهود الذٌن قتلوا : "إلى ما ٌلً
وعدد الحوانٌت , دار 1777وبلػ عدد الدور التً نهبت فً الفرهود حوالً , آخر

الذٌن مسهم الضرر فً قلٌل أو  كما بلػ عدد الٌهود, حانوت 2577التً أفرؼت 

 .    21"ألؾ ٌهودي 47كثٌر 
أشار بعض الكتاب فً حٌنها إلى أن أحد األسباب التً أدت إلى التوتر بٌن الٌهود 
والمسلمٌن العرب؛ هو أن الٌهود قد فرحوا كثٌراً بعودة الجٌش البرٌطانً إلى 

ع الستقبال گٌالنً، وخرجوا إلى الشواربؽداد وسقوط حكومة رشٌد عالً ال
كتب السٌد عباس البؽدادي فً كتابه المسمى . الوصً الذي عاد بدوره إلى بؽداد

علماً بؤن الكتاب ال ٌبحث فً العشرٌنات فحسب، بل  -( بؽداد فً العشرٌنات)
ومن : "ٌقول -ٌتجاوز العشرٌنات إلى الثالثٌنات واألربعٌنات من القرن الماضً 

اد ٌطلقون على المشمش الناضج جداً كلمة الجدٌر بالذكر أن الٌهود فً بؽد
وهً الكلمة التً استعملوها ٌوم قدوم الوصً عبد اإلله وصحبه من ( زردالً)

األردن بعد توقؾ القتال بٌن الجٌش العراقً والبرٌطانٌٌن وٌعنون بذلك أن الجٌش 
وإضافة إلى هذه النداءات كانت . العراقً أصبح مهترئاً كالمشمش الزردالً

تطلق , وجمٌعها للٌهود, الرشٌد والوطنً والزوراء فً شارع الرشٌد سٌنمات
بؤعلى صوتها شماتة وتشفٌاً مما سبب ( إفرح ٌا قلبً)أؼانً أم كلثوم 

وإلى الفكرة ذاتها أشار . 22"االضطرابات الدموٌة فً بؽداد بالٌومٌن التالٌٌن
صادؾ : "قائالً (  تارٌخ الوزارات العراقٌة)السٌد عبد الرزاق الحسنً مإلؾ كتاب 

فخرج , عٌد زٌارة النبً ٌوشع عند الٌهود 1941ٌوم األحد أول حزٌران من عام 
. وللتفرج على مقدم األمٌر عبد اإلله, لفٌؾ كبٌر منهم إلى المطار المدنً للتنزه

, لؽرض نفسه, وكان فرٌق من المسلمٌن والمسٌحٌٌن قد خرج إلى هذا المطار
د الٌهود وأحد المسلمٌن أدت إلى ضرب ولكن اشترك فحدثت مشادة كالمٌة بٌن أح

ووفاة اثنٌن من , وأسفر عن جرح سبعة عشر ٌهودٌاً , فٌها لفٌؾ من الفرٌقٌن
واعتبر حادثاً اعتٌادٌاً , ؼٌر المنتظر, فؤسؾ الجمٌع لهذا الحادث, المجروحٌن

 . 23",.., انتهى باعتقال المعتدٌن من قبل الشرطة

                                                           

. دار المشرق للترجمة والطباعة والنشر. ذكرٌات أٌام مضت وانقضت, على ضفاؾ الفرات. عزت, معلم ساسون  21
نقالً عن الباحث األستاذ إبراهٌم توٌنا فً الجزء السادس من , ٌشٌر السٌد أنور شاإل. 158ص . 1987. شفا عمرو

, مصدر سابق.. . قصة حٌاتً. إبراهٌم, شاإول: راجع. شخصاً  48,584ن بلػ إلى أن عدد المنكوبٌ" ٌهود بابل"كتابه 
 .     247ص 
ص . 1998. الطبعة األولى. بٌروت. المإسسة العربٌة للدراسات والنشر. بؽداد فً العشرٌنات. عباس, بؽدادي  22
349  . 
ص . 1966. بٌروت-صٌدا. عرفانمطبعة ال. الجزء الخامس. تارٌخ الوزارات العراقٌة. عبد الرزاق, الحسنً  23
266/267  . 
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( عبد اإلله الوصً على عرش العراق)ب طارق الناصري فً الجزء الثانً من كتا
بشكل ملفت للنظر ومخالؾ للواقع، نازعاً عن ( فرهود بؽداد)كتب تحت عنوان 

