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 ملخص البحث

نال تأريخ احلزب الشيوعي العراقي اهتمام الباحثني وكتبت العديد من الرسائل واالطاريح العلمية اليت   
تناولت تاريخ احلزب الشيوعي العراقي منذ تأسيسه واليت ركزت يف غالبتيها على اجلانب السياسي ودوره 

 . 1979يف احلركة الوطنية العراقية حتى عام 
اسات اليت تناولت تاريخ احلزب الشيوعي العراقي اال انها مل تتناول جوانب أخرى وبالرغم من الدر          

مهمة للحزب الشيوعي كالبينة االجتماعية والفكرية للحزب واألقليات اليت انتمت هلذا احلزب ومنهم اليهود 
تأرخيية مهمة للحزب الذين عدو احد تلك االقليات املهمة اليت كان هلا تأثري يف املسار الفكري للحزب يف مدة 

الشيوعي وهي مدة االربعينيات من القرن العشرين واليت أعطت تفسريًا واضحًا عن دور اليهود العراقيني يف 
 احلزب وتبنيهم للفكر اليساري بل وتطرفهم يف طرح أفكاره الفكرية.

هود يف احلزب الشيوعي قسم الباحث البحث اىل مقدمة وتوطئة واعتماد التسلسل التأرخيي لدور الي          
العراقي وقيادتهم للجان املركزية للحزب يف ظل موجة االعتقاالت اليت طالت قادة احلزب الشيوعي وعرفت 
تلك املدة بتزايد هيمنة اليهود على احلزب الشيوعي العراقي وحتديد مواقفه ومساراته من القضايا الداخلية 

وقيام دولة ))أسرائيل(( واليت القت  1947لقرار تقسيم فلسطني والعربية ومنها قضية فلسطني موقفًا مؤيدًا 
 بدورها على وضع اليهود داخل احلزب الشيوعي العراقي    .

Abstract 
The history of the Iraqi communist party attracted the attention of 

researchers and many theses and dissertations dealt with the history of the 

abovementioned party since its establishment. Besides, most of them 

concentrated on the political aspects and its role in the Iraqi patriotic movement 

until 1979. 

Although many studies were concerned with the history of the Iraqi 

communist party, they did not highlight other important aspects of the party 

such as the intellectual and social structure of the party and the minorities that 

joined the party concerned including Jews, they were described as the one of 

the most significant minorities that had an influence in the intellectual path of 

the party in a very important period of the party, it was in the forties of the 

twentieth century. It gave a crystal clear clarification towards the role of Iraqi 

Jews in the communist party and their adoption of the left-wing thoughts not to 

mention their extremist views in presenting its thoughts. 

The researcher divided the paper into: introduction, preliminaries and 

he depended on the chronological order of the Jews role in the Iraqi communist 

party and their leadership of party's central committees in the light of 

widespread arrests that impacted communist party leaders. Moreover, this 

period was known as the period of Jewish domination towards the Iraqi 

communist party and defining its stances and paths towards the internal and 

Arabian issues like the Palestinian cause, the Jews were in favor of dividing 

Palestine in 1947 and establishing the state of ((Israel)) where it highlighted 

the situation of Jews in the Iraqi communist party.                 
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 توطئة

متتعت بتفوق جتاري مقارنة  تعد الطائفة اليهودية من اقدم الطوائف الدينية يف العراق،أذ   
،فضاًل عن (1)بالطوائف االخرى،وهذا ما عزز من مكانتهم التجارية على مدى قرون سحيقة

أحتكارهم للسوق املالية فعرفت من بينهم اسر مالية عريقة منها اسرة)ال ساسون(وغريهم،ومل 
روفني على يقتصر اهتمامات اليهود على اجلانب التجاري فحسب،بل كان بعض اليهود مع

الصعيد الثقايف من بينهم أدباء وشعراء وفنانون،وهذا التنوع يعود بالدرجة االساس اىل اتقانهم 
 لغات متعددة اكتسبوها يف مدارسهم اخلاصة.

مل حتَظ  احلياة احلزبية باهتمام الطائفة اليهودية،اليت بدأت تظهر بالتوافق مع تشكيل الدولة     
نشغاهلم بالتجارة وإدارتهم إلعماهلم اخلاصة،رغم  ان اليهود  ال 1921آب  23العراقية يف 

كان هلم ممثلني يف جملسي األعيان والنواب العراقيني وأصبح هلم وزير يف اول وزارة عراقية 
 .(2)1920اليت شكلها عبدالرمحن النقيب 

معينًا مستقرًا  ويبدو لنا ان عدم أهتمام اليهود باألحزاب السياسية لكونها مل تأخذ شكاًل     
ومبادئها متباينة،فضاًل عن ذلك بأن غالبيتها كانت حتمل لواء املعارضة جتاه احلكم امللكي،وهو 
ما مل يؤمن به ابناء الطائفة يف ظل تقاربهم مع امللك فيصل االول،بعد أن عرب عن انفتاحه على 

 . (3)مجيع الطوائف العراقية ومنها الطائفة اليهودية
يهود يف ظل االنفتاح الذي ملسوه يف عهد امللك فيصل االول يف امليدان السياسي أسهم ال      

من خالل عملهم بوصفهم أعضاء ممثلني يف جملس النواب،وموظفني حكوميني 
ومدنيني،وأسهموا يف تعزيز االقتصاد وإدارة البنوك واحلسابات والتعليم والثقافة،وهذا األمر 

من السيطرة الواضحة لليهود على االمور االقتصادية واملالية ادى اىل تذمر عدد من العراقيني 
يف العراق،فضاًل عن ذلك ان العراق يف ظل خطوات استقالله بدأت اصوات تنادي بالقومية 

 .(4)العربية وإعادة اخلالفة االسالمية اىل العرب
       
بدأ اخلط البياني بالرتاجع للطائفة اليهودية بعد وفاة امللك فيصل األول،بسبب أن من     

أخلفوه مل حيافظوا على التوازن الذي اوجده،بسبب عدم امتالكهم املؤهالت اليت  أختص 
 . (5)بها،والذين قادوا العراق اىل هاوية التطرف وأضطهاد االقليات اليت هلا شأن مهم يف العرق
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فضاًل عن ظهور احزاب ذات صفة قومية هي ما جعل اليهود العراقيني يفكرون بالوقوف       
بالضد من التيار اجلديد الذي بدأ حيمله القوميون،ليجدوا ضآلتهم يف احلزب الشيوعي العراقي 
الذي بدأ هو اآلخر خيرتق الشارع العراقي من خالل أفكار املساواة اليت بدأ يطرحها،واليت 

قبواًل واستحسانًا من ابناء االقليات القومية والدينية لكونه يبدد صفة القومية ويؤمن  القت
 . (6)بالنهج االشرتاكي الذي وجده احلل االمثل ملشاكل العراق املتعددة آنذاك

وأن احلركة الشيوعية يف العامل العربي يف بداية ظهورها أعتمدت اعتمادًا كبريًا على الفئات      
من املثقفني واألقليات الدينية اليت وجدت هي االخرى يف تلك احلركة بأنها القوى  املتعلمة

واليت ستعمل على الوقوف بوجه النفوذ االوربي من جهة وأنها حركة عابرة للقومية والدين 
،اي ان منظمي احلركات الشيوعية حاولوا تكييف املبادئ الشيوعية وفق (7)من جهة اخرى

 احمللية.احلاجات والتقاليد 
 اليهود يف مرحلة تأسيس احلزب الشيوعي العراقي

،فاحلزب (8)اليهود لعبوا أدوارًا فاعلة يف عملية أنتشار وتكوين االحزاب الشيوعية العربية    
الشيوعي العراقي هو االخر يف بداياته القى املؤازرة من اليهود يف بداية  ظهوره للوجود يف 

بشكل فعلي لصفوف احلزب يعود اىل بداية عقد االربعينيات ،ولكن انتمائهم 1934اذار  31
 . (9)1950حتى أسقاط اجلنسية العراقية عنهم يف عام 

عمل عدد من اليهود املثقفني يف إطار احلركة الوطنية العامة.وأسهم بعضهم يف النشاطات     
زلوف من بني الذين ،أذ كان سليم (10)1930الربيطانية لعام -اجلماهريية ضد املعاهدة العراقية

أعتقلوا لدعوته إىل التظاهر ضد عقد املعاهدة،إال أن نشاطًا مل حيصل حتى منتصف عقد 
الثالثينيات لكسبهم إىل صفوف احلزب الشيوعي العراقي،والقول بأن جمموعة شيوعية من 

ال يعززه أي  1931-1930الشباب اليهودي العراقي قد تكونت بزعامة يهودا شالوم منذ 
 . (11)وال يؤكده أي مصدر آخر دليل
ومما زاد املخاوف يف نفوس اليهود العراقيني انعكاس تدهور االوضاع يف فلسطني يف بداية     

عقد ثالثينيات القرن العشرين عليهم،وما قامت به املنظمات الصهيونية جتاه 
 . (12)الفلسطينيني،ووقوف العراق اىل جانب عرب فلسطني ضد الصهيونية
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دما بدأ جيل من الشباب من غري اليهود،ينظر اىل ما حققه اليهود على املستوى وعن     
االقتصادي،وشغلهم الوظائف احلكومية الرفيعة على انهم منافسني هلم قد جتاوزا حدود كونهم 
اقلية يف اجملتمع،ويف ظل تلك الظروف اندجمت االجتاهات االجتماعية واالقتصادية بإيديولوجية 

يف عقد ثالثينيات القرن العشرين أصبح القوميون املعسكر البارز يف العراق وصراع سياسي،و
وبقدر تعلق االمر باليهود كانت تلك املدة بداية االنقالب على املكاسب االجتماعية 
واالقتصادية اليت حققوها يف عشرينيات القرن العشرين،وهو ما دفع جيل من الشباب اليهود 

 .(13) قليتهمللبحث عن قوى حزبية تناصر ا
وجد هؤالء الشباب ضالتهم يف احلزب الشيوعي الذي برز هو األخر يف عقد الثالثينيات       

وهو حيمل فكر اممي عابر للقومية والدين يف ظل املخاوف اليت بدأت تواجههم كأقلية 
ما دفع عدد كبري من اليهود اىل االنتماء اىل ذلك احلزب،ولكن انتمائهم كان على  دينية،وهو

وكان نعيم  1941مستوى التأييد واملؤازرة،ومل يكن هلم ممثل يف هيكلية احلزب إال يف عام 
طويق هو اول يهودي يف اللجنة املركزية للحزب،وهو مرتجم يف صحيفة الزمان وابن تاجر 

 . (14)1937 انتمى للحزب يف عام
ان ضعف انتماء اليهود لصفوف احلزب الشيوعي العراقي خالل الثالثينيات تعود اىل        

ضعف تركيبة احلزب نفسه،لتكون سنوات االربعينيات هي القمة بالنسبة لليهود،إذ أشار احد 
ياًل اليهود الذين استقطبتهم الشيوعية"شكل اليهود يف مدة ما بعد احلرب العاملية الثانية ج

ثالثُا،كان مبجمله مسيسًا بشكل حاد اكثر من اسالفه فكانت الشيوعية التيار االكثر شعبية بني 
 . (15)الشبان اليهود "

،تفسريًا اخر النتماء اليهود للحزب الشيوعي كونه عاصر صعود (16)قدم بهاءالدين نوري     
ف التجار اليهود هؤالء يوما مع مل يتعاطالعناصر الشيوعية من اليهود اىل مركز احلزب قائاًل:"

احلزب الشيوعي ،بل كانوا مرتبطني مع الطبقة احلاكمة يف العراق،يف وقت كان الكادحون 
والفقراء ومثقفون من الفئات الوسطى من اليهود يرون بان احلزب الشيوعي من يعرب عن 

 .(17)"مصاحلهم
اجلبار ايوب عضو املؤسسة االمنية ان ما ذهب اليه بهاء الدين نوري يناقض ما جاء به عبد    

يف متابعة الشيوعيني يف العهد امللكي اذ اعطى تفسريًا اخر الندفاع اليهود لصفوف احلزب 
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احلق ان اليهود كانوا هم القدح املعلى يف هذا امليدان ألنهم كانوا يريدون الشيوعي إذ ذكر قائاًل:"
اء الوطن القومي الذي كانت تعمل من وراء نشر هذا املبدأ اخلطر صرف االنظار عن انش

له)اسرائيل(وتسعى إلقامة هذه الدولة من أنها ستمتد بني الفرات والنيل،فقد نشطوا نشاطًا 
.أن ما جاء به عبداجلبار ايوب ميكن التوقف عنده،كونه حمسوب (18)"عظيماً يف الرتويج هلذا املبدأ

ر كذلك من باب خلط النشاط على املؤسسة األمنية املعادية للحزب الشيوعي.كما يفس
الشيوعي والصهيوني على حد سواء،يف حني ذكر حاييم كوهني مؤرخ النشاط الصهيوني يف 

إن تطور العراق عن تأثري احلزب الشيوعي العراقي يف عرقلة النشاط الصهيوني يف العراق قال:"
ركة السرية،كان النشاط الشيوعي يف العراق،السيما يف عقد االربعينيات أي يف مدة تطور احل

أيضًا أحد العوامل اليت عاقت اتساع احلركة الصهيونية بشكل أو بأخر،أذ ان بعض الشبان 
لوحظ خروج  1946اليهود رأوا يف هذا النشاط مالذًا من مالحقة وكراهية األقليات،ويف عام 

بسبب عدد من االعضاء من احلركة الصهيونية السرية نتيجة لتعاظم النشاط الشيوعي،ورمبا 
 .(19)"عجز احلركة عن حل مشاكل األقلية اليهودية بواسطة تهجريها من البالد

ولكن هذا ال يعين ان انتماء اليهود للحزب الشيوعي العراقي دون غريه من االحزاب يف    
حني تشري مصادر أخرى النتماء اليهود لألحزاب العراقية االخرى اليت أجازتها وزارة توفيق 

،ما عدا حزب االستقالل العراقي لكونه حيمل بعدًا قوميًا مناهضًا 1946السويدي عام 
 . (20)لليهود

اال نه يلزم الوقوف عند نقطة مهمة عن السر وراء اندفاع اليهود اىل صفوف احلزب     
الشيوعي دون غريه،إضافة اىل اهمية االيديولوجية االقتصادية السياسية للحزب اليت 
جذبتهم،على الرغم من أميانهم بأن تغيري نظام احلكم يف العراق سيضع حدًا الضطهادهم 

هناك نقطة يف غاية األهمية وهي أن احلزب الشيوعي مل يضع عوائق وللتمييز ضدهم.كما أن 
 .(21)جتاههم لكي يصلوا اىل مناصب قيادية يف احلزب

 1941اليهود واحداث فرهود    

اخذ وضع اليهود بالتأرجح يف ظل تزايد املنظمات الصهيونية اليت عملت على تقويض      
القومي والذي توج بأنتفاضة رشيد عالي الكيالني  وجود اليهود يف العراق،مستغلني تزايد املد

،السيما وان التأرجح هو االخر كان مرهون من موقف احلزب 1941يف الثاني من مايس 
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الشيوعي العراقي الذي أيد االنتفاضة يف بداياتها ومن ثم حتفظ،عليها فيما بعد،وأعطى الكادر 
حلركة فيقول بأن:"احلقائق تبقى حقائق الشيوعي رشيد رشدي مربرًا حلزبه عندما أيد وعارض ا

وهي أن حزبًا شيوعيًا ال ميكن أن يقف اىل جانب النازية،وان استناد بعض قادة حركة مايس 
اىل النازية كان مرهونًا بالصراع مع بريطانيا،وأن مهامجة احلزب النتفاضة مايس فيما  1941

