درا�سة من كتاب

يهود الكويت:
وجودهم أحوالهم
وهجرتهم (-1860
)1952
يوسف علي المطيري
جاء ا�ستقرار اليهود يف الكويت ب�سبب عوامل
دفعتهم للهجرة غالب ًا من العراق ،ارتبط بع�ضها بظروف
ا�ستقرارهم يف مواطنهم الأ�صلية وامل�شاكل التي واجهتهم� ،إىل
جانب طموحهم بتح�سني �أو�ضاعهم املادية واالجتماعية ،ما
دفعهم �إىل البحث عن فر�ص اقت�صادية وجتارية �أف�ضل(،)1
مثل العمل يف ال�شركات النفطية الأجنبية �أواملحلية �أو
اليهودية(.)2

( ) �أكادميي وباحث كويتي.
(1) The Arabian Mission , Archive Editions , Vo. 3 , No. 88 , January to March 1914 , Redwood Burn
Ltd , Oxford , 1988 , p. 9
(2) Political Diaries of the Persian Gulf , Archive Editions , Vo. 9 ,Rewood Press Ltd, Oxford, 1990,
p. 636
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كان �سوء الأحوال االقت�صادية واالجتماعية التي عا�شها اليهود يف بالد فار�س
حتت حكم الأ�سرة القاجارية ( ،)3()1925-1795دافع ًا �آخر لهجرة البع�ض منهم
�إلى الكويت واملناطق الأخرى يف اخلليج العربي ،ومن بقي منهم ُفر�ض عليه الإ�سالم
فتحولوا �إلى يهود متخفني ،كما دفع الهروب من اخلدمة الع�سكرية الإلزامية يف اجلي�ش
العثماين يف بغداد والب�صرة �أو دفع بدل نقدي عن اخلدمة الع�سكرية �سنوي ًا ،الذي
فر�ض على الطائفة اليهودية ،جمموعة من اليهود للهجرة �إلى الكويت والبحرين ،وهو
ما الحظته و�أكدته الإر�سالية العربية (الأمريكية) يف تقاريرها والوثائق الربيطانية،
و�إن بينت �أن هذه الأعداد قليلة( ،)4وكانت احلكومة العثمانية حتى بداية القرن
الع�شرين تفر�ض �سنوي ًا مبلغ ًا معين ًا يعرف ببدل الع�سكرية ،تدفعه الطائفة اليهودية
كمجموعة ،وتعني جلنة لتقدير ح�صة كل فرد من هذا املبلغ(.)5
جذبت الكويت املهاجرين اليهود ،فهي تتمتع مبميزات جعلتها خيار ًا منا�سب ًا
ال�ستقرارهم فيها ،ومن بني هذه املميزات:
•املوقع اجلغرايف املميز للكويت على ر�أ�س اخلليج العربي� ،أحد �أهم الطرق
امل�ؤدية �إلى الهند ،وكونها حمطة لطريق الربيد ال�صحراوي بني البحر الأبي�ض
املتو�سط والهند ،كما تربطها باملناطق التي هاجر منها اليهود طرق موا�صالت برية
وبحرية جتعل من ال�سهولة الهجرة �إليها.
•اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني الذي كانت تتمتع به الكويت منذ �أواخر
القرن الثامن ع�شر وبعدها عن النزاعات ال�سيا�سية الداخلية امل�ؤثرة يف اال�ستقرار
واالزدهار ،ما عدا ال�سنوات الأولى من حكم ال�شيخ مبارك ال�صباح (.)1915-1896
•ا�ستقالل الكويت ال�سيا�سي عن الدولة العثمانية ،وي�ؤكد ذلك انتقال الوكالة
((( �صموئيل� ،أتينج ،اليهود يف البلدان الإ�سالمية  ،1950-1850ترجمة :جمال �أحمد الرفاعي� ،سل�سلة عامل املعرفة رقم  ،197املجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت� ،1995 ,ص.43
(4) The Arabian Mission , Vo. 3 , N. 88 , January to March 1914 , p. 9 & Political Diaries of the Persian
Gulf , Vo. 5 , p. 508
((( علي� ،إبراهيم عبده ،وخريية ،قا�سمية ،يهود البالد العربية ،منظمة التحرير الفل�سطينية  -مركز الأبحاث ،بريوت� ،1971 ،ص.49
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التجارية واملقيمية ال�سيا�سية الربيطانية املتكرر �إلى الكويت ،وجلوء بع�ض ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والقبلية يف العراق �إليها ،وهروب بع�ض اليهود يف بغداد والب�صرة من
اخلدمة الع�سكرية الإلزامية يف اجلي�ش العثماين �أو دفع بدل اخلدمة.
•الت�سامح الديني الذي كانت تتمتع به الكويت وهو ما �شهد به الرحالة
وامل�س�ؤولون الأجانب الذين زاروها ،ومنهم لوي�س بيلي ( )LEWIS PELLYاملقيم
ال�سيا�سي الربيطاين يف اخلليج ،الذي ذكر عند زيارته لها �أن �أهلها ميتازون بعدم
التزمت ،والت�سامح الكامل ،ويتمتع �سكانها -مبن فيهم اليهود -بحرية العبادة
وال�شعائر حيث «مل يكن هناك تدخل من احلكومة ولي�س هناك حاجة لذلك»(.)6
•الن�شاط التجاري واالقت�صادي املزدهر للكويت منذ �أواخر القرن الثامن
ع�شر حيث �أ�صبحت مركز ًا لتجارة العبور (الرتانزيت) يف اخلليج العربي ،وامتدت
جتارتها �إلى الهند وجنوب �شبه اجلزيرة العربية و�أفريقيا ،لنظمها التجارية احلرة،
وانخفا�ض جماركها وت�ساحمها ،فف�ضلت ال�سفن التجارية ميناءها على غريه من
املوانئ اخلليجية الأخرى( ،)7ثم ات�ساع هذا الن�شاط يف عهد ال�شيخ مبارك ال�صباح
( )1915-1896الذي �أن�ش�أ دائرة للجمارك واتفق مع ال�شركة الربيطانية  -الهندية
للمالحة التجارية) BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION
 ) COMPANYلتقوم برحالت ن�صف �شهرية من بومباي �إلى الكويت� ،أ�صبحت يف
العام  1913زيارات �أ�سبوعية( ،)8وقد رافق هذا االزدهار ازدياد كبري يف عدد اليهود
امل�ستقرين يف الكويت.
•وجود �سلطة ا�ستعمارية متمثلة يف بريطانيا ربطت الكويت باتفاقية حماية
العام  1899ما �أدى �إلى توفري احلماية لليهود امل�ستقرين فيها ،كما تفعل ال�سلطات
(6) Pelly, Lewis , Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia , The Olender Press, 1865, p. 10.
((( جمال ،زكريا قا�سم ،ن�ش�أة اجلمارك الكويتية ودورها يف تدعيم �سيادة الكويت على منافذها ،مركز البحوث والدرا�سات الكويتية،
الكويت� ،2000 ،ص.13
((( ج .ج .لورمير ،دليل اخلليج ،الق�سم اجلغرايف ،ج ،4ترجمة :ق�سم الرتجمة مبكتب �أمري دولة قطر ,مطابع علي بن علي ,قطر( ,دت),
�ص.1316
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اال�ستعمارية عادة ،فاعتربت اليهود يف الكويت من رعاياها ،ال يحاكمون يف املحاكم
املحلية �إال بح�ضور املعتمد ال�سيا�سي �أو من ميثله ،و�أحيان ًا يف حماكم خا�صة.
تاريخ استقرار اليهود في الكويت