 : ٌهود العراق حٌنذاك حقهم فً المواطنة، وأنهم من أبناء الشعب العراقً
إلى المطار والوشاش للمشاركة ( حبٌب.ك, ٌقصد الٌهود)خرج لفٌؾ منهم "... 
ولم ٌخفً الٌهود فرحتهم بانتهاء حكم رشٌد عالً الكٌالنً , استقبال الوصً فً

وعودة النفوذ البرٌطانً إلى البالد وأدى هذا الموقؾ إلى احتكاك واصطدام بٌن 

 .  24"الخ... الٌهود وبٌن أبناء الشعب من مسلمٌن ومسٌحٌٌن 
إلى واقع أن  وفً المقابل سفه العدٌد من الكتاب هذا الرأي مستندٌن فً ذلك

الٌهود، كانوا قد خرجو احتفاالً بعٌدهم وهم ٌرتدون مالبس الزٌنة على عادة 
عٌد )العراقٌٌن فً االحتفال بؤعٌادهم الوطنٌة والدٌنٌة، وأن هذا الٌوم كان ٌوم 

ولٌس ألؼراض االستفزاز واالحتفاء بعودة الوصً على ( نزول التوراة عند الٌهود
ن دروٌش رداً على تقرٌر إحدى اللجان المتحٌزة ضد كتب الدكتور سلما. العرش

اتهمت الٌهود بؤنهم "الٌهود، ٌقول فٌه أنه سبق وقدمت لجنة تحقٌق أخرى تقرٌراً 
وحدهم المسإولون عما حدث وذلك ألنهم قصدوا المطار الستقبال الوصً 

ا دون أن تذكر أن هذ)وحاشٌته إعالناً عن فرحتهم واستبشارهم بعودته مع رفاقه 
فخرج عدد قلٌل منهم كما خرج "( عٌد نزول التوراة عند الٌهود"الٌوم صادؾ 

ؼٌرهم من المسلمٌن والمسٌحٌٌن للنزهة والتفرج ولٌس لإلعراب عن سرورهم 
بقدوم الوصً وحاشٌته وبانتهاء حكم رشٌد عالً وزمرته فؤثارت كما زعموا 

ٌهود بؤنهم أظهروا كما أن اتهام ال... شعور رجل الشارع حسب ادعاء اللجنة
شماتة باتدحار الجٌش العراقً والتحرش بؤفراد الجٌش المنسحب واستفزازهم 

وٌمكن . 25"بالكلمات النابٌة فهً تهمة باطلة ال ٌصدقها من له ذرة من العقل
تصدٌق هذا الكالم، إذ لم ٌكن ٌهود العراق بؤي حال استفزازٌن إزاء مواطنٌهم من 

إن العكس هو الصحٌح، ونحن نعتمد فً هذا الحكم  المسلمٌن أو المسٌحٌٌن، بل
 . على معرفتنا بؤوضاع العراق ووقائع تلك الفترة

وتجدر اإلشارة إلى أن ما طرحه العدٌد من الكتاب العرب المسلمٌن، فٌه الكثٌر من 
المؽالطات وتشوٌه الحقائق؛ بهدؾ التؽطٌة على األسباب الحقٌقٌة والفعلٌة لتلك 

وهً بال شك . ٌرة التً تعرضت لها العائالت الٌهودٌة العراقٌةاالعتداءات الشر
نتٌجة منطقٌة للذهنٌة الشوفٌنٌة التً ال ترى الشر إال فً اآلخر، والتً مارست 

وهً ظاهرة ال تمس الشوفٌنٌٌن العرب، . التزٌٌؾ باستمرار لتحقٌق ؼاٌات معٌنة
 .      بل تمس كل شوفٌنًٌ العالم

ب الٌهود الذٌن عاصروا هذه الفترة وعاشوا تفاصٌلها، ٌشٌر العدٌد من الكتا
وكذلك الذٌن بحثوا فً أولٌاتها، إلى أن للقوات البرٌطانٌة، ضلع فً ما حصل 

إذ كان فً مقدورها لو أرادت أن تضع حداً سرٌعاً لتلك . للٌهود فً فاجعة الفرهود
العسكرٌة من وٌصعب اآلن تقدٌر مدى التنسٌق بٌن الجماعة المدنٌة و. الفاجعة

                                                           