 . (22)بعد مل يكن منسجمًا مع الشارع العراقي"
يار انتفاضة مايس تعرض اليهود اىل احداث سلب ونهب،وقد نبه احلزب الشيوعي وبانه    

العراقي من جانبه عن ما تعرض له اليهود من اعمال سلب ونهب،ففي برقية بعثها احلزب اىل 
جاء فيها"يأسف احلزب الشيوعي،بل يشمئز من  (23)رئيس الوزراء رشيد عالي الكيالني

ضد إخواننا اليهود من قبل أدوات االستعمار الربيطاني من جهة األعمال االستفزازية املدبرة 
ودعاة االستعمار األملاني من جهة أخرى،إن االعتداء على احلريات واقتحام البيوت وسلب 
املمتلكات وضرب الناس وقتلهم ليست،يا صاحب الفخامة،خمالفة للقانون والعدالة 

 .(24)هلذه االمة وإىل الكرم والبسالة والنبل"فحسب،بل إنها أمور تتعارض مع النزعة الطبيعية 
يف أعقاب فشل انتفاضة رشيد عالي الكيالني تعرض اليهود اىل اعمال قتل وطعن      

بالسكاكني من قبل بعض اخلارجني عن القانون وقد سرقت منازهلم ومتاجرهم،فبلغ عدد 
 عن عدد احلوانيت (حسب تقرير املدعي العام يف تقريره،فضاًل200(واجلرحى)104القتلى)

(دار حسب ما ذكره 911(حانوتًا،والدور املنهوبة قدرت بـ)586اليت نهبت واليت تقدر ب)
 .(25)رئيس الطائفة اليهودية

احدث ذلك الوضع حالة من األنقسام داخل صفوف احلزب الشيوعي العراقي نفسه    
وحتديدًا من اعضائه اليهود،بعد أعادة التقييم لسياستهم،فقد التهبت مشاعرهم بال شك نتيجة 

واتهم  1941حزيران  2-1ملقتل عدة مئات من اليهود خالل االندفاعات اجلماهريية يومي 
ك بنفسه مع رجال كان ارتباطهم بالنازيني يشكل اعالنًا صرحيًا عن هؤالء احلزب بأنه شار

طبيعتهم اليت دعت اىل الشك برجال احلركة،ووصفت االنتقادات اليت فندتها قيادة احلزب 
 . (26)بالرتوتيسكية"

.من جانبه بعد (27) حاول سكرتري احلزب الشيوعي العراقي يوسف سلمان يوسف)فهد(     
من احداث الفرهود كسبهم اىل جانب احلزب الشيوعي عندما بدأت  ما تعرض له اليهود
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الدعاية الصهيونية تنتشر بني صفوف اليهود فتوجه اليهم قائاًل:"أدعو اخواني اليهود،أعداء 
الصهيونية،أن ال يتهاونوا يف مكافحة هذا الشر الفاشسيت املسترت بزي ديين مفضوح،وليكن 

 . (28)يًا"كفاحهم هذا كفاحًا منظمًا وإمجاع
ذكر عبداجلبار ايوب يف سفر مذكراته مع الشيوعيني يف سجونهم بأن اليهود استغلوا حركة     

مايس لكونهم وجدوا فيها"غذاء دمسًا حلركتهم وأوهموا الرأي العام العاملي إن النظام القائم 
اغبني يف العراق وصل اىل حد من الفوضى ومصادرة احلريات وضعف اإلدارة حبيث اتاح للمش

حتقيق تلك اجملزرة الفظيعة اليت وقعت من جراء حركة رشيد عالي الكيالني وحكومته 
 .(29)آنذاك"

تعددت الروايات،عن أحداث الفرهود،أسبابها وآثارها يف اوضاع اليهود وفق ما خيدم    
االهداف السياسية ملروجيها،ومما الشك فيه أن الربيطانيني أرادوا استغالل هذه األحداث 

ستعادة سيطرتهم ونفوذهم الذي فقدوه بعد احداث مايس،ومن جانبها وفرت أحداث ال
الفرهود األرضية املناسبة للمنظمات الصهيونية لتعمل حبرية بني اليهود الرافضني لنشاطها اليت 
عملت من جانبها على تعميق الشرخ بني اليهود وسائر افراد الشعب العراقي متهيدًا 

 .(30)للهجرة
الرغم ما تعرض له اليهود من خماوف عقب انهيار حركة مايس لكنها يف الوقت ذاته  على    

حققت من جانب اخر احنسارًا للتيار القومي وزجت أعداد كبرية من الناشطني يف 
املعتقالت،كانت مبثابة إنذار لليهود بضرورة تفاعلهم مع التيارات السياسية ومنها االفكار 

،وهو ما حفز اليهود لالندفاع اىل (31)فراغ الذي تركه القوميونالشيوعية دورها يف ملء ال
 صفوف احلزب الشيوعي كونه احلزب الذي وقف اىل جانبهم يف حمنتهم.

ان قبول اليهود يف صفوف االحزاب الشيوعية العربية والسيما يف عقد االربعينيات امر      
ليهود يف صفوفها ومن بينها كان يستوجب التوقف عنده فاغلب تلك االحزاب رفضت قبول ا

احلزب الشيوعي السوري الذي منع قبول اليهود كما بني ذلك خالد بكداش سكرتري احلزب 
التجارب املريرة اليت اظهرت مواقفهم غري املفهومة يف بعض الشيوعي السوري بأنه يعود اىل:"

 . (32)"األمور إذ أنهم دأبوا على اضطهاد وإبعاد الكوادر الواعدة واملخلصة
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وهناك حقيقة قائمة يف اندفاع اليهود حنو احلزب الشيوعي بعد ما تعرض له اليهود مبا       
انضم الشباب اليهودي قبل توجههم اىل احلزب الشيوعي اىل املنظمات  مسي ب"الفرهود"،فقد

.او ما تعرف بـ"الطالئع"،ولكنهم سرعان ما (33)ذات الطابع الصهيوني ومنها "حركة حالوتس"
انسحبوا منها عندما ايقنوا حقيقة تلك املنظمات بأنها ذات طابع عنصري عكس احلزب 

 .(34)لألقوميالشيوعي العراقي ذا الطابع األممي ا
أال أن هناك رأي بني سبب انتماءهم للحزب الشيوعي إلخفاء انتماءاتهم للمنظمات          

ويف حقيقة األمر ان صحة رواية هذا .(35)الصهيونية مؤقتًا برداء املاركسية،لكي يعملوا حبرية
الشيوعية يعاقب العضو الرأي فهناك حقيقة ال ميكن جتاهلها أن االنتماء للمنظمات السرية 

 .1938املنتمي هلا بالسجن املؤبد حسب قانون العقوبات البغدادي لعام 
خبطورة موقف اليهود العراقيني من احلزب ت املنظمات الصهيونية من جانبها شعر   

 تدعوالصهيونية  أخذت املنظمات الشيوعي،الذي اصبح يشكل خطرًا حقيقيًا عليهم،ف
لتغلغل داخل صفوف احلزب الشيوعي،وفعاًل انظم الكثري منهم اليه منظماتها يف العراق با

ساهم يف ذلك وصول عدد منهم أذ ،(36)الصهيونية والعمل لصاحلليتمكنوا من السيطرة عليه 
اىل مراكز قيادية يف احلزب،فبدأوا بدورهم خيتارون عناصر صهيونية لتولي مسؤولية املنظمات 

ستفادت العناصر أ.كما (37)مكنهم من السيطرة على قراراته تدرجييًاالشيوعية الفرعية مما 
الصهيونية من موقف احلزب الشيوعي الذي كان مرتبطاً مبوقف االحتاد السوفييت دون االلتفات 

فيما اىل املصاحل الوطنية والقومية،وذلك واضحًا عند موافقته على قرار تقسيم فلسطني 
 .(38)بعد
د بعد وقوع "الفرهود" كان له تفسري أخر من قبل احد كوادر احلزب الشيوعي ان أندفاع اليهو     

العراقي من اليهود يوسف منشي يوسف زلوف عندما ذكر سبب اندفاع اليهود حنو الشيوعية 
أحتسس بفائدة وجود تضامن بني  1941بالقول:"قد بدأت بعد وقوع الفرهود ضد اليهود عام 

بنا العراقي لكي يعودوا اىل التآخي والسالم،كما بدأت أكره الطوائف الدينية اليت تؤلف شع
االستعمار الذي يثري الفوارق بني شعبنا مستعينًا بذلك على خلق الصهيونية وسندها وتقويتها 
كي تساعد على حتقيق أهدافها هلذا شعرت بضرورة العمل املنظم من اجلها فكان احلزب 

 . (39)العاملة يف هذا احلقل"الشيوعي السري حينذاك املنظمة الوحيدة 
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يف حني حاول ساسون سوميخ احد اليهود العراقيني ان يعطي مربرًا النتماء اليهود      
لصفوف احلزب بأنه يعود اىل االجواء االجتماعية اليت نشأ فيها اليهود" إذ اخذنا باحلسبان بأنه 

 أجواء غري دينية او دينية لكل واحد منهم تأثريًا فكريًا على بيئته،السيما وأنهم نشطوا يف
،اثر على ما (40)معتدلة،كما ان متيز االحياء البغدادية وتقسيم بعضها اىل جانب ديين او قومي"

يبدو يف بلورة عقلية هؤالء للتخلص من عقدة التمييز اليت اصبحت شاخصة للعيان،يف حني 
ه:"ان الدور الذي أداه اعطى الطبيب اليهودي سلمان درويش رأيًا اخر النتماء اليهود بقول

بعض اليهود يف احلزب الشيوعي العراقي فهو يدل على قصر بصرهم وقلة جتربتهم،فكيف 
فسرت اهدافهم ومنها عصبة مكافحة الصهيونية بأنها لنشر الصهيونية ال من اجل 

 .(41)مكافحتها"
رب العاملية الثانية مهما يكن من أمر،فقد ازداد اندفاع الشباب العراقي ككل بعد نهاية احل      

بشكل ملفت للنظر اىل اعتناق املبادئ املختلفة من قومية وشيوعية,السيما مع بوادر االنفتاح 
،وانتمى غالبية 1945كانون االول  27السياسي الذي وعد به الوصي عبداالله يف خطابه يف 

ة العمل الشباب اليهود لصفوف احلزب الشيوعي العراقي السري الذي مل حيصل على اجاز
 .                                  (42)كبقية االحزاب األخرى

يقتصر دورهم على اجلانب  أصبح اليهود قوة مؤثرة داخل تركيبة احلزب الشيوعي،فلم   
التنظيمي وحمطات الربيد اذ كانت حمالت عملهم حمطات للمراسالت احلزبية بني منظمات 
احلزب يف الوية العراق املختلفة،بل كان هلم دور أخر مل يقم به اليهود من قبل وهو تنظيم 

 . (43)التظاهرات املنددة بالسياسات احلكومية آنذاك
 1941نظيمية من خالل تبوءهم مراكز قيادية يف احلزب منذ عام وزادت فعالياتهم الت   

ومن  % 11بلغت نسبة اليهود يف احلزب  1948واستمرت عملية صعودهم فبحلول عام 
 .(44)%9الذين كانوا يف مراكز قيادية 

ولعل ما عزز مكانتهم يف صفوف احلزب ان اغلب اليهود كانوا يتوزعون بني طبقة املثقفني       
قة الوسطى الربجوازية والعاملة وأغلبهم امت دراسته يف املدارس اليهودية ذات املستوى والطب

التعليمي املتقدم عن املدارس االخرى وإتقانهم لغات متعددة اسهم يف دعم احلزب الشيوعي 
 . (45)العراقي
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وا يف اغرق احلزب الشيوعي بعدد كبري من اليهود املاركسيني املثقفني ثقافة جيدة،فأصبح    
بداية االمر اعضاء عاديني يف املنظمات السفلى للحزب،ولكن بسبب ثقافتهم املاركسية الواسعة 
مقارنة باآلخرين،واندفاعهم والرتويج لليهود لألنضمام للحزب،حتى أصبح اليهود مهيمنني 

من مسؤولي املنظمات احلزبية يف بغداد السيما مع صعود جنمهم يف عقد  % 90على اكثر من 
يف حني ان ما جاء به مالك سيف حول نسبة متثيل اليهود هو أمر مبالغ فيه .(46)ربعينياتاال

 فلم تذكر املصادر التارخيية هذه النسبة.
ومهما يكن من أمر فأن الزيادة يف انتماء اليهود يف صفوف احلزب الشيوعي العراقي كان     

ليهود اعتمادًا واضحًا فانه اختذ من هلا بعدًا اخر فقد اصبح اعتماد)فهد(سكرتري احلزب على ا
حمالت وبيوت اليهود مقرًا لالجتماعات وحمطات للربيد ومنهم بيت ابراهيم ناجي الصيدلي 
ويعقوب اسحاق)شريك ابراهيم يف مذخر ادوية حوري(معتقداً ان بيوت وحمالت اليهود بعيدة 

 .(47)عن الشبهة
بدأ اليهود من جانبهم العمل على طرح بدائل للحزب الشيوعي السري وهو اجياد      

واجهات علنية يعمل من خالهلا،ومنها طرحهم إلنشاء "دار احلكمة" للنشر والرتمجة مستفيدين 
من الثقافة واملؤهالت اليت ميلكها اليهود والدعم الذي قدمه التجار اليهود لتلك الدار اليت 

 .(48)وترمجة الكتب السيما منها ذات التوجه املاركسي بدأت بطبع
ومل يقتصر دور اليهود على دعم احلزب ماديا،وإمنا ارادوا ادخال وسائل دعائية إعالمية     

جديدة للحزب الشيوعي عندما اكدوا على ضرورة ان يكون جبانب صحافة احلزب اذاعة 
ان أحد ي حسقيل صديق بالقول:"سرية وطرحوا املوضوع على فهد،وهو ما أكده الشيوع

الشيوعيني من اليهود وهو شفيق حوريش يستطيع صنع اذاعة صغرية يف صندوق تنقل من 
 .(49)"مكان آلخر ولكن فهد طلب صرف النظر عن هذه الفكرة

الشيوعيني كان أكثر نشاطًا من غريهم من اعضاء  والغريب ان جمال التأثري الذي اداه  اليهود    
،بل تعداه اىل اوسع من (50)احلزب ومل يقتصر على أبناء طائفتهم من حيث جذب اعضاء جدد

ذلك عندما بدأوا يؤثرون على ابناء الطوائف االخرى،فعلى سبيل املثال أدى موشي اخلياط 
زبائنه الذين أستماهلم باألفكار واالجتاهات يف مدينة احللة وحبكم عمله كخياط دورًا بالتأثري يف 

 .(51)الشيوعية
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 اليهود واألنشقاقات يف صفوف احلزب الشيوعي

تعرض احلزب الشيوعي العراقي اىل انشقاقات عديدة مل تشهدها األحزاب السياسية     
االخرى،بسبب مشكلة الزعامة،وضعف الوعي الفكري لبعض كوادره،وظروف العمل 

خلقت تنظيمًا يشوبه االضطراب،فضاًل عن ذلك املالحقات االمنية  السري للحزب اذ
 ألعضائه.