ي�صعب حتديد تاريخ ا�ستقرار اليهود يف الكويت ب�شكل دقيق ،حيث يكتنف
هذا التاريخ الغمو�ض الختالف امل�صادر حول تاريخ ا�ستقرارهم( .)9ترجع الكتابات
اليهودية فرتة ا�ستقرارهم هناك �إلى انتقال جمموعة من يهود الب�صرة �أثناء االحتالل
الفار�سي للب�صرة ( ،)10()1779-1776ورمبا كان هذا االنتقال موقت ًا ،رافق انتقال
الوكالة التجارية ل�شركة الهند ال�شرقية الربيطانية �إلى الكويت ،وعاد �أثناء عودتها،
خ�صو�ص ًا �أن الكويت كانت معروفة ب�أهميتها التجارية حتى لليهود املقيمني يف دم�شق،
حيث يذكر جيم�س كابر  JAMES CAPPERامل�سافر من حلب �إلى الب�صرة العام
� 1778أنه عندما اقرتبت قافلته من الب�صرة انف�صلت عنهم قافلة مكوَّنة من 62
جم ًال حتمل ب�ضائع �أر�سلها �أحد جتار حلب اليهود و ُيدعى روبني �إلى الكويت(،)11
�أما امل�صادر املحلية فقد ذكرت لنا معلومات مبهمة ال تفيدنا يف حتديد تاريخ هذا
اال�ستقرار.
مل تكن احلادثة ال�سابقة من انتقال الوكالة التجارية الربيطانية من الب�صرة
�إلى الكويت هي الوحيدة ،بل �إن انتقال الوكالة اجلارية واملقيمية ال�سيا�سية الربيطانية
املتكرر للكويت كما حدث يف الفرتة ( )1795-1793ويف الفرتة ( )1822-1821قد
لفت انتباه اليهود �إلى كون الكويت من املمكن �أن تكون بدي ًال موقت ًا للب�صرة يف حال
وجود ما يهدد ا�ستقرارهم.
((( يو�سف ،علي املطريي ،اليهود يف اخلليج :درا�سة يف تاريخ الأقلية اليهودية يف منطقة اخلليج العربي و�أحوالها االقت�صادية واالجتماعية
وال�سيا�سية منذ منت�صف القرن التا�سع ع�شر وحتى منت�صف القرن الع�شرين ،ط ،1دار مدارك ،دبي� ،2011 ،ص.53
(10) «History of the Jews in Kuwait» , The Scribe , No. 78 ,London, 2006 , p. 68
(11) Capper، James، Observation on The Passage to India through to India، through Egypt also
by Vienna through Constantinople Aleppo & from thence by Bagdad، & directly across The Great
Desert، to Bassora، 3rd edition، London، W. Faden، 1785، P. 253 ,211
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يعترب ما جاء يف تقرير املقيم ال�سيا�سي الربيطاين يف اخلليج لوي�س بيلي
( ،)LEWIS PELLYالذي زار الكويت عام  ،1865عن وجود يهود م�ستقرين يف
الكويت يتمتعون بحرية العبادة(� )12أقدم �إ�شارة وا�ضحة عن تواجد اليهود يف الكويت،
ان�ضم لهم يف فرتة مقاربة لهذا التاريخ جمموعة جديدة جاءت من منطقة بو �شهر
يف بالد فار�س ،وفق ما ذكره امل�ست�شرق واجلغرايف الفرن�سي فيتال كينيه( Cuinet
 (VITALب�سبب �سوء �أو�ضاعهم االقت�صادية واالجتماعية ،وتعر�ضهم ال�ضطهاد
ديني ،لكن �أعدادهم مل تكن تتجاوز اخلم�سني فرد ًا(.)13
مل يكن اليهود م�ستقرين ب�شكل دائم يف الكويت يف تلك الفرتة ،بل كان ا�ستقرار ًا
تدفعه ظروف خمتلفة يف موطن ا�ستقرارهم الأ�صلي ،ثم يعودون عند انتفاء هذه
الظروف ،ورمبا يكون هذا هو �سبب الغمو�ض يف حتديد بداية ا�ستقرار اليهود يف
الكويت و�أعدادهم ،ومما يدلل على ذلك ما جاء يف التقرير الذي كتبه مدحت با�شا
وايل بغداد عندما زار الكويت العام  1871ذكر فيه عدم وجود يهود �أو م�سيحيني �أو
�شيعة �أو وهابيني يف الكويت( ،)14وهو ما يتناق�ض مع ما ذكره بيلي وكينيه.
تقل�ص عدد اليهود يف الكويت يف العقد الأخري من القرن التا�سع ع�شر ،وقد
ر�صد �صامويل زومير (- )S. ZWEMERمن �أوائل العاملني يف الإر�سالية العربية
(الأمريكية) للتب�شري بالدين امل�سيحي يف منطقة اخلليج العربي ،والذي زار الكويت
يف يناير (كانون الثاين) العام  1895و�أقام فيها ملدة ثالثة �أيام -عدد اليهود يف
الكويت ،وقدره ب�أنه ال يتجاوز ع�شرة �أفراد ،و�صل العام � 1904إلى  60فرد ًا( ،)15ثم
بد�أت �أعدادهم يف االزدياد ب�صورة �أكرب نتيجة لهجرة جمموعات جديدة جاءت من
الب�صرة وبو�شهر منذ نهاية القرن التا�سع ع�شر ،حيث هاجرت  50عائلة يهودية �إلى
(12) Pelly , Jews , Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia , p. 10
( ((1ب .ج� .سلوت ،مبارك ال�صباح م�ؤ�س�س الكويت احلديثة 1915-1896م ،ترجمة :ال�سيد عي�سوي �أيوب ،مركز البحوث والدرا�سات
الكويتية ،الكويت� ، 2008 ،ص.79
(14) Alkanderi , Faisal Abdulla , «Jews in Kuwait» , Islam and Christian-Muslim Relations, Vo. 17,
No. 4, October 2006, p. 446
( ((1انظر� :أن�ستا�س ،الكرملي« ،الكويت» ،جملة امل�شرق ،ع 15 ،10مايو (�أيار) � ،1904ص 511؛ انظر �أي�ض ًا:
The Arabian Mission , Vo. 1 No. 13 , January to March 1895 , p. 5
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الكويت فبلغ عددهم مئتي فرد(.)16
تعترب فرتة احلرب العاملية الأولى ( )1918-1914وحتى بداية العقد الثاين
من القرن الع�شرين ،الفرتة التي ازدهر فيها الوجود اليهودي يف الكويت ،حيث بلغ
عدد الأ�سر اليهودية � 200أ�سرة(� ،)17أي تقريب ًا  800فرد� ،إذا ما افرت�ضنا �أن كل �أ�سرة
يهودية مكونة من �أب و�أم واثنني من الأبناء ،وكان لهذه الزيادة �أ�سباب عديدة(:)18
•وجود يهود ا�ستقروا �سابق ًا يف الكويت مما �شجع غريهم على الهجرة �إليها.
•�سوء الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية التي خلفتها احلرب العاملية الأولى
(1918-1914م) يف العراق وكانت �أقل �سوء ًا يف الكويت.
•عدم تبعية الكويت للدولة العثمانية ،وتالي ًا �شكلت مالذ ًا للفارين من اخلدمة
الع�سكرية �أو دفع بدل الع�سكرية� ،أو املالحقات الق�ضائية �أو اجلنائية.
تناق�صت �أعداد اليهود يف الكويت مرة �أخرى منذ مطلع ع�شرينيات القرن
املا�ضي نتيجة التطورات املحلية والإقليمية ،فرتاجع عددهم �إلى  161فرد ًا بني
عامي  1921و ،)19( 1933وعلى الرغم من ا�ستمرار �أعداد اليهود بالتناق�ص حتى
الأربعينيات من القرن الع�شرين ب�سبب التوتر يف العالقة بني العرب واليهود ،نتيجة
الأحداث يف فل�سطني ،ف�إن هذا مل مينع من قدوم بع�ض العائالت اليهودية لال�ستقرار
يف الكويت كقدوم من � 10إلى  15عائلة بني عامي  1949-1948من العراق للعمل يف
�شركة مقاوالت طرق ميلكها مواطن بال�شراكة مع يهودي( ،)20ويك�شف اجلدول الآتي
( ((1ج .ج .لورمير ،دليل اخلليج ،الق�سم اجلغرايف ،ج� ،4ص.1307
(� ((1صحيفة القب�س ،عدد  23 ،12024نوفمرب (ت�شرين الثاين)� ،2006 ،ص.10
( ((1يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج� ,ص.56
( ((1انظر :عبدالعزيز ،الر�شيد ،تاريخ الكويت ،دار مكتبة احلياة ،بريوت( ،د .ت)� ،ص91؛ انظر �أي�ضاً:
Kuwait Political Agency , Arabic Documents 1949-1899 , Archive Editions , Vo. 9 , Antony Rowe ,؛
Oxford , 1994 , p. 230.
(� ((2أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية ،مدينة �سان دييغو ،والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية 31 ،مايو (�أيار) .2009
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عن تطور �أعداد اليهود يف الكويت يف الفرتة املمتدة بني عامي :)21( 1933- 1860
الفرتة
عدد
اليهود