. الجزء الثانً". حٌاته ودوره السٌاسً( "1958-1939)عبد اإلله الوصً على عرش العراق . طارق, الناصري  24
 .حبٌب.ك, شر النص كما ورد فً الكتابن. 281ص . 1997. بؽداد. المكتبة العلمً

 . 59ص . سابقمصدر . كل شًء هادئ فً العٌادة. سلمان د, دروٌش  25
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النخبة الحاكمة، والمسإولٌن عن األمن فً بؽداد الذٌن وقفوا مكتوفً األٌدي إزاء 
ما حصل ضد الطائفة الٌهودٌة من جهة، وبٌن القوات البرٌطانٌة التً كانت على 
أبواب بؽداد، والتً هً األخرى وقفت مكتوفة الٌدٌن، وكذا السفٌر البرٌطانً السر 

ي كان ٌعلم بالفاجعة، ولكنه لم ٌتخذ أي إجراءات ضرورٌة كننهان كورنوالٌس الذ
كما ٌصعب على اإلنسان تقدٌرها جزءاً من عملٌة السعً . لوقفها من جهة أخرى

إلخراج ٌهود العراق ودفعهم للهجرة إلى فلسطٌن، وخصوصاً أن الحركة 
الصهٌونٌة، كانت تجد فً سٌرها بهذه الوجهة بنشاط على الصعٌد العالمً 

 .اكحٌنذ
ٌإكد الدكتور داود سلمان أن القوات البرٌطانٌة، التزمت بالتعلٌمات التً كان القائد 
العام للقوات المسلحة للحلفاء الجنرال وٌؽل، ولذلك لم تحرك ساكناً عندما حصل 

. بل إنها كانت سبباً فً فسح المجال أمام العرب لالعتداء على الٌهود. االعتداء
 : ك التعلٌماتالتً ٌمكن تلخٌصها فما ٌلًكتب دروٌش مشٌراً إلى تل

الوصول إلى السفارة البرٌطانٌة فً الكرخ فً الوقت المناسب، لرفع الحصار  – 1
لقبه  -الذي فرضه علٌها الجٌش العراقً، ولٌتسنى للسفٌر السر كننهان كورنوال 

 .حرٌة الحركة -العراقٌون بمختار محلة الكرٌمات تهكماً 
وس الجسور من جانب الكرخ والكاظمٌة لمنع وصول السٌطرة على رإ – 2

 .الؽوؼاء إلٌها
عدم التدخل فً االعتداءات الدموٌة الدائرة فً شوارع الرصافة فً بؽداد ضد  - 3

 .الٌهود
 .عدم التدخل فً الشإون العراقٌة اإلدارٌة والداخلٌة وعدم النٌل من استقالله – 4

ارسة مسإولٌاتهم المدنٌة كما كانوا تشجٌع العراقٌٌن على االستمرار فً مم -5
وهذه العوامل كلها . علٌه قبل قٌام رشٌد عالً الكٌالنً وضباطه األربعة بانقالبهم

ساعدت األعراب المحٌطٌن بالعاصمة على مهاجمة بٌوت الٌهود ومحالتهم 

 . 26..."لنهبها

، ٌإكد الدكتور سلمان دروٌش ذلك بنقله محادثة هاتفٌة جرت بٌن ضابط عراقً
الكابتن المدعو هولت الذي امتنع ( كورنوالٌس ) وبٌن مرافق السفٌر البرٌطانً 

: عن إٌقاظ السفٌر وإبالؼه بالمجزرة الجارٌة ضد الٌهود فً جانب الرصافة بقوله
ولكنه ٌعتبر ذلك مسؤلة داخلٌة ال . إن السفٌر ٌعرؾ ما ٌجري من إطالق نار وسلب

لقد حدد التقرٌر الذي وضعته اللجنة  27.اٌجوز للقوات البرٌطانٌة التدخل فٌه
الخاصة التً شكلت لهذا الؽرض، الجهات المسإولة عن أحداث الفاجعة، وكان 
: جرٌئاً وواضحاً فً تشخٌصه لتلك القوى، وقد حمل القوات المسلحة العراقٌة

الجٌش، والشرطة، مسإولٌة عدم قٌامهم بواجبهم فً حفظ األمن والدفاع عن 
 : وذكر التقرٌر تلك القوى على النحو التالً. ا لمذبحة شرٌرةمواطنٌن تعرضو

                                                           

 . 75ص . نفس المصدر السابق  26
 .67/61ص . نفس المصدر السابق  27
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وآمر , أو المتصرؾ ومدٌر شرطة لواء بؽداد, كل من مدٌر الشرطة. 1" 
 وعدد من ضباط الخفر وأفراد االنضباط   , االنضباط ومعاونٌه