وأستعرض الدكتور فاضل حسني تربيرًا هلذه األنشقاقات اليت تعرض هلا احلزب الشيوعي      
العراقي ومنها دخول اقليات قومية ودينية ومذهبية يف احلزب كاالكراد واليهود وبعضهم مل 
يتحرر من احلس الطائفي،وبعضها يناقض الشيوعية،فدخول مجاعات كثرية من اليهود يف 

 .(52)ت له احراجًا امام املواطنني،وكان بعضهم يدين بالصهيونية ويعمل هلااحلزب حتى تسبب
اما دور اليهود يف تلك االنشقاقات،فيعود اىل االنشقاق األول الذي تعرض له احلزب      

،وسبب االنشقاق (54)1942مشكاًل كتلة"اىل اإلمام" يف تشرين الثاني ،(53)على يد ذوالنون ايوب
الشيوعي يعقوب كوهني وكان طالب يف كلية الطب من مواضيع فكرية يعود اىل ما طرحه 

 متعددة وطالب احلزب اىل األخذ بها ومنها اآلتية:
 الدور املتميز والقيادي الذي يفرتض أن يلعبه املثقفون يف احلزب ويف اجملتمع.-1
بالثقافة  العمل من أجل تنشيط عمل املثقفني يف احلزب لتأمني تثقيف قواعد وكوادر احلزب-2

 املاركسية.
 تعد االشرتاكية اهلدف املباشر لنضال احلزب الشيوعي العراقي يف املرحلة الراهنة.-3

انطلق يعقوب كوهني يف طرحه ذلك من اجتاهني متناقضني االول يساري متطرف يتضمن      
؛واألجتاه تطبيق األشرتاكية وهو يف حقيقته هروبًا اىل االمام يف بلد الزال يعاني من التخلف

الثاني عرب فيه عن الدور القيادي الذي يفرتض ان يؤديه املثقفون يف احلزب،وهذا يعد تقلياًل 
لدور الطبقة العاملة يف قيادة احلزب،فقرر احلزب بدوره بطرد يعقوب كوهني من 
صفوفه،فوقف ذوالنون ايوب موقفًا معارضًا لقرار احلزب وتضامن مع يعقوب 

لنون أيوب جناحًا منشقًا عن احلزب ويصدر صحيفة خاصة بكتلته ،ليشكل ذو ا(55)كوهني
عرفت بـ"اىل االمام"،وهي اجلريدة الثالثة للحزب الشيوعي العراقي،وانضم اىل التكتل اجلديد 

 . (56)العديد من كوادر احلزب ومنهم الشيوعيون اليهود
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سببه أحد اليهود  يبدو ان انشقاق ذوالنون ايوب مل يكن هو االنشقاق الوحيد الذي     
الشيوعيون وإمنا كان هلم دور يف انشقاق سكرتري احلزب الشيوعي العراقي عبداهلل مسعود 

،وعودته 1942،الذي كان ناقمًا على احلزب بعد خروجه من سجن الفاو يف نيسان (57)القريين
وليس اىل منصبه السابق سكرتريًا  للعمل يف احلزب عضوًا يف املكتب السياسي،

،والتقت جهوده مع الكادر الشيوعي وديع طليا ونعيم طويق،بعد ان طالب فهد للحزب
بإخراج وديع طليا من اللجنة املركزية للحزب لعدم كفاءته وانضباطه احلزبي،فاستغل القريين 

 1943نقمته على احلزب وأعلن سيطرته على مقدرات احلزب وأعلنوا عن انفسهم يف عام 
جريدة عرفت بـ"الشرارة اجلديدة"،وانتخبوا 1943كانون الثاني  باسم"املؤمترين"،وأصدروا يف

(عضوًا،فكانت 11وشكلت جلنة مركزية متكونة من)،(58)عبداهلل مسعود سكرتريًا للحزب
 .(59)(أعضاء،وأصدروا صحيفة عرفت "الشرارة"5حصة اليهود من تلك اللجنة)

من بقايا جتمع الشرارة اجلديدة  1943عام اما االنشقاق الثالث الذي قاده اليهود يعود اىل      
مع اليهود املاركسيني اطلقوا على أنفسهم أسم"وحدة النضال"،ومتيزت بسيطرة اليهود 
عليها،وكان من ابرز اعضائها صفاء مصطفى حممد وتوفيق حسني ويوسف هارون زخلة،وديع 

فاء مصطفى يكون ،ولكن اليهود اختاروا ص(61)،ساسون دالل(60)طليا،ابراهيم ناجي مشيل
.،وقد وطلبت اجملموعة (62)سكرتريًا لتلك املنظمة حتى يكونوا مبنأى عن اتهامهم بالصهيونية

االنضمام اىل قيادة فهد اليت قبلت بذلك وفق شروطها ثم أصدروا جريدتهم السرية باللغتني 
 .(63)العربية والكردية لتكون لسان حاهلم

ان منظمة "وحدة النضال"ارادت ان جتد هلا موطئ قدم يف .اىل (64)اشار صاحل احليدري     
املناطق الكردية وهو ما دفعها لكي تصدر صحيفة باللغة الكردية،وبدأت باالتصال بنا عن 
طريق املصور االهلي قدري عبدالرمحن،وطلبت منا العمل يف تنظيم عراقي موحد على ان 

ل ذاتي يف أدارتها وقيادتها،وبينوا انهم احلزب حنتفظ بتنظيماتنا احمللية اخلاصة فيكون لنا استقال
الشيوعي العراقي،منددين بقيادة فهد اليت عدوها بأنها "منحرفة"،و"يسارية متطرفة"،وانتمى اليها 

ثم  1944الفرع الكردي من احلزب الشيوعي وأستمرت وحدة النضال يف عملها حتى عام 
 . (65)حلت نفسها وأنضمت جلماعة فهد
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كرتري احلزب الشيوعي السوري خالد بكداش عن ظروف االنشقاق االخري وأشار س     
جاءنا وحماولة هؤالء االحتكام لدى حزبه وحماوالتهم يف الوقت ذاته فض ذلك االنقسام قائاًل:"

وفد من احلزب الشيوعي العراقي وكان الشيوعيون العراقيون مقسومني وقتها،جاؤوا من اجل 
رحوم فرج اهلل احللو،قلنا هلم من هي أمساء قيادتكم اجلديدة فذكروا التوحيد,استقبلتهم انا وامل

،دون ان (66)"اسم شخص يهودي فقلنا هلم أن هذا الشخص ال جيوز ان يكون يف قيادة احلزب
يبني لنا سبب رفض وصول اليهود ملراكز قيادية يف احلزب وكان يبدد فكرة األممية اليت نشأت 

يعود ذلك اىل انهم يرفضون انتماء اليهود كي ال يتهموا  عليها االحزاب الشيوعية،رمبا
 بالصهيونية.

 املؤمتر االول للحزب الشيوعي 

يف  1944سبق املؤمتر االول للحزب الشيوعي العراقي عقد الكونفرنس االول له يف اذار      
عضوًا 14دار الشيوعي علي شكر يف منطقة الشيخ عمر وأربعة اعضاء من اللجنة املركزية،و 

أخرين خمتارين من خمتلف منظمات احلزب احمللية والفرعية،وكان حضور املؤمتر قد مت وفق قوة 
يف األلوية وراعى يف املؤمتر متثيل القوميات العرقية والدينية،فكان لليهود نصيب من احلزب 

املنشقة عن احلزب ،حضور الكونفرنس ولكن اكثريتهم ينتمي اىل منظمة "وحدة النضال"
 . (67)الشيوعي العراقي

دور وحتى ذلك التمثيل لليهود مل يكن هلم أي دور بارز يف مناصب أو نشاطات للحزب با     
كبرية ميكن االشارة اليها،حتى اندفاعهم بشكل كبري مللئ منظمات احلزب ودعمه بدأ جنمهم 

.عقد احلزب الشيوعي العراقي مؤمتره االول يف اذار (68)بالظهور،وما عزز من مكانتهم هو
،بعد اعتقاده أن الفرصة ساحنة لعقده،ولكن هذه املرة عقد يف دار فخمة يف منطقة 1945

كنتها عائلة يهودية ميسورة تعمل يف)جتارة األقمشة(عرفت ان الدار تعود اىل العضو الصاحلية س
ان احلزب الشيوعي ،وأعلن احلزب برناجمه العام الذي جاء فيه"(69)يف احلزب الشيوعي يهودا

العراقي هو حزب الطبقة العاملة العراقية،وان الطبقة العاملة تسعى اىل السيادة الوطنية 
قراطية والتقدم والرفاهية ال لنفسها فحسب،بل لكل طبقات الشعب واحلريات الدمي

"،وأنتخب املؤمتر االول املكتب السياسي،واللجنة املركزية ليكون نصيب اليهود يف وشرائحه
(اعضاء وأختيار يهودا صديق لتلك العضوية وٌكلف مبهمة 5اللجنة املركزية عضوًا من جمموع )
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الطالب الشيوعيني كونه معلم،كما أختري حزقيال ابراهيم  عضو جلنة بغداد احمللية ومسؤول
 .(70)(اعضاء7صديق عضوًا مرشحًا للجنة املركزية من جمموع)

وأعماله تنظيمية اتساع قاعدة نشاط احلزب الشيوعي  1945أكدت مقررات  مؤمتر عام     
العراق ومنه  السياسي بني الناس،والسيما انه ركز على جوانب اجتماعية وسياسية ختص واقع

 .(71)حقوق االقليات القومية والدينية اليت القت صدى يف نفوسهم
 عصبة مكافحة الصهيونية

ما  بعد السياسة الصهيونية اليت بدأت تلوح يف األفق لتأسيس دولة يهودية يف فلسطني،وهو    
دفع أعضاء يف احلزب الشيوعي من يهود ومسلمني يف إحدى خاليا احلزب يف بغداد القرتاح 
تكوين منظمة تعمل على فضح أهداف الصهيونية على غرار ما حصل يف كل من بريطانيا 

 . (72)والواليات املتحدة األمريكية
خر على اوضاع اليهود الذين يف احلقيقة ان تزايد النشاط الصهيوني يف العراق كان له تأثري أ    

وجدوا ضالتهم يف احلزب الشيوعي ودخل احلزب الشيوعي من جانبه يف صراع مع الصهيونية 
على النفوذ يف أوساط اليهود الشباب،ومع ذلك بقت النشاطات السياسية حمصورة داخل جيل 

تلك وهناك هدف آخر للحزب الشيوعي على ما يبدو من تأسيس ،(73)الشباب بصورة عامة
املنظمة يكون بدياًل عن حزب التحرر الوطين الذي رفضت وزارة الداخلية اجازته مبوجب 

،ورمبا أن هناك هدف ابعد من ان تكون العصبة 1946قانون االحزاب يف الثاني من نيسان 
بدياًل حلزب التحرر وهو جر اليهود لالنضمام لصفوفه وتوصل احلزب اىل اقرتاح ان يكون 

،يف حني ان (74)افحة الصهيونية "لتكون مبنأى عن مراقبة التحقيقات اجلنائيةأمسها "عصبة مك
اليهود اندفعوا حول العصبة بشكل ملفت للنظر ولكن لسبب آخر وهو ما أكده احد اعضائها 

أصبحت يوسف منشئ بأنها جاءت ردًا على انتشار الدعاية الصهيونية بني اليهود ومن ثم "
هيونية بني مجاهري اليهود املخدوعة بها وإشراكهم يف العمل غايتها األكيدة مكافحة الص

السياسي من جهة وإزالة التوتر الطائفي السائد حينذاك عن طريق افهام الشعب الفرق بني 
 . (75)"الصهيونية واليهودية

ان الذي جذب الشباب اليهودي لصفوف العصبة كونها املنظمة الوحيدة اجملازة اليت      
يهود كتنظيم سياسي مستقل مل  يألفه اليهود منذ تأسيس الدولة العراقية،فكانوا اصبحت متثل ال
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مقتنعني ان الصهيونية ليست املنهج الصحيح الذي يسلكونه،ويف الوقت ذاته سينهي عقدة 
 . (76)االنتماء اىل املنظمات الصهيونية احملظورة وللحزب الشيوعي العراقي السري

إلجازتها  1945ايلول  12وبعد أن استكملت الرابطة شروط أجازتها تقدمت بطلب يف      
فقدم كل من)يوسف هارون زخلة ومسرور قطان وإبراهيم ناجي ويعقوب غرايم ومعهم يهودا 
ابراهيم صديق(فحصلت موافقة وزارة الداخلية على أجازة الرابطة للعمل مبوجب قانون 

ح يوسف هارون زخله رئيساً للعصبة،وعلى ضوء ذلك فقد أوصى ،وأصب1946االحزاب لعام 
احلزب الشيوعي من جهته أعضائه بالدخول يف هذه العصبة وتشجيعها والعمل على ادخال 

.ان دفع احلزب الشيوعي اعضائه لالنتماء للعصبة جاء يف حقيقة االمر ان (77)الناس اليها
فيه الشباب اليهودي ومجيع املواطنني  العصبة بعد احلصول على أجازتها وجهت نداء دعت

 .(78)لالنضمام اليها والتعاون معها
ويالحظ  ان أغلب اعضاء اهليئة االدارية للعصبة وهم يوسف هارون زخلة،ومسرور       

صاحل قطان،وابراهيم ناجي مشيل،ويعقوب فرايم،ويهودا صديق،هم من وحدة النضال 
،يبدو لنا انها حماولة من (79) بداية عقد االربعينياتالكتلة اليت انشقت عن احلزب الشيوعي يف

فهد إلبعاد تلك العناصر عن احلزب،او حماولة إلعطائهم دور قيادي يف منظمة تؤمن بالفكر 
 األممي ومعاديه يف الوقت ذاته للصهيونية.  

بينت العصبة يف منهاجها أن هدفها هو "مكافحة الصهيونية وفضح أعماهلا ونواياها بني     
مجاهري الشعب العراقي،السيما بني اليهود. وتلك قضية حيوية هلا خطورتها يف حياتنا الوطنية. 