1890 -1860

1895

1914 -1900

50

10

200

1920 -1915
 200عائلة �أي
تقريب ًا  800فرد

1933 -1921
161

ومن �أ�شهر الأ�سر وال�شخ�صيات اليهودية التي ا�ستقرت يف الكويت� ،أ�سرة التاجر
والرثي �صالح �سا�سون حملب ،الذي ا�ستقر يف الكويت قادم ًا من العراق بداية القرن
الع�شرين ،و�أ�سرة يعقوب عزرا ،والد الفنانني املعروفني يف الكويت والعراق� :صالح
وداود ،امللقبني بـ«الكويتي» ،التي ا�ستقرت يف الكويت العام  ،)22( 1905و�أ�سرة يو�سف
الكويتي الذي كان �شريك ًا لأحد جتار الكويت يف جمال املقاوالت ،وعائلة �سا�سون
الكويتي وعزرا ال �سيما الذي كان يعمل يف �شركة نفط الكويت ،ويحيى الأفغاين
تاجر اجللود ،وعائالت :اخلواجة ،و�صموئيل ،و�شا�ؤول ،وحزقيل ،ويعقوب ،و�إلياهو،
وجماعة �صالح(.)23
الوضع االقتصادي لليهود في الكويت:

اعتمد غالبية اليهود يف الكويت ،يف حياتهم االقت�صادية ،على ممار�سة
التجارة ،و�إن اختلفت ما بني جتارة �ضخمة �أو حمدودة ،وقد ا�شتهروا يف الكويت
ببع�ض �أنواع التجارة واحلرف مثل جتارة الأقم�شة واملعامالت املالية ،بل احتكروا
بع�ضها مثل �صناعة امل�شروبات الكحولية ،ويف املقابل كان هناك �أن�شطة اقت�صادية
مهمة مل ميار�سوها �أو ي�شاركوا فيها ،مثل مهنة الغو�ص على الل�ؤل�ؤ ،و�صيد الأ�سماك،
والنقل التجاري البحري(.)24
كان غالبية اليهود يف الكويت من الطبقة الو�سطى التي ا�ضطلعت بالن�شاط
( ((2يو�سف ،علي املطريي ،اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،ص.58
(22) «History of the Jews in Kuwait», p. 68
(� ((2أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية مع الباحث ،وحممد نايف العنزي« ،الهجرة اليهودية �إلى منطقة اخلليج العربي يف الن�صف
الأول من القرن الع�شرين» ،جملة املواقف ،ع ،4دي�سمرب (كانون الأول) � ،2009ص.27
( ((2يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج� ,ص.82
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التجاري واحلريف املحدود على الرغم من بروز طبقة ثرية من كبار التجار التي
مار�ست عم ًال جتاري ًا �ضخم ًا وا�ستثمرت فيه مبالغ كبرية ن�سبي ًا يف ذلك الوقت ،ومن
بني ه�ؤالء التجار� :صالح �سا�سون حملب ،وجورجي �سا�سون ،ومنا�شي �إلياهو( ،)25وهذا
ما �أكده املعتمد الربيطاين يف الكويت هاورد ديك�سون (  ) H. DICKSONيف تقرير
كتبه العام  1933ذكر فيه �أن القليل من اليهود يف الكويت جتار �أثرياء ،والأغلبية
بائعو مالب�س و�أقم�شة و�صائغو ذهب(.)26
تعترب الأن�شطة املالية من �أهم الأن�شطة االقت�صادية التي عمل بها اليهود يف
الكويت ،خ�صو�ص ًا القرو�ض املالية بفائدة ،وال�صرافة والتحويالت املالية ،وكان
غالبية من يعمل يف هذه الأن�شطة من �أثرياء اليهود وبع�ض �أفراد الطبقة الو�سطى،
وعلى الرغم من ا�شتهارهم مبمار�سة هذا الن�شاط فقد �شاركهم فيه فئات �أخرى� ،أي
�أنهم مل يحتكروا مثل هذا العمل ومل يكن مق�صور ًا عليهم.
كان �سوق العمالت وال�صرافة يف الكويت �أكرث �أ�سواق منطقة اخلليج العربي
ن�شاط ًا؛ حيث يتم فيه ا�ستبدال العمالت املختلفة ،مثل الروبية الهندية ،والقران
الفار�سي ،وريال ماريا تريزا املعروف بالريال النم�ساوي ،والعمالت العثمانية
املختلفة ،واجلنيه الإ�سرتليني ،والدوالر الأمريكي ،وقد �شجع هذا الن�شاط عدد ًا
من اليهود لال�ستقرار يف الكويت ،قادمني من مناطق �أخرى من اخلليج العربي
مثل البحرين( ،)27ومن اليهود الذين عملوا يف هذا الن�شاط يف الكويت :جورجي
�سا�سون ،ومنا�شي �إلياهو ،وكورجي روفائيل يعقوب ،و�آخرهم �أنور من�شي كوهني عام
1947م(.)28
كانت جتارة العمالت وال�صرافة والذهب مرتبطة بن�شاط احلواالت املالية
( ((2انظر :ج .ج ،لورمير ،دليل اخلليج ،الق�سم اجلغرايف ،ج� ، 4ص 1307و1312؛ انظر �أي�ض ًا:

« History of the Jews in Kuwait « , p 68.

(26) Kuwait Political Agency , Vo. 9 , p. 230
(� ((2أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((2امل�صدر ال�سابق.
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التي كانت تتم بطريقة ب�سيطة ،حيث يذهب من يريد �إر�سال الأموال �إلى مكان �أو
�شخ�ص �آخر� ،إلى �أ�شخا�ص معروفني �أو حمالت ال�صرافة ،ويدفع املبلغ املراد �إر�ساله،
بالإ�ضافة �إلى عمولة ،وي�أخذ مقابله ورقة بقيمة املبلغ ي�صرفها من �شريك تتم عن
طريقه احلوالة يف املكان الذي يريد ال�سفر �إليه� ،أو يتم �إر�سال برقية بقيمة املبلغ ومن
�سيقوم با�ستالمه� ،إلى �شريكه هناك ،وكثري ًا ما يلج�أ �إلى هذه الطريقة من يقومون
بتجارة التهريب(.)29
وقد مار�س اليهود يف الكويت ن�شاط احلواالت املالية �إلى البحرين والعراق
وبالد فار�س ،ومنهم �أنور من�شي كوهني يف الكويت ،و�شقيقه يف البحرين( ،)30وقد ذكر
�أحد الكويتيني ممن يقومون بتهريب الب�ضائع من الكويت �إلى العراق واململكة العربية
ال�سعودية� ،أنه كان يذهب �إلى �شفيق عد�س� ،أحد �أثرياء اليهود يف الب�صرة وممن
يزور الكويت با�ستمرار حيث له ن�شاط جتاري يف الكويت ،ويدفع له املال وي�أخذ منه
�إي�صا ًال �إلى �شريكه ربيعة املقيم يف الكويت لي�ستلم ماله مقابل عمولة(.)31
ا�شتهر اليهود عامة ببيع و�إ�صالح املعادن الثمينة ،خ�صو�ص ًا الذهب ،وقد
انق�سم ن�شاطهم املتعلق بهذه التجارة �أو احلرفة �إلى ق�سمني :التجارة يف ال�سبائك
الذهبية من طريق ا�ستريادها وحتى تهريبها وجمعها ثم �صبها وبيعها يف الكويت
ومناطق اخلليج العربي الأخرى حتى الهند ،وقد عمل يف هذا الن�شاط كبار الأثرياء
من اليهود� ،أما الق�سم الثاين فهو التجارة يف امل�صوغات الذهبية والف�ضية و�إ�صالحها،
وهي جتارة حملية ال تتجاوز ال�سوق املحلي ،وعمل بهذا الن�شاط الطبقة الو�سطى من
اليهود يف الكويت.
عمل اليهود يف الكويت ببيع و�شراء ال�سبائك الذهبية وت�صديرها �أو تهريبها يف
ثالثينيات و�أربعينيات القرن املا�ضي ،خ�صو�ص ًا �إلى الهند ،التي تزيد الأ�سعار فيها
( ((2يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج� ,ص.89
(� ((3أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((3حممد ،نايف العنزي« ،الهجرة اليهودية �إلى منطقة اخلليج العربي يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين»� ،ص.19
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بن�سبة ت�صل �إلى  ،)32(%20وقد حاولت ال�سلطات الربيطانية بالتعاون مع ال�سلطات
املحلية منع هذه التجارة �أو احلد منها باتخاذها �إجراءات عدة ،منها منع ت�صدير
الذهب من دون ت�صريح يت�ضمن الكمية واملر�سل واملر�سل �إليه ،بالإ�ضافة �إلى تفتي�ش
ال�سفن امل�سافرة من و�إلى الهند للبحث عن الذهب املهرب� ،أو الت�أكد ما �إذا كان
�أحد امل�سافرين يحمل �أموا ًال كثرية ،وقابل ذلك قيام املهربني والنا�شطني يف هذه
التجارة ،وهم من التجار املحليني واليهود ،بالبحث عن و�سائل جديدة لتجاوز هذه
الإجراءات ،ومنها اتخاذ ن�شاط احلواالت املالية كغطاء لهذا الن�شاط(� ،)33أو �شراء
ب�ضائع بقيمة الذهب املهرب ،بالإ�ضافة �إلى الطريقة التقليدية ،وهي �إخفاء الذهب
�أو الأموال ب�أماكن خمتلفة يف املركب� ،أو مع امل�سافرين.
من �أ�شهر اليهود الذين عملوا يف تهريب الذهب و�آخرهم �أنور من�شي كوهني،
الذي ا�ستقر يف الكويت ،وافتتح له دكان ًا لل�صرافة� ،شريك ًا لأحد التجار املحليني ،وبد�أ
ي�ستورد الذهب من �سوي�سرا عرب لبنان من طريق �شريكيه حميي الدين قزاز وعارف
ال�صباغ ،وهما م�سلمان �سوريان مقيمان يف لبنان ،ثم يقوم بتهريبه �إلى الهند ،حيث
باع وحده عام  1949-1948ما بني � 5آالف �إلى � 10آالف تولة ذهب� ،أي ما يعادل
تقريب ًا ما بني � 400إلى � 800ألف روبية( ،)34ثم بد�أ يتعامل به بع�ض التجار الآخرين
من اليهود مثل �إبراهيم نونو يف البحرين ،الذي �أخذ ير�سل �إليه الذهب لتهريبه �إلى
الهند.
عمل اليهود يف الكويت يف بيع و�شراء امل�صوغات الذهبية والف�ضية و�إ�صالحها
(ال�صاغة) يف دكاكني ميتلكونها يف �سوق ال�صاغة القدمي بحي الو�سط ،وبرعوا
يف ا�ستخراج الذهب والف�ضة من الزري العتيق( ،)35كما عملوا يف �شراء امل�صوغات
(� ((3أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((3املرجع نف�سه.
(� ((3أنور من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((3الزري العتيق خيط رفيع من احلرير املك�سو بطبقة رقيقة من الف�ضة املطلية بطبقة رقيقة �أخرى من الذهب ،وي�ستخدم يف تزيني
بع�ض املالب�س الن�سائية والعباءات الرجالية( .حممد ،عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة التجارية القدمية يف الكويت ،مركز
البحوث والدرا�سات الكويتية ،الكويت� ،2003 ،ص.)240
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القدمية والتي يطلق عليها حملي ًا ا�سم «امل�شخول» و�صهرها و�إعادة �صبها على �شكل
�سبائك وبيعها ،ومن ه�ؤالء �صالح �سا�سون حملب(.)36
�أ�س�س عدد من التجار اليهود يف الكويت  -من الطبقة الرثية -م�شاريع جتارية
حلاجتها �إلى ر�ؤو�س �أموال كبرية ،ودعم ال�سلطة ،لذلك قامت بع�ض هذه امل�شاريع
بال�شراكة بينهم وبني التجار املحليني ،خ�صو�ص ًا �أن الأثرياء اليهود كانوا مرغوبني
ك�شركاء يف التجارة( ،)37ومن هذه امل�شاريع م�شروع لطحن احلبوب ،وم�صنع للثلج،
على يد التاجر اليهودي املعروف �صالح �سا�سون حملب ،لكنْ هذان امل�شروعان مل
ي�ستمرا طوي ًال ،وهناك اختالف بني امل�صادر املحلية والأجنبية حول تاريخ ت�أ�سي�سهما،
فامل�صادر املحلية تقول� :إن �إقامة معمل طحن احلبوب كان يف العام  ،1907وم�صنع
الثلج يف العام � ،)38( 1914أما امل�صادر الأجنبية ،وهي تقرير للمعتمد الربيطاين يف
الكويت ،فقد ذكر �أن املعمل وامل�صنع �أقيما العام .1914
كانت جتارة جلود الأغنام ،وخ�صو�ص ًا اخلراف ال�صغرية ،من الأن�شطة
الرائجة يف الكويت ،والتي جعلت عدد ًا من التجار الأجانب ي�أتون �إليها ل�شرائها
وت�صديرها عرب بغداد �إلى �أوروبا وخ�صو�ص ًا رو�سيا( ،)39جلودتها ونعومتها وازدياد
الطلب عليها ،حتديد ًا يف ثالثينيات القرن املا�ضي .ومن �أ�شهر جتار اجللود الذين
�أتوا �إلى الكويت منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر :الرو�سيان �أرتني �أوفاني�سوف ،وعبا�س
علييف� ،أو علوف ،والذي رمبا يكون يهودي ًا عراقي ًا ،وكان لهذين التاجرين حظوة
عند ال�شيخ مبارك ال�صباح( ،)40وقد �أدى رواج هذه التجارة �إلى �إ�صدار حاكم الكويت
ال�شيخ �أحمد اجلابر ( )1950-1921قرار ًا مبنع ذبح اخلراف ال�صغرية للح�صول