 .المفوضٌة األلمانٌة فً بؽداد وما بثته من الدعاٌة ضد الٌهود 
اج أمٌن الحسٌنً وحاشٌته من المعلمٌن الفلسطٌنٌٌن دور مفتً القدس الح

 . والسورٌٌن الذٌن مارسوا تحرٌض طالب المدارس ضد الٌهود
 ..اإلذاعة األلمانٌة باللؽة العربٌة وتسمٌمها الرأي العام

 .1941اإلذاعة العراقٌة خالل شهري نٌسان وماٌو 

ٌر اللجنة الخاصة الخاص بتقر 7راجع الملحق رقم . )28"الفتوة وكتائب الشباب
 (.بؤحداث الفرهود

إلى اآلثار ( ٌومان فً حزٌران)موشٌه فً كتابه المسمى  -ٌشٌر الكاتب إسحق بار
التً تركها الفرهود، وسٌاسات الحكومات العراقٌة المتعاقبة على الوضع النفسً 

 :للٌهود فٌقول
حاول ونجح كان هناك من . بعد الفرهود بدأ عدد من الٌهود بالخروج من العراق"

كان هناك من هاجر . حتى والحرب ما زالت دائرة, فً الوصول إلى البالد الؽربٌة
إلى إٌران وإلى سنؽافورة وإلى المالٌا وإلى الهند وإلى الٌابان وإلى الصٌن وإلى 

البعض ؼٌر القلٌل . طالما كانت الطرق مفتوحة أو ٌمكن فتحها بالفلوس, أندونٌسٌا
وهناك حاول ونجح فً الوصول إلى مصر واالستقرار . هاجر هرباً إلى فلسطٌن

لم ٌترددوا عن التضحٌة بكل مال لشراء جوازات , الموسورون خصوصاً . فٌها
الخروج من العراق بؤي , السفر وللقٌام بالمستحٌل الذي هو الهجرة من العراق

 .   29"وسٌلة كانت
لحركة الصهٌونٌة ولكن الكاتب ٌشٌر إلى حالة أخرى ؼٌر الهجرة؛ وهً تؤثٌر ا

 :على أفكار وعقول الٌهود فً أعقاب الفرهود، حٌث ٌقول
وخصوصاً منها الجموع التً لم تكن مإهلة , الؽالبٌة العظمى من ٌهود العراق" 

بدأت باالهتمام بما تعرضه وتقدمه الحركة , اقتصادٌاً للحصول على جوازات سفر
كانت هذه الؽالبٌة . فلسطٌنالصهٌونٌة من إمكانات ومن تنظم شإون السفر إلى 

ترقب بذهول عملٌة تدمٌر أسس الطائفة الٌهودٌة التً بنٌت وظلت قائمة عشرات 
تعاونت جمٌع الظروؾ الداخلٌة والخارجٌة على تحقٌق . كثٌرة من القرون الطوٌلة

الذي نظمته وأدارته , الكبٌر, وفً مقدمتها الفرهود الجدٌد, الخروج من العراق
بالمحاكم العرفٌة القرة قوشٌة , 1957و 1945اقٌة بٌن عامً الحكومات العر

وبؽلق طرق العمل المفتوحة أمامهم منذ , وبتجرٌد الٌهود من وظائفهم وأعمالهم
وبسوق أعداد كبٌرة منهم إلى السجون بتهم ظالمة وبتوجٌه , عشرات السنٌن

ءات االتهامات الباطلة نحوهم وباضطهاد كل من كان ٌتحدث ضد هذه اإلجرا
فانتهى األمر باستباحة حرٌات , وبالقٌام بضؽوط نفسٌة ومادٌة تشمل عامة الٌهود

ثم تجرٌدهم من جنسٌاتهم بشكل , ومحو تارٌخهم الطوٌل فً العراق, هإالء الٌهود
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, وبسكوت العالم المتحضر عما ٌجري فً هذه البالد, لم ٌقع أي مثٌل له فً العالم
وهكذا اضطر ٌهود . المهم فً تارٌخها المتقلبالتً كان الٌهود الجزء الثابت و