 ولذلك استهدفت العصبة القضاء على نفوذ الصهيونية ودعايتها بالوسائل االتية:
 املباشر: وأهم ما جاء فيها:اواًل:الطريق 

 إصدار صحيفة تكون لسان حال العصبة.-أ
 فضح عمالء الصهيونية أمام مجاهري اليهود.-ب

 ثانيًا الطرق غري املباشرة:وأهمها:
 القضاء على النعرات الطائفية اليت متزق وحدة الشعب العراقي.-أ

ذلك ببث الروح خلق جو من الود والتفاهم بني مواطين الشعب العراقي كافة و-ب
 الدميقراطية بني سائر أفراد الشعب العراقي.
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معاجلة مشاكل اليهود األجتماعية اليت ختلق التذمر واالستياء وتفسريها تفسريًا علميًا -ج
 . (80)صحيحًا

لقد رسخت منظمة "العصبة" نفسها بوصفها احد اذرع احلزب الشيوعي فكانت صحيفتها     
وقعة باسم)فهد( مؤسس احلزب الشيوعي نشرها الحقًا يف كتيب كتبت سلسلة من املقاالت امل

محل عنوان "رسائل العصبة"،وهنالك مقاالت كتبت حتذر من خماطر الصهيونية وتنبئها 
باخلطر،لكن أعتقد املبعوثني الصهاينة للعراق إىل إن كل من احلزب الشيوعي والعصبة هما 

  .(81)أحد العقبات الرئيسية أمام نشاطهم 
مبناسبة ذكرى صدور وعد  1945وأصدرت اهليئة املؤسسة بيانًا يف تشرين الثاني    

نهم أرادوا بلفور،أعلنت فيه استنكارها لذلك الوعد واحتجاجها عليه وعلى مصدره بالقول:"إ
بذلك ان حيولوا عنهم غضب اجلماهري العربية املناضلة يف سبيل حريتها وأستقالهلا 

وسارقوه،يساعدهم يف ذلك الصهاينة الذين ال ميثلون مصلحة  وخبزها،الذين هم سالبوه
"،وطرحت العصبة يف بيانها اليهود وإمنا مصلحة عدد من أصحاب رؤوس األموال الضخمة

بأن يتم حل مشكلتهم يف البلدان اليت يعيش فيها اليهود أعاله حاًل ملشكلة اليهود ماهيته تكمن "
ل املشكلة اليهودية فهو اعتداء صريح غاشم على أما حل فلسطني فهو فضاًل عن انه ال حي

 . (82) "حقوق الشعب العربي ال ميكن ان يرضاه اي انسان حر
وكان للعصبة موقف مساند ملشاعر العرب املؤيد حلق عرب فلسطني،وهذا عكس موقف     

دما احلزب من حل القضية الفلسطينية قبل ان يتخذ قرارًا خيالف موقفه املبدأي  الحقًا،فعن
طالب رئيس الوزراء توفيق السويدي من سكرتري العصبة مقابلة "جلنة تقصي احلقائق حول 
القضية الفلسطينية"واملكونة من شخصيات امريكية وبريطانية.وقد دعت هذا اللجنة يوسف 
هارون زخلة إلجراء حوار معها،وهو ما رفضه يوسف هارون بذريعة إن هؤالء أعداء العرب 

لرفضه  تعرض للتهديد من قبل رئيس الوزراء توفيق السويدي بسحب واليهود ونتيجة 
أنين على قناعة تامة بأن هؤالء االمريكان االجازة من العصبة،رد عليه يوسف هارون قائاًل:"

والربيطانيني هم الذين خلقوا احلركة الصهيونية،وهم أصل البلية وهم أعداء العرب واليهود 
،وردت العصبة عن (83)يهود هم بأنفسهم سيحلون القضية"وال جيوز مقابلتهم فالعرب وال

ان يهود امريكية"-موقفها من الصهيونية من خالل صحيفتها"العصبة" قائلة:على اللجنة االنلكو
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العراق يرون يف الدعوة الصهيونية اداة تهديم وخطر على سالمة الشعوب وعلى االمن العام 
 .(84)"ألنها تدعو اىل اثارة احلقد العنصري

كان اليهود حباجة اىل تقوية صلتهم بالعرب املسلمني إذ رغبوا يف اجياد قواسم مشرتكة مع       
جماوريهم من املسلمني والتأكيد بأنه ال صلة هلم مع الصهيونية وذلك حلماية أنفسهم ولالندماج 
 يف اجملتمع الذي حاول ان يلفظهم،وذكر يوسف زلوف منظم ومثقف فرع احلزب الشيوعي يف

حتسس بفائدة وجود تضامن بني الطوائف الدينية اليت تؤلف الشعب العراقي البصرة قائاًل:"
لكي يعود هذا التآخي والسالم بالفائدة على جمموع الشعب وذلك بعد أثر الفرهود،وكان 
احلزب حينذاك املنظمة الوحيدة العاملة يف هذا احلقل أي إفهام الشعب ضرورة سيادة املساواة 

 .(85)"الطوائف والقوميات وسيادة الدميقراطية بينهايف حقوق 
مهما يكن من أمر،ضمت العصبة بعض العناصر التقدمية من اليهود املعادين للصهيونية      

وكانت جريدة العصبة تفضح املخططات االستعمارية،وتعقد االجتماعات اليومية يف مقر 
اطها كان ينظر له من قبل القوى العصبة لفضح تلك النزعة الصهيونية وأهدافها،لكن نش

 .(86)"دعوة ختدم الصهيونيةالقومية بعني الشك والريبة لكونها تعد نشاطاتها "
ومل يقتصر موقف الشك والريبة على القوى القومية بل اخذت الدوائر األمنية على عاتقها     

مراقبة نشاط العصبة بشكل مكثف ففي تقرير امين ملديرية التحقيقات اجلنائية ذكر فيه ما 
ان هذه املنظمات العلنية اجملازة كانت تسريها وتوجهها الفئة الشيوعية سواء كانت عاملة نصه:"

هذا التوجيه وحقيقته او خمدوعة فيه،اذ كان الشيوعيون يضربون على وتر احلريات خادعني ب
 . (87)"الطبقة املغفلة من اعضاء هذا النقابات واجلمعيات

مل تستمر الرابطة كثريًا يف عملها بعد التقارير اليت وردت من اجلهات األمنية عن العصبة     
يوم تأسيسها مبؤسسة شيوعية اخرى وهي حزب التحرر بأنها تتصل اتصااًل وثيقًا منذ اول 

الوطين الذي اختذ من العصبة مقرًا لعقد اجتماعاته وتنفيذ خططه،وقد آل االمر مبرور االيام 
اىل تكتل العصبة واحلزب املذكور وعمال معًا وبصورة علنية بنشر الدعايات املضرة والشيوعية 

 6دها وزارة الداخلية قرارًا بتعطيل اجلريدة يف املتطرفة والتحامل على احلكومة،لتصدر بع
،وأنذرت متصرفية لواء بغداد العصبة ونسبت اليها القيام بأعمال من شأنها 1946حزيران 

اإلخالل باألمن العام،وطلبت اليها لزوم االمتناع عن اإلتيان مبا مياثل هذه األمور ومن ثم 
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سب ما يذكره احد اعضائها بأن أمسها ،ولعل من أهم    اسباب غلقها ح(88)اغلقت مقرها
كان يتسم بالغموض،واتهمت بكونها منظمة صهيونية تكافح من أجل الصهيونية وليست 
ضدها،وبالفعل مت اعتقال وسجن وإعدام كوادرها فيما بعد،بسب تهمة الصهيونية واألنتماء 

 .(89)للحزب الشيوعي العراقي
ق عصبة مكافحة الصهيونية،واليت وجدت من ونتيجة  لقرار وزارة الداخلية بإغال      

الضروري ان يبينوا للرأي العام مدى قوتهم الشعبية فدعت العصبة مبؤازرة من احلزب 
للتنديد مبا امساه)أرهاب وزارة ارشد  1946حزيران  28الشيوعي اىل القيام بتظاهرة يف 

ة اليت ادت اىل اعتقال ،واليت انطلقت من شارع الرشيد واشتبكت مع قوات الشرط(90)العمري(
 .(91) شيوعيا 45ما يزيد من 

سقط يف  وقد قتل يف تلك التظاهرة شاؤول طويق عضو احلزب الشيوعي العراقي،الذي    
بغداد قرب السفارة الربيطانية برصاص الشرطة امللكية،وكان طالبًا يف الصف اخلامس الثانوي 

 . (92)وهو يردد"ال مهادنات وال مساومات نريد عراقًا حرًا مستقاًل"
 قيادة يهودا ابراهيم صديق

ان انضمام اليهود لصفوف احلزب الشيوعي مل تقتصر على منظماته ومركز صنع     
،وفر هلم فرصة صعودهم اىل هرم احلزب بل 1947القرار،فاعتقال اغلب قادة احلزب يف عام 

 . (93)وتوىل منهم منصب سكرتري احلزب وهو يهودا ابراهيم صديق
عي من خالل عباس بالل الذي كان تعود بدايات معرفة يهودا صديق باحلزب الشيو      

يكتب يف جملة )اجمللة(وبدأ حيضر االجتماعات احلزبية اليت بدأت تعقد يف داره ويف املقاهي أو 
يف دار شهاب أمحد لدراسة الكتب واألفكار الشيوعية واإلطالع على اجملالت،ومن خالل 

ة،ليلعب يهودا صديق عباس بالل تعرف يهودا على داوود الصائغ الذي كان يكتب يف اجملل
دورًا فاعاًل يف احلزب الشيوعي،وسبب انتمائه للحزب اىل فصله من التعليم أواخر عام 

،فيذكر يهودا صديق باعرتافاته ان ،ليتفرغ  يهودا للعمل احلزب كمنظم للجنة الطالبية1946
للحزب  األساليب املتبعة من تشويق الناس لالنتسابسبب انتمائه للحزب الشيوعي يعود اىل"

الشيوعي فهي بنشر جريدته ومطبوعاته وبيان احللول اليت يريدها للمشاكل اليت يعاني منها 
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بأن هذه احللول الصائبة ملا يعانيه البلد،وعندما دخلت احلزب وعملت  الناس،وإقناع الناس
 . (94)"فيه مل يكن لي غاية غري هذه،وهي تنفيذ املطالب الواردة يف ميثاقه الوطين

 ليلة القبض على فهد كان على موعد مع تنظيم طلبة كلية احلقوق يف دار يهودا صديق ويف     
كان ينتظر جميء فهد حسب املوعد املتفق عليه بصفته منظمًا للطالب،وذكر يهودا يف افادته بأنه:"

تأخريه ملعرفة سبب ،(95)وملا طال انتظارهم ارسل محزة سلمان اجلبوري اىل بيت ابراهيم ناجي
فرجع دون ان يعرف السبب،ثم ذهب يهودا فالحظ ان االنارة مضاءة ورأى من الشباك 

 . (96)"شرطي داخل الدار فعرفت اخلرب وانفض اجتماعنا دون ان نعمل شيء
 18كان طبيعياً أن يصاب الشيوعيون بالذهول حال مساعهم نبأ اعتقال سكرتري تنظيمهم يف    

،بعد اعتقال فهد عانى احلزب (97)ليهودي ابراهيم ناجي مشيل،يف دار ا1947كانون الثاني 
الشيوعي ركودا مدة من الزمن ومل يستعد نشاطه اال بعد اشهر حيث توضح جيدًا ان احلزب 
بقى سليمًا،وكان التعويل حسبما يذكر سامل عبيد النعمان على ما امساه"الكادر الطليق يف 

 .(98)احلزب الذي كان مبستوى جيد جدًا"
يف حقيقة االمر،انه مل يبَق من اللجنة املركزية سوى)يهودا أبراهيم صديق،ومالك    

سيف،وكريكور بدروسيان،وسامي نادر(ليأخذ يهودا ابراهيم صديق املسؤولية على عاتقه 
لكونه على أطالع وايف عن منظمات احلزب،وبدأ يشيع بني الشيوعيني ممن مل يطاهلم األعتقال 

ولعدم وقوع ،(99)لذين اختذهم قاعدة لالعرتاف مبسؤولياته احلزبية اجلديدةالسيما من اليهود ا
سجل أعضاء احلزب بني ايدي األجهزة األمنية من أجل رفع معنوياتهم ويواجهوا املوقف 
بثبات وصالبة،كما قام بتنفيذ ما أوصي به فهد قبل أعتقاله وقام بنقل مطبعة احلزب من الدار 

املهدية اىل دار الشيوعي محزة سلمان اجلبوري يف الكرادة الشرقية بعد احلزبية يف حملة 
 . (100)تفكيكها

وبعد ان متكن يهودا صديق من تأمني وضع مركز احلزب يف بغداد أرسل احلزب الشيوعي      
عبدالكريم رشيد اىل االلوية ليخرب املسؤولني عن وضع احلزب وطالبهم بإرسال األشرتاكات 

ديًا،وتسلم مقااًل افتتاحيًا جلريدة القاعدة من فهد يف سجنه نقلته زوجة ابراهيم لدعم احلزب ما
 .(101)ناجي
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رافق تولي يهودا ابراهيم صديق مسؤولية احلزب دخول الكثري من اليهود اليه،وإشغاهلم    
مواقع قيادية عديدة فيه،مثل يوسف منشي زلوف مسؤول تنظيم العمال،وموريس يعقوب 

القطاع الشمالي من بغداد،وابراهيم شاؤول مسؤول تنظيمات القطاع مسؤول منظمات 
اجلنوبي من بغداد،ومنري يعقوب كوهني مسؤول منظمات قطاع الكرخ،وسليم منشي ومراد 
منشي مسؤولني عمال االحذية،وحسقيل منري واسحاق صاحل مسؤولي عن العمال 

عضاء يف جلنة الرتمجة للحزب الصاغة،وساسون شلومو دالل وموشي خمتار وإبراهيم شاؤول ا
 . (102)وغريهم

فضاًل عن ذلك اغراق احلزب باليهود كان هناك دعم قدمه هؤالء،وهو ما أكده مالك      
سيف يف افادته قائاًل:"اذ اخذ هؤالء على عاتقهم ينشطون جلمع التربعات من احملالت 

 .(103)واألشخاص الذين يعرفونهم من اليهود"
لشيوعيني يف ذلك امليدان كان ال حد له والسيما يف متويل احلزب ماديًا ان نشاط اليهود ا    

ليتوىل مسؤولية اللجنة املالية للحزب اليهود انفسهم،فكان من واجباتها مجع التربعات 
للمضربني ومواجهة الدوائر الرمسية وكانت التربعات تشمل النقود والعينيات من مالبس 

واد طبية،وكانت اغلب هذه التربعات يؤتى بها من رئاسة وأحذية وكتب وقرطاسية وسكائر وم
الطائفة االسرائيلية ومن التجار اليهود،وكانت هناك مجاعة تابعة هلذه اللجنة يف اخلارج جتمع 

 . (104)التربعات كذلك
وبعد الضربة اليت تلقاها احلزب الشيوعي العراقي باعتقال قيادته أتبع اسلوب)الرتاجع      

،وكان 1948عيد احلزب نشاطه من جديد،وقد وجد ضالته يف وثبة كانون الثاني املنظم(حتى ي
للحزب دور فيها وهو ما اشارت اليه التقارير االمنية عن دور ما امستهم بـ"الشيوعيون 

 .(105)واملوتورون واليهود الذين اشرتكوا يف حوادث الوثبة"
وأعطى يهودا صديق جوابًا مغايرًا ان احلزب اراد من خالل الوثبة أعادة مكانته اليت فقدها     

إذ أشار قائاًل:"احلقيقة ان الوثبة مل تكن نتيجة تصميم سابق من أحد أو من مجاعة او مجاعات 
ا وإمنا حدثت عفوية نتيجة ألسباب توقيع املعاهدة،وكان اعضاء احلزب نشطني يف العمل فيه

السيما وان للحزب الشيوعي أعضاء كثريين هلم خربة وجتارب بني الطالب والعمال 
 .(106)وغريهم"
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وكان يهودا صديق عضوًا يف جلنة التعاون املشرفة على تظاهرات وثبة كانون الثاني      
،وقد اشرتك فيها اليهود 1948نيسان  16،وكانت تلك اللجنة مشرفة على تظاهرات 1948

إذ ركبوا الدراجات البخارية وساروا يف املقدمة،كما كان حرس التظاهرة من  بصورة واسعة
 .(107)اليهود منتشرين على جانيب الطريق وهم مدججني بالسالح

ومما جتدر االشارة اليه،ان مساهمة اليهود يف الوثبة مل تقتصر على األيديولوجيني الذين     
ة اليهودية ككل وعلى رأسهم ساسون يؤمنون باحلزب الشيوعي بل تعداه ليشمل الطائف

خضوري رئيس الطائفة اليهودية يف العراق وحاولوا تبديد االنطباع بان اليهود ال يبدون أي 
 .(108)اهتمام مبصري وطنهم وكيانه القومي

وعلى الرغم من ان يهودا متكن من أدارة احلزب يف أحلك ظروفه،إذ عمل على اعادة صلة     
احلزب بسكرترية املعتقل فهد مرتني وهو يف معتقل أبو غريب ليطلعه على اوضاع احلزب 

،وكان مالك سيف (109)ويتسلم منه الرسائل احلزبية عن طريق الني ناجي زوجة أبراهيم ناجي
غداد بأمر من )فهد(ليستلم مسؤولية احلزب،ولكن سرعان ما انفجرت قد أستدعي اىل ب

 .(110)خالفات حادة بني يهودا صديق ومالك سيف فاحتكما فيما بعد اىل فهد
ويبدو ان ما قام به يهودا صديق من أعادة صلة احلزب مبنظماته بعد أعتقال فهد مل تشفع     

 17ت وصلت أول رسالة اىل يهودا يفله عند فهد،وبعد األتصال بفهد من سجنه يف الكو
أننا نرى طلب منه ان يسلم مسؤولية احلزب اىل مالك سيف وقد وصفه قائاًل :" 1948مايس 