( ((3حممد ،عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة التجارية القدمية يف الكويت ،م�.س� ،.ص.215
( ((3روز ماري� ،سعيد زحالن« ،اخلليج والق�ضية الفل�سطينية 1948-1936م» ،امل�ستقبل العربي ،عدد� ،26أبريل (ني�سان)� ،1981ص.20
( ((3عبداهلل ،خالد احلامت ،من هنا بد�أت الكويت ،ط ،2الكويت� ،1980 ،ص .160وحممد ،عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة
التجارية القدمية يف الكويت ،م�.س� ،.ص.481- 478
( ((3ج .ج ،لورمير ،دليل اخلليج ،الق�سم اجلغرايف ،ج ،4م�.س� ،ص.1315
(40) Records of Kuwait 1961-1899, Archive Editions, Vo. 7 , Redwood Burn Ltd, Oxford, 1989, p 739
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على جلودها(.)41
�أقام تاجران يهوديان هما� :صالح وعزرا ،م�شروع ًا ل�شراء اجللود وقطع النحا�س
وال�صفائح املعدنية وت�صديرها �إلى �أوروبا( ،)42كما ا�شتهر تاجر يهودي يدعى يحيى
الأفغاين بتجارة اجللود وت�صديرها �إلى �أوروبا حتى العام  ،1948حيث يتعامل مع
عدد من الو�سطاء ل�شراء اجللود بـ � 5إلى  15روبية ثمن ًا جللد اخلروف الواحد ،الذي
يختلف باختالف لونه وجودته ونعومته ،ثم يقوم �آخرون بدبغها وتنظيفها وتغليفها
مقابل  25روبية لكل  100قطعة ،مع تزويدهم باملواد الالزمة لهذه العملية(.)43
من �آخر م�شاريع اليهود يف الكويت� ،شركة مقاوالت لتمهيد الطرق وم�سحها
بالقار العام  1946بال�شراكة بني تاجر يهودي يدعى يو�سف يعقوب الكويتي ،و�أحد
كبار التجار املحليني ،اللذين ا�ستقدما للعمل يف ال�شركة بع�ض اليهود من العراق ،لكن
ال�شركة مل ت�ستمر طوي ًال حيث �أغلقت العام .)44( 1947
مار�س �أثرياء اليهود يف الكويت االحتكار واحل�صول على الوكاالت التجارية،
اللذين يتطلبان الرثاء والعالقات اجليدة مع ال�سلطة ،وكان �أول هذه االحتكارات
ح�صول �أحدهم على احتكار �شراء �أمعاء الأغنام من ال�شيخ مبارك ال�صباح (-1896
1915م) وتنظيفها ومتليحها ثم ت�صديرها �إلى اخلارج( ،)45وح�صل يهودي �آخر ،هو
عزرا علفي ،على االحتكار نف�سه يف ع�شرينيات القرن املا�ضي مقابل � 5آالف روبية
�سنوي ًا ،لكنه ُمني بخ�سائر كبرية يف م�شروعه ،وخلفه داود اليهودي على االحتكار
نف�سه ،لكنه �أي�ض ًا ُمني بخ�سائر كبرية مما دفعه للهرب من الكويت(.)46
( ((4حممد ،عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة التجارية القدمية يف الكويت ،م�.س� ،.ص.385
( ((4املرجع نف�سه� ،ص.197-196
(� ((4أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية ،وحممد عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة التجارية القدمية يف الكويت ،م�.س،.
�ص.385
(� ((4أنور من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((4القب�س ،ع 23 ،12024نوفمرب � ،2006ص.10
( ((4عبداهلل خالد احلامت ،من هنا بد�أت الكويت ،م�.س� ،.ص ،161وحممد عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة التجارية القدمية
يف الكويت ،م�.س� ،.ص.493-492
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مار�س التاجر اليهودي ح�سو �إخوان االحتكار التجاري العام  ،1950وكان يعمل
يف جتارة التجزئة واخلردوات والكماليات ،ويبدو �أن جتارته مل تكن قانونية ،حيث
يقوم باحتكار ال�سلع لفرتة زمنية حتى ترتفع �أ�سعارها ثم يبيعها ،وقد هاجمت جملة
البعثة الكويتية -التي ت�صدر يف القاهرة -هذه املمار�سات ،وذكرت �أن التجار املحليني
رفعوا عري�ضة �إلى حاكم الكويت لو�ضع حد لها(.)47
�أ�س�ست يف الكويت وكاالت عدة لبيع ال�سيارات منذ ثالثينيات القرن املا�ضي
كانت فروع ًا لوكاالت ال�سيارات يف العراق؛ والتي ميلك غالبها يهود ،وقد افتتح علي
الكليب اخلالد فرع ًا لوكالة الوي اليهودية يف العراق لبيع �سيارات �شيفروليه (،)48
وحامد النقيب الذي كان �شريك ًا لأ�سرة عد�س اليهودية ونائب ًا لرئي�س جمل�س الإدارة
يف وكالة �سيارات فورد يف العراق فرع ًا لل�شركة يف الكويت العام  ،)49( 1934وقد زار
وكالء هذه ال�شركات يف العراق الكويت برفقة وكالئها املحليني ،من بينهم� :إبراهيم
عد�س ( )1936الذي تابع بناء �صالة عر�ض ومر�آب ل�سيارات فورد( ،)50ومري الوي
الذي زارها يف العام نف�سه لتن�شيط مبيعات �سيارات «�شيفروليه» ملناف�سة مبيعات
�سيارات «فورد»(.)51
يف العام  1947افتتح يو�سف وحمد احلمي�ضي يف الكويت وكالة لبيع �سيارات
«�إنرتنا�شيونال» التي عرفت حملي ًا با�سم «�سيارات نا�ش» و«�سيارات لينكولن»،
و�إمربيال ومريكوري ،وكان وكال�ؤها يف العراق وكندا عائلة م�شعل اليهودية ،ومديرها
يف الكويت بني عامي  1948و 1950اليهودي �سليم حوا(.)52
عمل اليهود يف الكويت  -من الطبقة الو�سطى -يف بيع وا�سترياد الأقم�شة ،ومن
( ((4جملة البعثة ،املرجع ال�سابق ،م ,4ع� ,4س� ,4أبريل � ,1950ص 15-14و �ص 148و ع� ،5س ،4مايو (�أيار) � ،1950ص.201