العراق بقسوة ال شبٌه لها على القبول بما عرضته الحكومة من التنازل عن 
عن طرٌق قانون لم ٌمت إلى قانون الؽاب ولٌس إلى قوانٌن العالم , جنسٌاتهم
وحمل الٌهود حمالً على ركوب المركب الصعب بعد أن لم ٌبق أمامهم , المتحضر
وهكذا أٌضاً أصبح الٌومان البائسان فً حزٌران أول خطوة على . خرسبٌل آ

بدءاً من عام , طرٌق الفرهود الحكومً األعظم الذي انتهى بالخروج من العراق

1957"30 . 
لقد حاولت أن أقدم للقارئة والقارئ لوحة كتبها ٌهودي عراقً وصؾ فٌها حالة 

الجنسٌة عن ٌهود العراق؛ لندرك ٌهود العراق فً فترة الفرهود، وفً فترة إسقاط 
جمٌعاً بؤن ؼالبٌة ٌهود العراق لم تخرج طواعٌة عن رؼبة حقٌقٌة، وإنما أجبرت 
على ترك العراق؛ بسبب السٌاسات العدوانٌة التً مارستها الحكومات العراقٌة 
المتعاقبة، إضافة إلى الجهد الدولً الذي مورس فً هذا الصدد من قبل المنظمات 

العالمٌة، ومن قبل الدول الكبرى، وال سٌما برٌطانٌا، ومن بعدها  الصهٌونٌة
 . وهً صورة صادقة وواقعٌة. الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة

لم ٌقتصر االعتداء اإلجرامً الذي وقع على ٌهود العراق على بؽداد وحدها، إذ 
امتد أٌضاً إلى البصرة وإلى مواقع أخرى تمت فٌها عملٌات نهب وسلب واسعة 

 .واعتداءات ؼاشمة، ولكنها لم تإد إلى قتل فً حٌنها

 ولكن ما هً انعكاسات كل ذلك على واقع الٌهود فً العراق؟

لقد أدت حوادث الفرهود المخجلة التً لم تحصل ألول مرة ضد الٌهود فً تارٌخ 
العراق، آثارها السلبٌة الحادة على ٌهود العراق على أصعدة ٌمكن تلخٌص أكثرها 

 :النقاط التالٌة أهمٌة فً

عمقت اإلحساس لدى الٌهود بؤنهم ٌعٌشون فً مجتمع فٌه الكثٌر من  .1
الناس ممن ٌكرهون الٌهود بسبب الدٌن الذي هم علٌه، وكؤنهم ؼرباء عن هذا 

 .الوطن رؼم القرون الطوٌلة المنصرمة التً عاشوها فً هذه البالد

حظة عمق الخوؾ فً نفوس الٌهود من احتمال تعرضهم فً كل ل .2
العتداءات مماثلة من جانب المتطرفٌن العرب والمسلمٌن؛ اعتداءات ٌمكن أن 

مثلما حصل فً . تستهدؾ لٌس أموالهم وما ٌملكون فحسب، بل وأوراحهم أٌضاً 
 .بؽداد

وعمق لدى نسبة ؼٌر قلٌلة من ٌهود العراق الكراهٌة ألولئك الناس الذٌن  .3
 .فقدوا اإلحساس باإلنسانٌة

اآلخر الشعور بؤهمٌة أن ٌكون لهم وطن ٌحمٌهم من وشدد لدى البعض  .4
وقد ساعدت المنظمات الصهٌونٌة على إثارة هذا الشعور . مثل هذه االعتداءات

 . وتطوٌره وتعزٌزه فً نفوس ٌهود العراق
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وبعد عملٌات الفرهود بدأ الكثٌر من العائالت الٌهودٌة العراقٌة، تفكر بترك  .5
ٌش فٌها بؤمان واستقرار بعٌداً عن المخاوؾ العراق والهجرة إلى دول أخرى تع

مما أدى إلى تمزٌق المزٌد من العائالت التً لم ٌكن جمٌع أفرادها . الٌومٌة
مقتنعٌن بضرورة الهجرة، مع إحساسهم بالخطر المحتمل الذي ٌتهددهم من 

  31.عٌشهم وسط السكان العرب والمسلمٌن

في نمدان لو نميوودي ، نشا نم يد محمد عالء إدايس؛ بلحث مصاي متخصص 
في موقع نمعزيا  نإلملتاون بتلايخ ( تلايخ نألقني  نميوودي  نم انقي )مقلاًل ب نونن 

من  2و 1علء فيه بشأن فلع   نميوود في مل وقع موم في يومي  13/11/2774
من خالل عاض  حونل نمطلئف  : "قلل فيه 1941يونيو من علم /شوا حزيانن