فيه النضج السياسي الكايف والصفات االخرى اليت تؤهله لقيادة احلركة يف مثل تلك 
 املسؤولية وتنفيذ الظروف"وطالب يهودا مبساعدته"ومن اهم شروط املساعدة هو الطاعة ملن يتوىل

 . (111)"التعليمات اليت يقول بها
وعلى الرغم من تعليمات فهد الواضحة اىل يهودا صديق بضرورة تسليم القيادة ملالك     

سيف لكنه اخفى تلك الرسالة ومل يطلع عليها احد،وكان مالك من جانبه كلما كان يسعى ان 
ري للحزب،كان يهودا غامضًا يف رده حيصل على معلومات حول ما كان جيري يف العمل الس

"،وعندما توارى عن األنظار يف ما ينفعك ذلكعندما كان يسأله عن ذلك فرد يهودا عليه قائاًل:"
،بعد ان وشى به رقيب يهودي يف االستخبارات مل يرتك احلزب برعاية 1947متوز  22يوم 

 .(112)مالك سيف بل برعاية شقيقة حزقيال صديق
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تكام اىل فهد هو الصراع الذي بدا بني يهودا ومالك ولكن فهد مال اىل ان سبب االح     
مالك سيف،وقرر جتميد عضوية يهودا صديق بعد اختباءه يف كركوك عن العمل ثالثة اشهر 

 . (113)ومددت اىل ستة اشهر،اذا وجد فهد ان رسائل مالك ال تتوقف ضد يهودا
وبعد املخاوف اليت اثريت من أنكشاف امر يهودا للدوائر االمنية واحتمال وقوعه بيدهم      

،ويف (114)،بضرورة سفره اىل موسكو1948اوعز فهد من سجنه يف االول من تشرين الثاني 
رسالة اخرى من فهد ملالك سيف بعد شهر من تلك الرسالة سأل عن مصري يهودا وعن اخيه 

 . (115)بعةحسقيل مسؤول املط
ويظهر أن دور حسقيل ابراهيم صديق الطالب يف كلية احلقوق ال يقل اهمية عن دور يهودا     

او مالك سيف وكان يعرف بني كوادر احلزب باسم)حامد(ويبدو أنه قليل االطالع على 
املعارف النظرية،لكنه كان يتميز باإلخالص والنشاط.وأستطاع ان يقود منظمة بغداد وهي 

 .(116)املركزية للحزب يف تلك املدة بعد ان خسر احلزب أغلب منظماته يف األلوية املنظمة
مالك مل يستمر طويال،فعندما تطوع الكادر الشيوعي املنهار -يبدو أن ما قام به يهودا      

عبدالوهاب عبدالرزاق مسؤول تنظيمات)الفضل( للتحقيقات اجلنائية لكشف تنظيمات 
ة،بعدما علم بنية سفر يهودا اىل ايران ثم اىل موسكو وعرض املساعدة احلزب للتحقيقات اجلنائي

له إليصاله اىل ايران كونه من خانقني،وقد عرض مساعدته عن طريق جاسم محودي عضو 
اللجنة املركزية للحزب ليلقى ذلك العرض قبوالً لدى يهودا،وبعد ايصاله اىل الدار اليت يسكنها 

 .(117)السفر يهودا من اجل التفاهم معه حول
مل ميِض على وجود عبدالوهاب عبدالرزاق ساعتني لتنهي التحقيقات اجلنائية البت يف        

سفره عندما داهمت الدار اليت خيتبئ بها يهودا صديق والكادر الشيوعي يف حملة اهليتاويني 
يق ،وركزت التحقيقات اجلنائية يف تعذيب يهودا صد(118)1948تشرين االول  12ببغداد يف 

(يوم لينهار يهودا يف النهاية بأن املسؤول االول هو مالك سيف لتبدأ 28الذي أستمر ملدة)
 . (119)سلسلة االنهيارات تنتاب الشيوعيني

وهذا االعرتاف فنده مالك سيف بعد استدعائه  مبينًا ان املسؤول االول هو يهودا صديق     
اءه اىل احدى الرسائل املرسلة من فهد عثر وهذا ما دفع األخري بدفع التهمة عنه واستند يف ادع

واليت تؤكد ضرورة تسليم قيادة احلزب ملالك  1948عليها يف سرواله تعود لشهر ايار 
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،ونعتقد ان يهودا صديق قد احتفظ بالرسالة متعمدًا لتكون دليله ألي طارئ يؤدي (120)سيف
سيف يبوح بكل ما يعرف عن اىل أعتقاله وليربر برأته من قيادة،وهذه الرسالة  جعلت مالك 

 تنظيمات احلزب وليتحول اىل شاهد إثبات على الشيوعيني فيما بعد.
وان االعرتاف الذي ادىل به مالك سيف عن كوادر وتنظيمات احلزب قد ادت اىل اعتقال      

(شيوعي اغلبهم من اليهود واالرمن وكوفئ بالعفو عن نشاطه وأستعني يف 200اكثر من)
 .(121)افادته يف ادانة املعتقلني ليصبح فيما بعد موظفًا يف دوائر األمن

انهار يهودا امام  1948تشرين الثاني  11هودا هو االخر ففي ويبدو ان االنهيار قد طال ي    
احملققني وبني من هو املسؤول احلقيقي للحزب،وبعد انهياره صار شاهدًا على رفاقه وعلى كل 
من يعرفه،وأشيع آنذاك بأنه هرب من التحقيقات اجلنائية ليتسنى له التجوال يف بغداد للتعرف 

ان ما اشيع عن اعرتافه فهو مدون يف افادته ضمن ،(122)هعلى مزيد من كوادر احلزب ومؤيدي
املوسوعة اجلنائية السرية،ويقال بأنه اصبح تابعًا للتحقيقات اجلنائية وأصبح أحد ادالئها،فأن 

 صحت هذه الرواية فهو امر حيتاج اىل تدقيق.
 1949شباط  12وأعتقد أن ما ما ينفي صحة ذلك هو صدور قرار حكم االعدام حبقه يف       

والقاضية بإعدامه شنقًا حتى  1938(من قانون العقوبات البغدادي لعام 51على وفق املادة)
املوت النتمائه للحزب الشيوعي العراقي وتنظيم خاليا داخل صفوف اجليش،كما صدرت 

نتمني اىل صفوف احلزب الشيوعي العراقي غالبيتهم من إحكام خمتلفة حبق م
،واستثنى قرار احلكم مالك سيف املسؤول احلقيقي عن قيادة احلزب لكونه ابدى (123)اليهود

 تعاون مع التحقيقات اجلنائية لكشف تنظيمات احلزب الشيوعي للتحقيقات اجلنائية.
 اليهود الشيوعيني وقيام )اسرائيل(

يوعي العراقي من قضية فلسطني منذ بداية تأسيسه،بأنه موقف قائم على أتضح احلزب الش    
أساس الفصل بني الصهيونية واليهودية ويكون بذلك قد أختلف عن كل األحزاب السياسية 

 األخرى يف العراق من هذا األمر.
 ومن املعروف إن تناول قضية فلسطني من املواضيع الشائكة اليت هزت كيان احلزب الشيوعي   

العراقي امام القوى القومية املنافسة له مجاهرييًا،السيما يف ظل وصول قيادات يهودية اىل قيادة 
احلزب ويف ظل تغيب قادته يف السجون،ليصبح اليهود هم الطرف املعين من تلك القضية ان 
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التحالف القلق الذي بدأ بني اليمني القومي املتمثل حبزب االستقالل واليسار الشيوعي قد 
قد تغري اىل هجوم  1948حتد ملواجهة سياسة احلكومات العراقية ومنها معاهدة بورتسموث ا

،أن موقف احلزب الشيوعي من القضية (124)بعد موقف احلزب الشيوعي املؤيد لقيام)اسرائيل(
الفلسطينية قد تغري تغريًا جوهريًا فبعد أن كان احلزب ينادي بفلسطني عربية دميقراطية مستقلة  

اىل نقيضة فأيد مشروع التقسيم فيما بعد على وفق املوقف السوفييت،وورود رسالة من  أنقلب
احلزب الشيوعي الفرنسي،وكال املوقفني أنعكست يف تبين هذا املوقف ويشرحان أسباب 
التناقض يف املوقفني،فيما حاول البعض متحيزًا، ان يعزو سبب هذا املوقف بعدًا آخر،متمثاًل 

 قيادة احلزب من قبل اليهود مما جعل موقف احلزب متناغمًا مع الصهيونية.يف ماهية ومضمون 
ان وضع اليهود بعد احلرب العاملية الثانية بدأ ينتابه التأرجح السيما مع تزايد املنظمات      

الصهيونية ودورها يف البالد العربية،والقرب من اعالن قيام الكيان الصهيوني واليت بدأت 
ة باحلذر من اليهود املنتمني لصفوفها وهو ما أكده خالد بكداش سكرتري االحزاب الشيوعي

احلزب الشيوعي السوري معلاًل ذلك املوقف قائاًل:"لقد رأينا أن وجود يهود يف قيادة بعض 
االحزاب الشيوعية العربية ومنها احلزب الشيوعي امر غري طبيعي السيما بعد قيام الكيان 

 .(125)حياديني جتاه اختاذ قرارات صحيحة"الصهيوني ألنهم مل يكونوا 
واجه اليهود من الشيوعيني ارباكًا بعد قيام الكيان الصهيوني،وكان األرتباك مرتبطًا     

بالرتاجع املفاجئ لالحتاد السوفييت عن سياسته القدمية املعارضة للصهيونية،وهو ميثل موقف 
 على أساس العداء للحركة الصهيونية حمرج للشيوعيني العراقيني ككل،فهؤالء قد تربوا دومًا

ولفكرة الوطن القومي الصهيوني يف فلسطني العربية،فضاًل عن الشيوعيني اليهود الذين كانوا 
"وكان هؤالء انفسهم قد وجهوا يوم خطر يهدد اليهود أنفسهمينظرون اىل الصهيونية على أنها"

إننا نتضرع إليكم أيها الرفيق السوفيتية جاء فيه"نداًء إىل رئيس احلكومة  1946أيار  29
ستالني،أن تؤيدوا قضية فلسطني عندما تطرح أمام األمم املتحدة،ال التباس يف حق شعب 

 .(126)"فلسطني العربي باالستقالل،وقضيتهم ال عالقة هلا مبأزق اليهود املقتلعني
دهم لقضية فلسطني،هي التظاهرة وقد أكد موقف اليهود الشيوعيني ضد الصهيونية وتأيي       

ضد الصهيونية،إذ قتل اول يهودي شيوعي  1946حزيران  28اليت نظمها احلزب الشيوعي يف 
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وهو شاؤول طويق يف تلك املظاهرة وهو يندد بالصهيونية وموقفها ازاء فلسطني كما مر 
 .(127)بنا
موقف املعارض  وقف احلزب الشيوعي 1947وعند اعالن قرار تقسيم فلسطني يف عام    

لقرار التقسيم ومنهم الشيوعيني اليهود الذين كانوا يؤمنون بالفكر األممي املناهض 
للصهيونية،فساهموا يف التظاهرات اليت نظمها احلزب السيما املظاهرات الطالبية اليت خرجت 

احتجاجًا على قرار التقسيم،ولكن عند التصويت على اعالن قيام  1947يف كانون األول 
واالعرتاف به من قبل االحتاد السوفييت،سبب ذلك املوقف  1948كيان الصهيوني يف أيار ال

صدمة للشيوعيني وانتقادات داخلية للموقف السوفييت،مما سبب هذا من صراع داخل 
 . (128) الشيوعيني انفسهم،وانتقادات الذعة من قبل القوى الوطنية االخرى

املؤيد قرار  1948متوز  6ر احلزب بيانه يف ومما زاد من تعقيد املوقف عندما اصد   
تأليف التقسيم،وانتقد كل من يعارض املوقف السوفييت حلل قضية فلسطني ودعا البيان إىل:"

دولة مستقلة يف القسم العربي من فلسطني واالعرتاف بـ)دولة اسرائيل(،وإذا كانت سياستنا 
او ذنبنا انه الواقع أو االسرتاتيجية  هذه مطابقة لسياسة االحتاد السوفييت فالذنب ليس ذنبه

اللينينية اليت تنري الطريق لكل مناضل ضد االستعمار فكل من سار عليها -العلمية املاركسية
 . (129) "وجد نفسه يف عني املوقف مع االخرين السائرين عليها

ون ومل يكتِف احلزب بتبين قرار التقسيم بل ذهب اىل ابعد من ذلك عندما طالب ان تك    
الدولة يف فلسطني حتت قيادة احلزب الشيوعي الفلسطيين واحلزب الشيوعي اليهودي،فقد اكد 
على ان احلل ملشكلة فلسطني ال يكون بغري احلل االشرتاكي وتوحيد قوى حزبي التحرر 
الوطين لفضح شوفينية الربجوازية اليهودية واإلقطاعية العربية املسيطرة االن على اغلب 

،وذكر صاحل احليدري ان (130) عى اىل ضرورة أحالل الوئام بني العرب واليهودالقوميتني،ود
احلزب الشيوعي وقع يف اخطاء عديدة جراء عدم تقدير مشاعر الناس جتاه قضية فلسطني يف 
نشاطاته اإلعالمية واحلزبية ومنها قضية قرارات تقسيم فلسطني وهيمنة اليهود على قيادة 

 .(131)احلزب عند التقسيم
فضاًل عن ذلك فقد مت تبين احلزب لكتاب)ضوء على القضية الفلسطينية(يف اب     

،حبيث اوقع احلزب يف مأزق كون قيادته كانت من اليهود وبالتالي اتهمت القوى القومية 1948
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واإلسالمية احلزب الشيوعي بان قيادته ينتمون اىل احلركة الصهيونية،ويف حقيقة االمر كان 
ك املدة كان بعيدًا عن مركز صنع القرار يف احلزب ألنه كان منزوي يف يهودا صديق يف تل

كركوك من اجل التهيؤ للسفر،ومل يكن يف احلزب من اليهود سوى ابراهيم شاؤول ويوسف 
زلوف،وكان االخري قد نقل للعمل يف البصرة،وبقت اصابع االتهام موجهة اىل ابراهيم شاؤول 

ه من تأثري على مالك سيف،يف حني حاول كاتب سرية كونه مميز بذكاء ملحوظ وما ميتلك
احلزب الشيوعي ان يرجح ان من تبنى الكتاب كان شريف الشيخ لكونه هو صلة الوصل بني 

،يف حني ذكر مالك سيف ان (132)مركز احلزب وبني جلنة الطالب يف باريس اليت تبنت الكتاب
املؤيدين لقرار التقسيم وهو يستند ابراهيم شاؤول مسؤول منظمة احلزب يف الرصافة كان من 

ان)اسرائيل( منوذج للدولة الدميقراطية اليت خصها يف ذلك لثقافته املاركسية العالية مبينًا يف رأيه"
 . (133)"لينني بالذكر يف مؤلفاته

ان موقف احلزب هذا فيما خيص تبنيه للموقف السوفييت اوقعه يف خطأ تارخيي مل يستطع      
املدة وهذا ما أكده الكادر الشيوعي سامل عبيد النعمان والقريب من سكرتري  ان يربره يف تلك

هو الذي اضعف مقدرة احلزب الشيوعي احلزب فهد يف سجنه حيث وصف موقف حزبه بانه"
على حتريك اجلماهري وساهم يف عزلته ثم القطيعة بينه وبني االحزاب الرمسية،وكان هذا بداية 