(� ((4إياد� ،أبو �شقرا« ،وراء املقود على دروب امل�شرق العربي» ،القب�س ،ع 22 ،12202مايو (�أيار) � ،2007ص.45
(49) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 4 , p. 166
(50) Ibid , Vo. 11 , p. 166 & Vo. 12 , p. 164
(51) Ibid , Vo. 12 , p. 194
(� ((5أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية .وجملة البعثة ،م ،1ع� ،2س� ،1947/1946 ،1ص.30
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�أ�شهر ه�ؤالء� :سا�سون يعقوب الذي هاجر �إلى البحرين وعرف فيها با�سم �سا�سون
الكويتي ،ويعقوب زلوف تاجر اجلملة( ،)53ونتيجة لعمل عدد كبري من اليهود يف جتارة
الأقم�شة ،فقد �أطلق عليه ا�سم «�سوق اليهود» حيث و�صل عدد دكاكينهم فيه �إلى 40
دكان ًا(.)54
وا�سم «�سوق اليهود» ّمت �إطالقه على مكانني خمتلفني يف فرتتني زمنيتني
خمتلفتني ولي�س مكان ًا واحد ًا كما يعتقد بع�ض الباحثني( ،)55فقد �أطلق على قي�صرية
خليل القطان ،وهي �سوق م�سقوف يقع بالقرب من م�سجد ال�سوق الداخلي� ،أو �سوق
ال�صفافري الآن يف مدينة الكويت( ،)56ثم بنى را�شد بن ر�شدان العازمي �سوق ًا �أو
قي�صرية جديدة بالقرب من ال�سوق الداخلي والأ�سواق الأخرى ،وقام ب�إغراء جتار
الأقم�شة لالنتقال �إلى �سوقه اجلديد من طريق تخفي�ض قيمة الإيجار ال�شهري
للدكاكني �إلى روبية واحدة مع الإعفاء من الإيجار ملدة �سنة ،مما جعل باعة الأقم�شة
من اليهود ينتقلون �إلى هذا ال�سوق فانتقلت معهم الت�سمية( ،)57وكان �سوق اليهود
وجميع دكاكني اليهود -يغلق يوم ال�سبت ،الذي هو يوم العطلة الأ�سبوعية الدينيةعندهم ،مما ي�ؤثر �سلب ًا يف حركة التجارةّ ،
وين�شط احلركة التجارية يوم اجلمعة
حت�سب ًا لإغالقه يوم ال�سبت(.)58
عمل اليهود كبار ًا و�صغار ًا يف الكويت باعة متجولني ،حيث يتجولون بني الأ�سواق
والأحياء ال�سكنية حاملني معهم ب�ضائعهم املختلفة ،كما عملت املر�أة اليهودية كذلك
بائعة متجولة حيث تزور املنازل والبيوت لبيع الأقم�شة وبع�ض الب�ضائع الأخرى
خ�صو�ص ًا الن�سائية على الن�ساء يف منازلهن ،فكان جميع �أفراد الأ�سرة اليهودية
(� ((5أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((5جريدة الأنباء ،ع 6 ،12197مار�س (�آذار) � ،2010ص.10
( ((5يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج ,م� .س� ،.ص.103
( ((5يو�سف ال�شهاب ،رجال يف تاريخ الكويت ،ج ،1ط( ،2د ن) ،الكويت� ،1993 ،ص.213
( ((5حممد عبدالهادي جمال� ،أ�سواق الكويت القدمية ،ط ،2مركز البحوث والدرا�سات الكويتية ،الكويت� ،2004 ،ص 160و.180
( ((5عبداهلل النوري ،حكايات من الكويت ،ذات ال�سال�سل ،الكويت� ،1985 ،ص.166
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(رجالهم ون�سا�ؤهم و�أوالدهم) يتك�سبون(.)59
عمل اليهود يف الكويت كحالهم منذ القدم يف ت�صنيع وبيع امل�شروبات الكحولية،
التي كانت ت�سبب توتر ًا يف عالقتهم بال�سكان وال�سلطة املحلية ،وقد احتكروا هذه
التجارة ومار�سوها ب�شكل كبري ،خ�صو�ص ًا يف العقد الثاين من القرن الع�شرين ،مما
�أدى �إلى �سوء �سمعتهم لدى ال�سكان املحليني ،وجعل املعتمد الربيطاين يقول ب�أن
كميتها و�أعداد من ي�شربونها �أ�صبحت خمزية( ،)60وهذا ما دفع ال�شيخ �سامل املبارك
( )1921-1917املعروف بتدينه للعمل على احلد من ذلك ،فقام يف فرباير (�شباط)
العام  1918با�ستدعاء العاملني يف هذه التجارة وحتذيرهم من اال�ستمرار فيها ،كما
قام بتق�سيم الكويت �إلى �أحياء ،وجعل لكل حي م�س�ؤو ًال �أو خمتار ًا ملراقبة احلي ور�صد
املخالفني( ،)61و�أدى عدم التزام بع�ضهم بحظر وبيع امل�شروبات الكحولية �إلى طردهم
�أواخر ع�شرينيات وبداية ثالثينيات القرن املا�ضي على يد ال�شيخ عبداهلل اجلابر
ال�صباح ،الذي كان م�س�ؤو ًال عن الأمن يف تلك الفرتة(.)62
زار الكويت يف فرتات خمتلفة عدد من التجار اليهود الأجانب ملمار�سة �أن�شطة
اقت�صادية خمتلفة ،من دون �أن ي�ستقروا فيها� ،أو ي�ستقروا فيها لفرتات ق�صرية،
وبع�ضهم كان م�ستقر ًا يف مناطق �أخرى من اخلليج العربي مثل البحرين ،وكان ه�ؤالء
ي�أتون من �أوروبا والواليات املتحدة والعراق والهند ،ومن �أ�شهر ه�ؤالء جتار الل�ؤل�ؤ
وال�سالح.
من �أ�شهر جتار الل�ؤل�ؤ الذين زاروا منطقة اخلليج العربي ل�شراء الل�ؤل�ؤ
وت�صديره �إلى �أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية التاجر اليهودي الفرن�سي فيكتور
روزينتال ( )VICTOR ROSENTHALمالك �شركة (ROSENTHAL
( ((5عبداهلل ،النوري ،حكايات من الكويت� ،ص .166وحممد ،عبدالهادي جمال ،احلرف واملهن والأن�شطة التجارية القدمية يف الكويت،
�ص.461
( ((6انظر :ج .ج ،لورمير ،دليل اخلليج ،الق�سم اجلغرايف ،ج� ،4ص .1307انظر �أي�ض ًا:
Records of Kuwait , Vo. 1 , p. .643.
(61) « History of the Jews in Kuwait « , p. 68 & Records of Kuwait , Vo. 1 , p. 643
( ((6عبداهلل النوري ،حكايات من الكويت� ،ص.167
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 )BROTHERSومقرها يف باري�س ،والذي بد�أ يف القدوم ملنطقة اخلليج العربي
بدء ًا من العام  ،)63( 1906وا�ستمر يف زيارته املنطقة (البحرين ،والكويت ،ودبي،
ولنجة ،وبو�شهر) حتى العام  1930خالل موا�سم الغو�ص ،ويف الأعوام التي ال ي�أتي
فيها  ،كان ير�سل ممث ًال لل�شركة مع عدد من املوظفني �أ�شهرهم �ألربت حبيب.
حر�ص جتار الل�ؤل�ؤ الأجانب على �إقامة عالقات وثيقة مع جتار الل�ؤل�ؤ املحليني
(الطواوي�ش) مثل :هالل املطريي ،و�إبراهيم امل�ضف ،وح�سني و�شمالن بن علي �آل
�سيف( ،)64فكانوا ي�شرتون الل�ؤل�ؤ منهم مبا�شرة �أو عرب و�سطاء حمليني غالب ًا يف
البحرين� ،أهم مراكز بيع وجتار الل�ؤل�ؤ يف اخلليج العربي ،و�أحيان ًا كانوا يزورون
الكويت التي احتفظوا بعالقات جيدة مع حكامها.
راجت جتارة ال�سالح يف منطقة اخلليج العربي منذ �أواخر القرن التا�سع ع�شر
وحتى ع�شرينيات القرن الع�شرين ،وكانت الكويت يف عهد ال�شيخ مبارك ال�صباح
من �أهم مراكز هذه التجارة ،على الرغم من توقيعه اتفاقية حظر جتارة ال�سالح
مع بريطانيا العام  ،1900والتي كانت تتغا�ضى �أحيان ًا عن هذه التجارة مل�صلحتها
وم�صلحة حلفائها ،مثل ال�شيخ مبارك ال�صباح ،والأمري عبدالعزيز �آل �سعود �سلطان
جند.
يعترب الفرن�سي جوجييه (  ) GOGUYERخالل الفرتة من �أواخر القرن
التا�سع ع�شر وحتى وفاته العام � 1907أ�شهر جتار ال�سالح يف منطقة اخلليج العربي،
وكان مقر وكالته يقع يف م�سقط ،وجتارته تغطي عموم منطقة اخلليج العربي ،وله
عالقات جيدة مع ال�شيخ مبارك ال�صباح حاكم الكويت ( )1915-1896التي يزورها
�أحيان ًا ،وكان جوجييه متزوج ًا من يهودية جزائرية تدعى يا�سمينة الباز ،على الرغم
من �أنه مل يكن يهودي ًا( ،)65وبعد وفاة جوجييه تولى �إدارة �أعماله التجارية قريب
(63) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 1 , p. 430,442,500
(� ((6سيف ،مرزوق ال�شمالن ،تاريخ الغو�ص على الل�ؤل�ؤ يف الكويت واخلليج العربي ،ج ،2ط ،2ذات ال�سال�سل ،الكويت� ،1989 ،ص-406
.407
( ((6يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،ص.125
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زوجته �إبراهيم الباز ،الذي عرف با�سم �إبراهيم جوجييه ،وهو يهودي حتول �إلى
الإ�سالم وتزوج من فتاة عمانية م�سلمة( )66وا�ستمر يف �إدارة الوكالة حتى العام 1922
عندما قام مع �أبناء جوجييه بت�صفية �أعمال ال�شركة يف م�سقط واملناطق الأخرى وبيع
�أمالكه ومغادرتها(.)67
عمل تاجر يهودي فرن�سي يدعى من�شي(  ) MENASCHEيف جتارة ال�سالح
يف منطقة اخلليج العربي كوكيل ل�شركة لوي�س ديو ( ) LOUIS DIEUالفرن�سية
منذ العام  ،)68( 1912وقد زار من�شي الكويت يف يناير (كانون الثاين) العام 1913
ل�شراء مركب غادرها �إلى الب�صرة ،ورمبا يكون هذا غطا ًء لن�شاطه يف جتارة ال�سالح
املحظورة ،ويبدو �أن الف�شل كان حليفه حيث قام يف مايو (�أيار) العام  1913ب�شحن
�أ�سلحته وذخريته �إلى �أوروبا ،وترك ل�شقيقه مهمة ت�صفية �أعماله وجمع م�ستحقاته يف
م�سقط حتى مار�س (�آذار) العام .)69( 1914
�سبق �أن تطرقنا لتجارة جلود الأغنام يف الكويت ،و�أن عدد ًا من اليهود مار�س
هذه التجارة التي نالت �شهرة كبرية ،خ�صو�ص ًا يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،حيث
زاد الطلب العاملي عليها ،وهذا ما دفع تاجر يهودي ميلك �شركة جلود يف لندن يدعى
بينحا�س دافيدوف ( ) PINHAS DAVIDOOFFلزيارة الكويت يف نوفمرب
(ت�شرين الثاين) العام  1936ل�شراء اجللود ،وو�ضع ميزانية لذلك قدرها املعتمد
الربيطاين بـ� 80ألف روبية(.)70
ا�ستطاعت �شركة يهودية عراقية ميلكها داود مو�شي ومو�شي حزقيل احل�صول
على امتياز تزويد مدينة الكويت بالكهرباء العام 1931م من ال�شيخ �أحمد اجلابر
(66) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 3 , p. 293 & Records of Oman 1947-1867 , Archive
Editions , Vo. 6 , Redwood Burn Ltd , Oxford , 1988 , p. 586
(67) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 7 , p. 57
(68) Ibid , Vo. 4 , p. 442,533,607
(69) Ibid , p. 53,433
(70) Ibid , Vo. 12 , p. 285
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ال�صباح ( )1950-1921ملدة � 35سنة مقابل  3000روبية ،تدفع �سنوي ًا ل�شيخ الكويت،
ور�سوم كهرباء لل�شركة تبلغ � 6آنات مل�صباح قوته � 30شمعة( ،)71ولكن تعذر تنفيذ
االتفاق بعد �أن قامت ال�شركة بعدة زيارات للكويت وهو ما توقعه املعتمد الربيطاين.
الوضع االجتماعي لليهود في الكويت