نمقول إن نم الق  بين م نمي نم ان  ويوودال عن   نميوودي  بلم ان  يملن
نمم توى نما مي ونمش بي للنو عيد  منغلي ، إا مم يلن انلك مل ي لا صفوال، 

ومم تلن . حيث للنو نمطلئف  تن م بلمحيل  نآلمن  نمم تقا  مع  لئا  للن نمبالد
م نم نمشدنئد ونمص لب نمتي ماو بلم ان  في ب ض فتانو تلايخه متميز بين 

وقد نن ل و اا  نم القلو نمطيب  في  دبيلو يوود نم ان  عن  . ويوودي وم يحي
نحو مل نعد عند نمقصلص  نوا شلؤول و ميا نقلش ون  حل  بلا موشيه 

ومم يفلا يوود نم ان  في تاك نمبالد خالل نم صوا نممختنف ، وعميع من . وغياام
وم إمل تعلاي  حيث نتعوو للنو دونف  -مثال-العا خالل نمقانين نمملضيين 

ب ض نم لئالو نحو نموند ونمشا  نألقص ،  و ديني  إا العا ب ض نم لئالو 
وب بب ت اب نمفلا  نمصويوني   .19 يضًل إم  فن طين منا منتصف نمقان 

قلم  إ انئيل شود نم ان  اعا  عملعي  ممونطنيه نميوود  نمقومي  إم  يوود نم ان  ون 
قنيل ال تتوفا  ي م نوملو عنوم خلص  ب د نألحدنث نألخيا  ومم يب  منوم إال نم, 

 حبيب. ك, 17/5/2779 خا نممقتطف بتلايخ . 32"نمتي  ممو بلم ان 

يتضمن اان نممقطع ب ض نمحقلئ  نمموم ، وملن يغفل حقلئ   خاى  و يتعلوزال 
إا ال يملن مبلحث عنمي متخصص بشؤون نميوود  ال ي اف مل حصل . بإصانا
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، فليف إان يتعلوز امك ولأنه مم يحصل  1941نم ان  حقيق  في علم موم في 
موم شيء  دى إم  نشتدند خوف نم لئالو نميوودي  نم انقي  من تفلقم نشلط  ودوا 

مم . نمقوى نميميني  ال في نممعتمع فح ب، بل في نمو ط نمحلومي نمقومي  يضلً 
نمل نمتمييز نماي تلن نمفلا  نمصويوني  اي نأل لس في اعا  نميوود في  نم ان ، ون 

وقع عن  نميوود وتفلقم ب بب تزنيد نمنشلط نمنلزي في  و لط نممعتمع، وبتأثيا 
ومم تلن نمفلا  نمصويوني  . نماوح نم دونني  مدى نمقوى نمقومي  ونمديني  نممتطاف 

 إال علماًل م لعدًن ثلنويًل،  و  نول مم تن ب  ي دوا يالا مدى ن ب  علمي  من يوود
إن نمبحث نم نمي ينبغي . واو  ما ال يعب ن يلنه بأي  حلل من نألحونل. نم ان 

إنه مصحيح  ن .  ن يت م بلمموضوعي  ونمونق ي ، و ن ي تمد عن  نموثلئ  نممتوفا 
نقول بأن نممعتمع نمم نم، للن قد نعتاف بوعود نميوود لعزء  صيل من نممعتمع 

ت لوي  مع حقو   تبلع بقي  نمديلنلو نم انقي، و ن نمد توا منحوم حقوقًل م
ونمماناب نمديني  في نم ان ، و ن نمحلوم  ملا و  يل   د تواي  إزنء نميوود في 

وملن يعب  ال نتنل   نمضغط نماي  خا يشتد وينمو منا علم . نم ان  مفتا  محدد 
عندمل بد  نمفصل من نموظلئف، وحين بد  نالضطولد ضد نميوود في  1935
ثم نقل نمنلزيون نألمملن فلاته إم   نم ان ، وحين تونفد نممتطافون نم اب   مملنيل،

إن  حدنث نمفااود للنو . نمقلدمون من فن طين وب ض نمدول نم ابي  إم  نم ان 
نتيع  موا  نألعونء غيا نمودي  نمتي نشأو مدى نم نطلو نمحلومي  تدايعيًل، 

فن طين وف  قانا معنس  وتصلعدو مع تأ يس نمدوم  نميوودي  في عزء من
 .     نألمن نمدومي بتق يم فن طين بين نم اب ونميوود
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