 .(134)"رجعي الستعادة املراكز اليت افتقدها رؤوس هذا النظامالنكسة،أي بداية اهلجوم ال
شكلت احلكومة العراقية )رابطة الدفاع  1948االسرائيلية -وعندما بدأت احلرب العربية    

احلكومة العراقية باب التربعات للرابطة،الغريب يف األمر ان املتربعني  عن فلسطني(،وفتحت
الرئيسيني كانوا من اليهود،اذ دفعوا تربعات سخية،يف حني عزت الشخصية الصهيونية شلومو 

 .(135)هليل سبب تربع اليهود بأنه"خوفًا من الشك يف أخالصهم"
عراقي يف فلسطني،ارادت قيادة احلزب وعندما فتح باب التطوع للقتال يف صفوف اجليش ال    

ان تعيد ما فقدته من رصيد مجاهريي،إذ أرادت ان يفتتح باب التطوع بني صفوفه،لكن فهد 
ال فائدة يف التطوع اذ اننا ال نثق رفض يف رسالة له من سجنه ذلك املقرتح معلاًل بقوله بأنه"

اض استعمارية مفضوحة،وال نرى بقيادة الرجعية اليت اختذت هذه املهزلة وسيلة لتنفيذ اغر
مانعًا من ارسال احلزب بعض اعضائه يف صفوف املتطوعني يف اجلهاد يف فلسطني جلمع 

 .(136)"املعلومات عن احلرب وإرساهلا للحزب
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مؤامرة وبعد رفض هذااملقرتح شجب احلزب الشيوعي من جانبه احلرب ووصفها  بأنها"     
امجوا القيادات العربية اليت انتمت اىل معسكر جديدة ضد فلسطني وشعبها املناضل،وه

 ،وبهذا زاد التنافر بني القوى القومية واليسارية.(137)"االستعمار والصهيونية
،وإمنا املالحقات والتحريضات 1941بعد تبين قرار التقسيم مل يتكرر حدث حزيران       

ون اليهود عن وظائفهم زادت واالتهامات بالصهيونية والشيوعية ضد اليهود،فأقصي املوظف
 .(138)يف الدولة وحظر على كل يهودي السفر اىل خارج العراق اال بكفاالت ضخمة

تلك االجراءات حبق اليهود تزامنت مع حترك اجليش العراقي حنو فلسطني حبجة          
(والذي وضع الشيوعيني خبانة 51مكافحة النشاط الصهيوني،السيما مع تعديل قانون رقم)

نية وهو ما اكده شلومو هيلل يف برقية من املؤسسة الصهيونية يف بغداد اىل مكتبها الصهيو
يف)اسرائيل(عن الوضع يف بغداد حيث"أعلنت حالة الطوارئ يف كل ارجاء الدولة،ويبدو انهم 

 .(139)يقصدوننا حنن املؤسسة الصهيونية والشيوعيني"
استغلت احلكومة من جانبها حالة الطوارئ لتطال موجة االعتقاالت الشيوعيني ومنهم      

اليهود اليت كانت قمة صعودهم يف صفوف احلزب الشيوعي،وهو ما آثار ردود فعل سلبية من 
قبل الرأي العام العاملي ومنه ردود الفعل االمريكية جتاه موجة األعتقاالت اليت طالت 

تشرين الثاني 18رة لوزارة اخلارجية العراقية إىل وزارة اخلارجية االمريكية يف اليهود،ويف مذك
ردًا على أدعاءات االمريكيني أن االحكام العرفية استهدفت اليهود مباشرة،كررت  1948

الوزارة أن السلطات العراقية أستهدفت الشيوعيني بصورة أساسية سواء كانوا يهودًا أم غري 
 . (140)ها مع ذلك لوجود اعداد كبرية من اليهود يف صفوف احلزب الشيوعي"يهود،مبدية استغراب

 قيادة ساسون دالل     

على .(141)بأعتقال يهودا صديق مل ينهي دور اليهود يف قيادة احلزب،أذ أخذ ساسون دالل     
مائه  ،رغم حداثة انت(142)عاتقه قيادة التنظيم يف ظل غياب شبه كامل لقيادة احلزب بعد اعتقاهلم،

،ولكن سرعان ما القي القبض عليه يف 1946اىل صفوف احلزب الشيوعي اليت تعود اىل عام 
ليحكم  سنة سجن وسنة مراقبة  1947ظل موجة االعتقاالت اليت طالت الشيوعيني يف عام 

وليتخفى يف بغداد عن  1948تشرين الثاني  13يف سامراء،ومتكن من اهلرب من املراقبة يف 
لذي بني له ان ساسون اصبح مسؤواًل عن احلزب بأمر من ا(143)فيق جاالكطريق توفيق ر
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،يبني رفيق توفيق ان سبب اختياره (144)1948كانون االول  2قيادة احلزب يف سجن الكوت يف 
انه جييد اللغة االنكليزية والفرنسية فضاًل عن أميانه بالنظرية املاركسية،وبإمكانه كتابة النشرات 

  .(145)وتوجيه احلزب
مل يتنَب ساسون دالل كما اشيع عنه النهج اليساري املتطرف بعد ان  توىل قيادة احلزب      

الشيوعي قبل اعدام فهد بل اغلب رسائله حتتوي على اتباع"الرتاجع املنظم" ،ففي رسالة لكوادر 
 عليكم ان تتقيدوا جبميع توصيات احلزب واجرائته التنظيمية اليت صدرتاحلزب طالب فيها"

وتصدر اليكم وعليكم ان تعلموا ان قوة االحزاب الشيوعية تكمن يف النظرية والتنظيم 
 .(146)"والتغلغل بني اجلماهري

ويف الوقت ذاته طرح ساسون دالل يف نشرة داخلية للحزب اىل ضرورة تقوية عالقة      
ماعات احلزب مع االطراف السياسية االخرى،ودعا اعضائه للعمل على ذلك واالتصال باجل

السياسية من الدميقراطيني و"الربجوازيني"،بل وطالب التعاون مع القوى القومية،للعمل معها 
الغاء اجملالس العرفية،وإطالق سراح املسجونني السياسيني،وإطالق احلريات على"

الدميقراطية،وحماربة النعرات والفنت العنصرية والطائفية،وصيانة األخوة بني القوميات 
 .(147)"والطوائف

ان طرح)الرتاجع املنظم(وبني ما دعا له ساسون دالل من خالل دعوة اعضاء احلزب      
بضرورة تنظيم التظاهرات ألنه يعدها ضرورية  لكون:"النظام اصبح ال يستطيع احلكم اال 
بدكتاتورية عسكرية دامية وأصبحت الظروف بالنسبة للطبقة العاملة واجلماهري الشعبية يف 

ة ويف ازمة ثورية وأصبحت ال تستطيع ان تستمر على احلياة االب اعالن سلطتها غاية احلراج
الشعبية الثورية لتقابل وحتطم وحتل حمل سلطة العدو،بل ودعا اعضائه اىل محل العصي يف 

.ويبدو أن ذلك البيان يناقض فكرة)الرتاجع (148)املظاهرات" للمواجهة احملتملة مع قوات االمن
ا،ومن ثم بدأ يدعو اىل االنقالب على احلكومة وتسلم الطبقة العاملة املنظم(اليت دعا هل

احلكم،وهذا يعود رمبا اىل االضطراب الذي عاشه،واىل الظرف العصيب الذي مر به 
 احلزب،وألجل تقوية املعنويات املنهارة جراء املتابعة القاسية.

املنظم(اليت وصفها بأنها ال ولعل من بني املواقف اليت أتسمت بالتذبذب بني)الرتاجع       
رفع االيدي أو اهلزمية بل تنظيم اهلجوم وتركيزه يف جهة أخرى وهي اجلهة داخل احلزب تعين:"
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وكان يبغى من ذلك تطهري صفوف احلزب الشيوعي العراقي من العناصر الغريبة عنه و اليت 
 . (149)"خارت قواها فضاًل عن ذلك أعادة تنظيم املنظمات اليت تفككت

ولكن قيادته للحزب،يف حقيقة االمر،كانت من نوع اخر واليت عرفت بالتطرف اليساري      
انه تبوأ قيادة املفرط،فذكر ساسون سوميخ القريب من عائلة دالل ذاتها ان سبب تبنيه للتطرف"

احلزب حبركة خطف سريعة وحاول ان يفرض على احلزب معايري صارمة متطرفة مع روح 
 1948يف احتالل الشارع من جديد بعد مخودها بعد وثبة كانون الثاني اجملازفة لطموحه 

وان هذا ،(150)"واعتقال قادة احلزب،اذ نادى خبروج مجاعي لقادة احلزب وأنصاره اىل الشوارع
األمر يناقض ما حاول ساسون شلومو تطبيقه هو)الرتاجع املنظم(اىل ما امساه بـ:"مناوشة العدو 

اجلماهري الواسعة ورفع معنوية احلركة بوجه عام،وحتطيم أعصاب العدو اجلامد وتقوية معنوية 
 .(151)يف تكتيكه وحركاته واملوتور للغاية"

وحاول ساسون من خالل يساريته املتطرفة  نسبيًا ان يفرض واقعًا جديدًا على الشيوعيني    
يف املظاهرات اخلاطفة اليت مل يألفوه يف السابق وهو استخدام االسلحة والقنابل يدوية الصنع 

،ان مبدأ العنف الذي تبناه وفق ما دعا له (152)بدأ احلزب الشيوعي يتبناها بعد فقدان قادته
ارادوها حرب ابادة لفتكن حرب إبادة ان الطبقة احلكمة يف أشد درجات االنهيار وهو:"

،فهي تعود (153)ازر"والتزعزع وال نريد ان تستسلم طبعًا بدون جمزرة دموية لكننا ال خناف اجمل
باألساس اىل النهج الذي اختذته وزارة نوري السعيد العاشرة مبكافحة ما امسته "الشيوعية 

،حينما بني ساسون بأنها"حماولة لسرت الطبقات احلاكمة العربية اخلائنة اجملرمة (154)والصهيونية"
يانتها التامة وهزمية سيدها االستعمار يف حرب فلسطني،جامعة املتناقضات وافتضاح خ

 . (155)"وتزعزها وانهيارها
ومل تنجح حماوالت ساسون فرض الضبط احلزبي على كوادر احلزب كما كان     

احلزب اىل انشقاق وظهور تكتل جديد عرف بـ"احلقيقة"،ضمت غضبان السعد  يعتقد،فتعرض
 .(156)وجالل عبدالرمحن احملامي وهاشم االعرجي ومال شريف والفريد مسعان

ان الرأي الذي بين عليه يف اتباع مبدأ التطرف هو ما كتبه عنه اعضاء جلنته املركزية     
فرض على احلزب جت قيادة ساسون دالل قائاًل:"باعرتافاتهم فوصف الكادر الشيوعي فؤاد به
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شعارات احلزب الرنانة اليت كنا نراها يف الشعارات فقط ،ان ساسون دالل قد دفع باألعضاء 
 .(157)"حنو هاوية األجرام وشكل من احلزب عصابة تنفذ مآربه الدنيئة السافلة

ات اجلنائية اىل من يوصلهم مل تدم قيادة ساسون دالل طوياًل إذ سرعان ما توصلت التحقيق    
اىل اوكار اللجنة املركزية الثالثة،بعد القاء القبض على الشيوعي موسى كاظم وهو بطريقه 
لتوزيع منشورات احلزب اىل  البصرة وقد ادىل بدوره عن مكان التقاء القادة الشيوعيني يف 

ليتم اعتقال الكادر  مطبعة االمل للشيوعي حسن عبود اليت اصبحت مصيدة للتحقيقات اجلنائية
-حملة احلاج فتحي-الشيوعي جميد رؤوف الذي بدوره ادىل بالدور األربعة)حملة القاطرخانة

منطقة السنك(اليت كان يقطنها اعضاء احلزب فهامجت احلكومة  -منطقة املربعة مقر املطبعة
والقي القبض على كل من ساسون دالل،وصربي  1949-شباط-20-19الدور يف ليليت

لكريم،ويعقوب مصري،وحممد علي الشبييب،وهادي هاشم،وعمومة مصري،وسعيدة عبدا
ساسون،وحبيبة ساسون،وحسقيل قومجان،وجنية قومجان واخرين،وعثر على سجالت ووثائق 

،وأستوضح من الذين القي القبض عليهم ان غالبيتهم من اليهود (158)احلزب،ومطبعة احلزب
جراء تكتكي اتبعه احلزب الشيوعي لتمويه عيون أما وجود النساء يف اوكار احلزب فهو ا

 االجهزة االمنية عن تلك الدور.
ان ما ادىل به عضو اللجنة املركزية رفيق توفيق جاالك ال يقل اهمية عن ما ادىل به مالك      

سيف فأصبح رفيق توفيق من متهم اىل شاهد اثبات حبق رفاقه ومنهم سكرتري حزبه 
يادته للحزب وبني يف افادته ان سبب أنتمائه للحزب:"هو تأييدي ساسون،واألخري مل ينكر ق

امريكي قد زاد تغلغله -مليثاق احلزب الذي يعمل من اجله احلزب،وكان االستعمار االنكلو
يف بالدنا،وأصبح لزمًا ملن يعمل للقضية ان يناضل يف احلزب لتحقيق وطن حر وشعب سعيد 

اس داخلي وعاملي انه احلزب الصادق ضد ،ألنه قد اثبت نظريًا وعمليًا على مقي
 . (159160)االستعمار"

ويقول حنا بطاطو عن ساسون دالل أنه:"إنسان متطفل وهدام وطفولي وتروتسكي      
،وهو امر فنده الكادر الشيوعي عزيز احلاج (161)خائن،حول احلزب اىل منظمة عسكرية"

الل واتهامه بالتصهني،إذ ان ساسون بقوله:"انه على باطل متامًا حني يشكك يف وطنية ساسون د
،ان هذا حيتاج اىل قرائن كي تبنى عليها (162)كان شيوعيًا متحمسًا ومات وهو شيوعي متحمس"
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احلقائق من خالل االطالع على كل اتصاالت وبيانات احلزب الشيوعي واعرتافات بعض 
 ة منظمة صهيونية.الشيوعيني ومنهم من الطائفة اليهودية مل يذكر او يؤكد صلة ساسون بأي

ان ابعد وصف لقيادة دالل يكمن بأنه أرتكب خطًأ يكمن يف عدم أنتباهه أو ادراكه      
السياسي الكايف والضروري يف حالة اجلزر اليت كان يعاني منه احلزب الشيوعي 
العراقي،وبالتالي كانت التظاهرات اليت دعا هلا ونفذها باهليكل العظمي للحزب ال تنسجم مع 

 . (163)ع احلركة وقدرات اعضائهواق
وعلى الرغم من اعتقال ساسون دالل وقادة اللجنة املركزية وانهيار رفيق توفيق جاالك     

اعطت حافز قوي ومؤثر للكادر املتبقي ان يواصل  لكن صمود ساسون دالل امام احملققني،قد
عمله،وبقي الرفاق اليهود متمسكني بشيوعيتهم رغم اعتقال اغلب كوادرهم من 
اليهود،فأصبحت بيوتهم مكان لتخفي الوافدين لبغداد،فيذكر بهاء الدين نوري عند وصوله 

شيوعي كيف التقى بيعقوب اىل بغداد قادمًا من السليمانية بعد اعتقال اغلب قيادات احلزب ال
قومجان يف بغداد و"كان مطاردًا وخمتفيًا وجدته مندفعًا وساعدنا على إعادة الصالت مع بعض 

 .(164)املقطوعني"
(من 51ومتت حماكمة ساسون شلومو دالل بتهمة االنتماء للحزب الشيوعي وفق املادة)    

وعي بني منتسيب اجليش عندما ،وتروجيه املذهب الشي1938قانون العقوبات البغدادي لسنة 
،ومعه جمموعة من 1949نيسان  27اصبح مسؤواًل عن احلزب،وحيكم عليه باإلعدام شنقًا يف

اعضاء جلنته املركزية وغالبيتهم من اليهود تركزت احكامهم بني االشغال الشاقة املؤبدة لكل 
،يف (165) من)يعقوب مري مصري،وحسقيل قومجان،وسعيدة ساسون،ووعمومه مري مصري(

حني ان املساعد االول لساسون شلومو دال وهو رفيق توفيق جاالك قد استثين من االنتماء 
للحزب الشيوعي وهو عضو جلنة مركزية بعد املعلومات اليت قدمها عن رفاقه إىل مديرية 

 التحقيقات اجلنائية.
إنين ابتهل اىل اهلل اال يضيع ويف حلظة اعدامه كتب ساسون دالل عن اميانه باحلزب قائاًل:"   

كفاحي هباء،لن تستطيع القوى الرجعية السيطرة اىل االبد.إنين مقدم على املوت غدرًا ألنين 
 .(166)"آمنت بأن للناس احلق يف تقرير مصائرهم بالدميقراطية والسالم واحلياة املتكاملة
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وصف حسقيل قومجان الذي كان من ضمن املعتقلني يف جلنة ساسون دالل فيها صعود      
يف احلقيقة ان هذه القيادات كانت سطحية نظريًا وقليلة اخلربة اليهود اىل مركز احلزب قائاًل:"

عمليًا اذ كان اغلب اعضائها مل يدخلوا احلزب اال منذ وقت قصري مل يتمرسوا اساليب النضال 
 . (167)"ة،اال يف ظروف احلزب العصيبة هي اليت فرضت عليهم قيادة احلزب فرضًاالثوري
حممد زكي بسيم(ويهودا -فبعد اعدام فهد وعضوي املكتب السياسي)حسني الشبييب     

صديق وساسون دالل،واالعتقاالت اليت طالت الكثري من كوادر احلزب كان الكثري من 
تقاالت اليت طالت اليهود مل تؤثر يف الطائفة اليهودية ألن املعتقلني من اليهود،غري ان هذه االع

هناك وجهة نظر من قبل الطائفة نظرت هلا بأنها جزء من صراع ختوضه احلكومة ضد املعارضة 
 .(168) اهلدامة

و بسبب املخاوف أاليهود املنتمني للحزب الشيوعي  تاالعتقاالت اليت طال لتلكونتيجة    
اىل ايران ومن ثم اىل فلسطني سرًا وعالنية بعد  اهربو(اسرائيل)ثريت يف نفوسهم بعد قيامأاليت 

،وكان يف الوقت ذاته فرصة للمنظمات الصهيونية واستغلت (169)ان شرعوا بتصفية ممتلكاتهم
كان  اذ،احلركة الصهيونية مالحقة احلكومات العراقية للشيوعيني ومساواتهم بالصهاينة

أعضاؤها يف استقبال اليهود الفارين بسبب اتهامهم بالشيوعية،كمنقذين هلم،فأما العودة اىل 
العراق وحماكمتهم او الفرار اىل الكيان الصهيوني.وبهذه الطريقة وقع يف احضان الصهيونية 

،فيذكر الشيوعي يعقوب قومجان عند هروبه اىل (170)همتاليهود وهم يف طريق هجر آالف
ان"بأنه أضطر هو وآخرون من الشيوعيني إىل اهلرب عرب احلدود إىل ايران خوفًا من مالحقة اير

السلطات مشريًا اىل احلجم الكبري للشظف واملعاناة اللذين عايشوهما فيها،بينما كانت احلركة 
 (171)الصهيونية تقدم العون والدعم إىل املغادرين بصورة شرعية وتستثين اليهود الشيوعيني"

ويف بعض االحيان جيري الرتكيز كثريًا،يف بعض األحيان،على دور اليهود يف احلزب    
الشيوعي،وهناك بعض من احلقائق اليت ال ميكن دحضها بسهولة وهو ما يؤكده بطاطو وفقًا 

 جملموعة من املعطيات:
،ومل 1935مل يؤدي اليهود العراقيون أي دور يف تأسيس احلزب الشيوعي العراقي عام -1

 .1948، حتى عام 1940يظهروا يف الصورة إال بعد عام 
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مل يكن هلم حساب مذكور يف املستويات العليا من قيادة احلزب،ومل يكن أي منهم ينتمي -2
املكتب السياسي،ومل يكن متثيلهم ملحوظ جدًا  إىل النواة القائدة أو "مركز احلزب الثابت"،أو اىل

ومؤمتره  1944أو يف كونفرنس احلزب للعام  1947-1941يف اللجان املركزية املختلفة خالل 
 ملحوظ جدًا. 1945

ان اهم دور أداه الشيوعيني اليهود هو من خالل منظماته منها منظمة مكافحة  -3 
 . (172)الصهيونية

لقيادة احلزب زاد من يساريته املتطرفة ازاء جممل القضايا يف حني ان وصول اليهود -4 
العامة،وهو ما أكده ان يؤكده عبداجلبار ايوب من خالل حديثه مع فهد يف السجن حينما ذكر 

اجنرفوا يف االيام االخرية احنرافًا ظاهرًا،وأصبحت قرارات احلزب اليت له االخري بأن اليهود"
 .  (173)"ية اليت نسعى اليهااصدروها بعيدة كل البعد عن الغا

إني اعلن كرجل عاصر احلركة الشيوعية يف هذا الرأي دحضه بهاء الدين نوري بالقول:"    
العراق طوال ستة وأربعني عامًا املاضية وكإنسان تسنى له ان يعيش مع اليهود الشيوعيني 

ب الشيوعي لسنوات يف السجون وخارج السجون،بأن العناصر اليهودية اليت انتمت للحز
العراقي مل تفعل ذلك اال بدافع الشعور بأن هذا احلزب وقف ضد التمييز واالضطهاد ودافع 

مهما يكن من امر فأن دور اليهود يف احلزب الشيوعي سرعان ما ،(174)"عن حقوقهم املشروعة
افل جنمه يف عقد مخسينيات القرن العشرين،وكان من تأثريات ذلك قيام الكيان الصهيوني 

ية شفيق عدس الذي صادف اعدامه مع قيام دولة اسرائيل حيث وجهت له تهمة االنتماء وقض
 . (175)للحركة الصهيونية ومتويل احلزب الشيوعي

،ومغادرة اغلب اليهود 1950وعندما صدر قانون "أسقاط اجلنسية العراقية عن اليهود"يف عام  
أن وراء صدوره هو للتخلص من العراق،حاول البعض ان يعطي مربرًا لصدور هذا القانون ب

اليهود الشيوعيني،وهو امر دحضه رأي الدكتور صادق السوداني الذي ينص اىل أن"قلة عدد 
الشيوعيني بني اليهود فال يصح ان نتوقع ان عددهم كان مثاًل باآلالف او حتى باملئات وهو 

الشيوعي الذين مت اعتقاهلم ما يؤكده تقرير ملديرية التحقيقات اجلنائية عن عدد اليهود يف احلزب 
،غري ان هذا ال ينفي يف الواقع وجود عدد غري قليل من اليهود (176)(عضوًا245وال يتجاوز )
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يف مراكز قيادية،فهل يربر هذا العدد الضئيل اخراج كل يهود العراق البالغ تعدادهم 
 .(177)(الف يهودي130)

 
 اخلامتة

أشرت هذه الدراسة موقف اليهود ودورهم الفاعل يف صفوف احلزب الشيوعي العراقي     
 .1950منذ بداية االربعينيات حتى اسقاط اجلنسية العراقية عنهم يف عام 

أذ أن املتاعبة بدأت منذ عقد عشرينيات القرن العشرين حتى اسقاط اجلنسية عن يهود     
اق احزابًا سياسية ميكن لليهود ان ينتسبوا اليها حيث ان مل يعرف العر 1950العراق يف عام 

معظم تلك االحزاب كانت قصرية العمر تتشكل الجناز هدف حمدد وتنتهي،اما االحزاب اليت 
 عاشت احيانًا أطول فقد اسستها عناصر قومية،مل ينتمي اليها اليهود.

عراقي احلزب االممي الوحيد وهذا ما دفع االقلية اليهودية االلتجاء للحزب الشيوعي ال    
الذي كان يستبعد الدين والقومية كعنصر اساس وإيديولوجي لفكره وانتماءه بعد بروز التيار 
القومي كقوة سياسية كرد فعل على السياسية اليت مثلها النظام امللكي والتقارب بينه وبني 

قاط اجلنسية عن الدول العظمى ومنها حليفته بريطانيا،أن مل تكن إن أصدرت قانون اس
 اليهود.قد مت تدبريه بني السلطة امللكية وحليفتها بريطانيا واحلركة الصهيونية.

فسرت هذه الدراسة العديد من األفكار املغلوطة عن اليهود العراقيني والذين ينظرون هلم     
بعني الشك والريبة عن اي نشاط يقوم به اليهود،ومنها انتمائهم لصفوف احلزب الشيوعي 
وعدوا اليهود آنذاك اىل انهم حيملون فكرًا"صهيونيًا"،معللني ذلك وصول اليهود اىل قيادة احلزب 

 الشيوعي يف ظل قيام الكيان الصهيوني.
وان ما ينايف ذلك االعتقاد بان اليهود ومنهم من وصل اىل قيادة احلزب مل يثبت جتاهه     

صاالت مع املنظمات الصهيونية اليت كانت االنتماء او انه حيمل الفكر الصهيوني او لديه ات
تعمل يف العراق بشكل سري،وحتى بعد ان ُسفر قسرًا اليهود من العراق مل تذكر مذكرات 
القادة الصهيونيني الذي عملوا يف العراق ان هلم صلة وصل بقادة احلزب الشيوعي،وهم 

ى تصل اىل عقوبة يدركون ان االنتماء للحزب الشيوعي جرمية يعاقب عليها القانون حت
 اإلعدام يف حني ان عملهم هو حتفيز اليهود على اهلجرة اىل الكيان الصهيوني.
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مهما يكن من امر،فان الرتكيز على بعض جوانب دور اليهود يف صفوف احلزب الشيوعي     
العراقي حيتاج اىل مزيد من التعمق والبحث عن دور ونشاط اليهود يف الوية العراق اليت 

ها افكار احلزب الشيوعي العراقي،وهذا نوصي بأجراء املزيد من الدراسات بهذا وصلت الي
 اخلصوص أستنادًا على ما يتم كشفه من وثائق احلزب الشيوعي العراقي بهذا الشأن.
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 .35،ص1املوسوعة اجلنائية السرية،ج(74)

 . 121،ص1اعرتافات يوسف منشي يوسف زلوف،املوسوعة اجلنائية السرية،ج(75)

 .57ازهار عبد علي حسني الربيعي،موقف النخبة اليهودية يف العراق،ص(76)

ودورها يف احلركة الوطنية،دار  1958اىل عام  1933عبدالرزاق مطلك الفهد،االحزاب الوطنية العراقية اليت ظهرت يف املدة (77)
 .40،ص2010داد،اجلواهري،بغ

 . 34،ص1977عبدالرزاق الصايف،كفاحنا ضد الصهيونية،مطبعة الرواد،بغداد،(78)

 .180عبداجلبار حسن اجلبوري،املصدر السابق،ص(79)

 .56-55،ص1986،دار وهران،دمشق،1946-1945عبداللطيف الراوي،عصبة مكافحة الصهيونية يف العراق (80)

 .295نبيل الربيعي،املصدر السابق،ص(81)

 .399جعفر عباس محيدي،التطورات السياسية،ص(82)

 .71-70ثابت حبيب العاني،املصدر السابق،ص (83)

 .36عبدالرزاق الصايف،املصدر السابق،ص(84)

 .108،ص1949، 1مديرية االمن العامة،التحقيقات اجلنائية،ج(85)

 .81خمتارات من مذكرات صاحل احليدري،ص(86)

 . 1946،)سري للغاية(،ايار 124مديرية االمن العامة،التحقيقات اجلنائية،تقرير عن نشاط اجلمعيات الشيوعية،العدد (87)

 409-408جعفر عباس محيدي،التطورات السياسية،ص (88)

 .309-308نسيم رجوان،املصدر الساق،ص(89)

املهندسعني املدنيني،تقلد مناصعب حكومية  (:سعياسعي عراقي ولد يف املوصعل،وخترج من مدرسعة1978-1888ارشعد العمري)(90)
سعًا للوزراء مرتني االوىل يف  صعبح رئي سعان  29،والثانية يف 1946حزيران  1عديدة،أ .للمزيد 1978آب 6،تويف يف بغداد 1954ني

 .255-253،صينظر:مري بصري،اعالم السياسة يف العراق احلديث
 . 316-315،ص2012اد،سامل عبيد النعمان،نصف قرن من تأريخ وطن،املدى،بغد(91)

 .14،ص2008،مطبعة الرواد املزدهرة،بغداد، 1963-1934شهداء الوطن -احلزب الشيوعي العراقي،شهداء احلزب(92)
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صعديق:(93) سعطة،وانتقلت عائلته اىل بغداد يف  1914ولد يف عام  يهودا ابراهيم  سعماوة، من عائلة يهودية من الطبقة املتو يف ال
سعكنوا  صعف الثالثينيات و صعرين منت صعبح كاتبًا يف مديرية أموال القا ،انتمى 1943يف حملة البتاوين،خريج معهد املعلمني العالية،لي

شععيوعي عام  صععفوف احلزب ال صععر الدور على ناجي مشيل بل  ،1947-1945،لينظم للجنة املركزية للحزب 1941ل ومل يقت
.للمزيد لرسائل احلزبية من فهد اىل الكادر يف خارج السجنزوجته اليت تبنت اداء خدمة خطرية بعد اعتقال قادة احلزب وهي نقل ا

 .102؛ساسون سوميخ،املصدر السابق،ص369،ص1ينظر:املوسوعة اجلنائية السرية،املصدر السابق،ج

تعاريخ يهود العراق)(94) يعل الربيعي، غعداد،1973-ق.م 859نب فعدين،ب يعة 314-313،ص2017(،دار الرا نعائ ععة اجل سععو ؛املو
 .87،ص1ق،جالسرية،املصدر الساب

صعاحب شعركة كربى هي "حوري اخوان"السعترياد االدوية،وكان عضعوًا بارزًا يف احلزب الشيوعي العراقي ومن  ابراهيم ناجي:(95)
 .199،ص2.للمزيد ينظر:حنا بطاطو،املصدر السابق،جاملقربني لسكرتري احلزب نفسه،وكان كأحد املمولني للحزب ماديًا

 .89-88،ص1افادة يهودا صديق،نقاًل عن املوسوعة اجلنائية السرية،ج(96)

 .102ساسون سوميخ،املصدر السابق،ص(97)

 .249سامل عبيد النعمان،احلزب الشيوعي العراقي بقيادة فهد،ص(98)

 .111مالك سيف،جتربيت يف احلزب الشيوعي،ص(99)

 .156-155مؤيد شاكر كاظم الطائي،املصدر السابق،ص(100)

 .20،ص1جافادة مالك سيف امام ضابط التحقيق،املوسوعة اجلنائية السرية،(101)

 .156مؤيد شاكر كاظم الطائي،املصدر السابق،ص (102)

 .36،ص1املوسوعة اجلنائية السرية،ج(103)

 .47عبداجلبار ايوب،املصدر السابق،ص(104)

 .263،ص7،ج1988اجزاء،دار الشؤون الثقافية،بغداد، 10عبدالرزاق احلسين،تاريخ الوزارات العراقية،(105)

 .93-92،ص 1املوسوعة اجلنائية السرية،جاعرتافات يهودا صديق،نقال عن (106)

 .317نبيل الربيعي،املصدر السابق،ص(107)

 .111ساسون سوميخ،املصدر السابق،ص(108)

 .321عزيز سباهي،املصدر السابق،ص(109)

 .104،ص2001عزيزاحلاج،شهادة للتاريخ،مؤسسة الرافد،باريس،(110)

 .247،ص2املوسوعة اجلنائية السرية،املصدر السابق،ج(111)

 .201بطاطو،املصدر السابق،ص حنا(112)

 .283سامل عبيد النعمان،املصدر السابق،ص(113)

 .255عزيز سباهي،املصدر السابق،ص(114)

 .258املصدر نفسه،ص(115)

 .322-321عزيز سباهي،املصدر السابق،ص (116)

 .118عزيز احلاج،املصدر السابق،ص(117)

 .21،ص1949، 1مديرية االمن العامة،التحقيقات اجلنائية،ج(118)

 .143ذكرات صاحل احليدري،صم(119)

 .118عزيز احلاج،املصدر السابق،ص(120)

 .86،ص7عبدالرزاق احلسين،تاريخ الوزارات العراقية،ج(121)
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 .406عزيز سباهي،املصدر السابق،ص(122)

يعة يف العراق(123) سععكريعة لالدارة العرف يعادة القوات الع سععكري االول،متهمني -ق غعداد ،اجمللس العريف الع شععيوعيني،الرقم ب
 .910-903،ص4.نقال عن املوسوعة اجلنائية السرية،ج1949-2-8يف  6/74ق..ع/

 .30إيسرت مائري غليتشنتاين،املصدر السابق،ص(124)

 .71خالد بكداش يتحدث،املصدر السابق،ص(125)

 .256حنا بطاطو،املصدر السابق،ص(126)

 .117بهاءالدين نوري،املصدر السابق،ص(127)

 .45-44،ص2009طات مهمة يف تأريخ احلزب الشيوعي العراقي،دار الرواد املزدهرة،بغداد،جاسم احللوائي،حم(128)

 .372-371، ص1953-1941جعفر عباس محيدي،التطورات السياسية يف العراق (129)

 .1948نشرة سرية عن اوضاع فلسطني،-م.أ.ع،احلزب الشيوعي العراقي(130)

 .81احليدري،صخمتارات من مذكرات صاحل (131)

 398عزيز سباهي،املصدر السابق،ص(132)

 .64مالك سيف،جتربيت،ص(133)

 .267سامل عبيد النعمان،احلزب الشيوعي العراقي،ص(134)

 .122،ص2014شلومو هيلل،تهجري يهود العراق،ترمجة غازي السعدي،دار اجلليل للنشر،عمان،(135)

سععالعة من فهعد اىل معالعك (136) شععيوعي العراقي،ر صععدر 1948سععيف،احلزب ال سععريعة،امل سععوععة اجلنعائيعة ال ،نقاًل عن:املو
 .255،ص1السابق،ج

 .58سيف عدنان ارحيم القيسي،املصدر السابق،ص(137)

 .258،ص1980انور شاؤل ،قصة حياتي يف بالد وادي الرافدين،رابطة اجلامعيني اليهود النازحني من العراق،القدس،(138)

 .124شلومو هيلل،املصدر السابق،ص(139)

 . 84س شبالق،املصدر السابق،صعبا(140)

،ينتمي اىل عائلة يهودية من الطبقة املتوسعطة،حاصعل على التعليم الثانوي، 1927ولد يف بغداد عام  سعاسعون شعلومو دالل:(141)
شعقيقه داود الذي كان له تأثري عليه،وبعد اكمال تعليمه عني موظفًا يف احدى سعية وهو يف الثانوية عن طريق   ودرس املبادئ املارك

ان اعجابه بالفكر املاركسعي الذي بدأ يتعرف عليه بصعفة رمسية  ،الدوائر احلكومية ولكنه فصعل من الوظيفة بسعبب ميوله اليسعارية
شعيوعي عبد متر  شعيوعي من خالل الكادر ال شعيوعي العراقي،فقد بدأ بالتقرب للحزب لل من خالل االطالع على ادبيات احلزب ال

سعي سعابق،ص،لليزيد تعمقه بالفكر املارك صعدر ال سعابق،ص231لمزيد ينظر:حنا بطاطو،امل صعدر ال سعوميخ،امل سعون  سعا -103؛
 .320-319؛نبيل الربيعي،املصدر السابق،ص105

 .231حنا بطاطو،املصدر السابق،ص(142)

سععليمعانيعة يف ععام (143) شععيوعي العراقي يف ععام 1925رفيق توفيق جعاالك:ولعد يف ال صععفوف احلزب ال ،معلم ابتعدائي،انتمى ل
 .232مزيد ينظر:حنا بطاطو،املصدر السابق،ص.لل1948

 .664-663،ص3املوسوعة اجلنائية السرية،املصدر السابق،ج(144)

 .690،ص3املصدر نفسه،ج(145)

 .1948-12-15م.أ.ع،احلزب الشيوعي العراقي،نداء خطري اىل اجلميع،(146)

 .1949-1-18لألعضاء،م.أ.ع،احلزب الشيوعي العراقي،نشرة داخلية (147)



 

 569  | جملة مداد اآلداب 

 عدنان ارحيمأ.م.د. سيف 

 
 

نعداء خطري اىل اجلميع،(148) شععيوعي العراقي، صععدر 1949-1-22احلزب ال يعة،امل سععر يعة ال نعائ ععة اجل سععو ،نقال عن املو
 .479،ص3السابق،ج

 .47عبدالرزاق مطلك الفهد،املصدر السابق،ص (149)

 .104ساسون سوميخ،املصدر السابق،ص(150)

 .413عزيز سباهي،املصدر السابق،ص(151)

 .44ايوب،املصدر السابق،ص عبداجلبار(152)

.للمزيد ينظر:املوسوعة اجلنائية 1949-1-21احلزب الشيوعي العراقي،رسالة من قبل املسؤول االول يف املركز اىل البصرة (153)
 .553،ص3السرية،املصدر السابق،ج

سعنة 51عدل قانون رقم )(154) شعيوعية جرائم عقوبته1938( ل سعاوية للنازية ولل صعهيونية م سعجن ،حيث جعلت ال ا املوت أو ال
 .183مدى احلياة مع االشغال.للمزيد ينظر:صادق حسن السوداني،املصدر السابق،ص

 . 440،ص3املوسوعة اجلنائية السرية،ج(155)

 .60سيف عدنان ارحيم القيسي،املصدر السابق،ص(156)

 .720،ص3اعرتافات فؤاد بهجت،نقال عن املوسوعة اجلنائية السرية،ج(157)

 .408-407،ص3اجلنائية السرية،جاملوسوعة (158)

 .663،ص3افادة املتهم ساسون شلومو دالل امام حاكم التحقيق،نقال عن:املوسوعة اجلنائية السرية،ج(159)

160  

 .228حنا بطاطو،املصدر السابق،ص(161)

 . 140-139عزيز احلاج،املصدر السابق،ص(162)

 .181كاظم حبيب،يهود العراق،ص(163)

 .87نوري،املصدر السابق،صبهاءالدين (164)

سعكرية للدارة العرفية يف العراق(165) سعجلة برقم -قيادة القوات الع ضعية امل سعكري،امر حالة الق  49-57بغداد،جمللس العريف الع
 .1002-997،ص4.نقال عن املوسوعة اجلنائية السرية،ج1949-4-23يف  230خاصة باملتهمني الشيوعيني،الرقم ق.ق.ع/

 .104در السابق،صساسون سوميخ،املص(166)

 .25،ص1985يف العراق،اململكة املتحدة، 1958متوز  14حسقيل قومجان،ثورة (167)

 .45-44إيسرت مائري غليتشنتاين،املصدر السابق،ص(168)

 .138صاحل حسن عبداهلل،املصدر السابق،ص(169)

 .156،ص7عبدالرزاق احلسين،املصدر السابق،ج(170)

 .77عباس شبالق،املصدر السابق،ص(171)

 .310بطاطو،املصدر السابق،ص  حنا(172)

 .33عبداجلبار ايوب،املصدر السابق،ص(173)

 .118بهاءالدين نوري،املصدر السابق،ص(174)

 .125شلومو هيلل،املصدر السابق،ص (175)

 ( الصادر من:م.أ.ع،اليهود الشيوعيني يف صفوف احلزب الشيوعي العراقي.1للمزيد ينظر:امللحق رقم )(176)
 .217-216صدر السابق،صصادق حسن السوداني،امل(177)
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 املصادر واملراجع

 الوثائق غري املنشورة
 .1948-12-15م.أ.ع،احلزب الشيوعي العراقي،نداء خطري اىل اجلميع،-

 .1949-1-18م.أ.ع،احلزب الشيوعي العراقي،نشرة داخلية لالعضاء،-
 . 1946،)سري للغاية(،ايار 124مديرية االمن العامة،التحقيقات اجلنائية،تقرير عن نشاط اجلمعيات الشيوعية،العدد -

 الوثائق املنشورة
اجزاء،مطبعة  6موسوعة خاصة باحلزب الشيوعي العراقي،-املوسوعة اجلنائية السرية-مديرية االمن العامة-

 .4ج-3ج-2ج-1،ج1949احلكومة،بغداد،
 ل واالطاريح اجلامعية غري املنشورةالرسائ

،رسالة ماجستري غري منشور،كلية 1952-1920أزهار عبد علي حسي الربيعي،موقف النخبة اليهودية يف العراق من اهلوية العراقية -
 .2011االداب،جامعة بغداد،

ق  صاحل حسن عبداهلل،- ا ر ع ل ا د  و ه ي ري  ج ه منشورة،كلية الرتبية،جامعة ،رسالة ماجستري غري  1952 / 1941ت
 .2003تكريت،

)دراسة تأرخيية(،اطروحة دكتوراه غري منشورة،كلية 1949-1935مؤيد شاكر كاظم الطائي،احلزب الشيوعي العراقي -
 .2007الرتبية،اجلامعة املستنصرية ،

 املصادر العربية واملعربة
 . 1980 اليهود النازحني من العراق،القدس،انور شاؤل ،قصة حياتي يف بالد وادي الرافدين،رابطة اجلامعيني-

 .2016،ترمجة:مصطفى نعمان امحد،دار ميزوبوتاميا،بغداد،1951-1948إيسرت مائري غليتشتاين،رحيل يهود العراق 

 .1991بهاءالدين نوري،مذكرات بهاء الدين نوري،دار احلكمة ،لندن،-

 .2014(،دار الرواد املزدهرة،بغداد،1998-1922الذاتية)ثابت حبيب العاني،صفحات من السرية - 
 .2009جاسم احللوائي،حمطات مهمة يف تأريخ احلزب الشيوعي العراقي،دار الرواد املزدهرة،بغداد،-

 .2012جرجيس فتح اهلل،رجال ووقائع يف امليزان،منشورات اجلمل،بريوت،-
 .1976،مطبعة النعمان،النجف االشرف،1953-1941جعفر عباس محيدي،التطورات السياسية يف العراق -
 .2015(،مكتبة عدنان،بغداد،1968-1914،تاريخ العراق املعاصر) _____________، -
 .2013حاييم كوهني،النشاط الصهيوني يف العراق،منشورات الرضا،بريوت،-

 .2،ج1992اجزاء،منشورات دار القبس،الكويت، 3حنا بطاطو ،العراق،-
 .1985يف العراق،اململكة املتحدة، 1958متوز  14قومجان،ثورة حسقيل -
 .2015خريية قامسية،يهود البالد العربية،مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت،-
 .2013رشيد رشدي،منعطفات خطرية يف تاريخ الشعب العراقي)اطاللة تارخيية(،سانت بطرسبورج،-
 .2014واحلركات العلمانية يف العرق،جداول،بريوت،زهري الدوري،الفكر السياسي لألحزاب -

 .2011ساسون سوميخ،بغداد أمس،دار املشرق للرتمجة والطباعة والنشر،شفاعمرو،-
 .55سعد سلمان املشهداني،الصحافة السرية لألحزاب السياسية العراقية،جملة كلية االداب،جامعة بغداد،العدد،-

 .2012،اهلوية،التحديات(،مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية واإلعالمية،بغداد،سعد سلوم ،األقليات يف العراق)الذاكرة-
 .1981سلمان درويش،كل شيء هادئ يف العيادة،منشورات رابطة اجلامعيني اليهود النازحني من العراق اىل اسرائيل،القدس،-
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 .2012دار احلصاد،دمشق،،1958متوز  14سيف عدنان ارحيم ،احلزب الشيوعي العراقي من اعدام فهد حتى ثورة -

 .2014شلومو هيلل،تهجري يهود العراق،ترمجة غازي السعدي،دار اجلليل للنشر،عمان،-
 .2015عباس شبالق،هجرة أو تهجري ظروف ومالبسات هجرة يهود العراق،مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بريوت،-
 .1986ون الثقافية،بغداد،،دار الشؤ1952-1914صادق حسن السوداني،النشاط الصهيوني يف العراق -

 .2004صاحل احليدري،خمتارات من مذكرات صاحل احليدي،السليمانية،-
 .1956عبداجلبار ايوب،مع الشيوعيني يف سجونهم،بغداد،-
 .1977للطباعة،بغداد،،دار احلرية 1958-1908عبداجلبار حسن اجلبوري،االحزاب واجلمعيات السياسية يف القطر العراقي -
 .7،ج1988اجزاء،دار الشؤون الثقافية،بغداد، 10عبدالرزاق احلسين،تاريخ الوزارات العراقية،-
 .1977عبدالرزاق الصايف،كفاحنا ضد الصهيونية،مطبعة الرواد،بغداد،-

ورها يف احلركة الوطنية،دار ود 1958اىل عام  1933عبدالرزاق مطلك الفهد،االحزاب الوطنية العراقية اليت ظهرت يف الفرتة -
 .2010اجلواهري،بغداد،

 .1986،دار وهران،دمشق،1946-1945عبداللطيف الراوي،عصبة مكافحة الصهيونية يف العراق -

 .1،ج2002اجزاء،منشورات الثقافة اجلديدة،دمشق، 3عزيز سباهي،عقود من تاريخ احلزب الشيوعي العراقي،-

 .1984يف العراق"دراسة مقارنة"،دار الرشيد، يرانيةواإلفاضل الرباك،املدارس اليهودية -
 .1984،معهد البحوث والدراسات العربية،بغداد،1958-1914فاضل حسني،الفكر السياسي يف العراق املعاصر -

 .2003كاظم حبيب وزهدي الداووي،فهد واحلركة الوطنية يف العراق،دار الكنوز االدبية،بريوت،-
 .2015واطنة املنتزعة،منشورات املتوسط،ايطاليا،كاظم حبيب،يهود العراق وامل-
 .1974مالك سيف،جتربيت يف احلزب الشيوعي،دار الوقائع،بريوت،-
  .1983،دار احلرية للطباعة،بغداد،،للتاريخ لسان_____-
 .1936،ترمجة:جميد خدوري،مطبعة العهد،بغداد،1936ميت عقراوي، العراق احلديث -
 .1972خدوري،االجتاهات السياسية يف العامل العربي،الدار املتحدة للنشر،بريوت،جميد -
 .1،ج2005مري بصري،أعالم السياسة يف العراق احلديث،جزأن،دار احلكمة،لندن، -
 .1991مري بصري،رحلة العمر من ضفاف دجلة اىل وادي التيمس،اورشليم،القدس،-

 .2016طن مفقود(،ترمجة:رمضان مهلهل سدخان،الرافدين،بريوت،نسيم رجوان،آخر اليهود يف بغداد)ذكريات و-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