�سكن اليهود يف الكويت بحي �شرق ،بالقرب من املنطقة التجارية ،حيث عرف
اجلزء الذي �سكنوه من هذا احلي با�سم «فريج اليهود»( ،)72والذي يقع بالقرب من
�سوق البوالطو وال�صفافري ،ودكاكينهم يف قي�صرية خليل القطان ،وبعد ذلك يف
قي�صرية ابن ر�شدان ،ومل يكن هذا الفريج الذي �سكنه اليهود مغلق ًا عليهم ،فقد
كان يجاورهم عدد من ال�سكان املحليني ،وهذا ما يظهر من خالل بع�ض وثائق البيع
وال�شراء والوقف املختلفة للعقارات ،لذلك ميكن القول� :إن اليهود يف الكويت ويف
عموم منطقة اخلليج العربي مل يعرفوا اجليتوهات خالل �إقامتهم بها.
اعتمد اليهود يف الكويت ب�شكل كبري على املنزل ثم الكني�س اليهودي يف
تعليم �أبنائهم ،ومل يتجهوا �إلى الكتاتيب �أو املدار�س اخلا�صة الأهلية �أو النظامية
مثل املباركية (  )1911والأحمدية ( ،)73( )1921وبعد افتتاح رجل الدين امل�سيحي
�إدوين كالفرييل ( ) EDWIN E. CALVERLEYمدر�سة الإر�سالية العربية
(الأمريكية) للبنني العام  ،1912اجته �إليها �أبناء اليهود لدرا�سة اللغة الإجنليزية،
وكان من �أوائل طالبها � 9إلى  10طالب م�سلمني و 3من اليهود الذين ارتفع عددهم
�إلى  6طالب يف العام التايل(.)74
جلب اليهود يف الكويت العام  1927معلم ًا لتعليم �أبنائهم القراءة والكتابة باللغة
العربية مقابل  30روبية يف ال�شهر ،يدفعها كل طالب من الطالب الذين بلغ عددهم
(71) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 9 , p. 636
( ((7عبدالعزيز ،الر�شيد ،تاريخ الكويت ،م�.س� .ص.38
(� ((7أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((7انظر :يو�سف ،ال�شهاب ،رجال يف تاريخ الكويت ،ج( ،2د ن) ،الكويت� ،1994 ،ص179-178؛ انظر �أي�ض ًا:
The Arabian Mission , Vo. 3 , No. 83 , October to December 1912 , p. 9.
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 15طالب ًا( ،)75ومل تذكر امل�صادر موقع هذه املدر�سة التي رمبا كانت يف الكني�س ،والتي
�أدى قيامها �إلى تناق�ص عدد الطالب اليهود يف مدر�سة الإر�سالية �إلى طالب واحد يف
العام الذي افتتحت فيه املدر�سة ،ومل ت�ستمر طوي ًال هذه املدر�سة ب�سبب تناق�ص عدد
اليهود يف الكويت ب�شكل كبري ،ولعدم قدرتها على توفري ما يحتاجه اليهود لأبنائهم
من تعليم ،واقت�صارها على تعليم القراءة والكتابة باللغة العربية وبع�ض الدرو�س
الدينية(.)76
اقت�صرت الإ�سهامات الأدبية والثقافية لليهود يف الكويت وعموم منطقة اخلليج
العربي على الأخوين �صالح وداود عزرا الكويتي ،اللذين ترجع �أ�صولهما �إلى بالد
فار�س ،حيث ولد والدهما عزرا يعقوب ثم انتقل �إلى بغداد ومنها (� )1905إلى
الكويت التي ولد فيها �صالح يف العام نف�سه ،وداود العام 1910م ،وقد ا�شتهر �صالح
وداود بالعزف على الكمان والعود والغناء والتلحني ،حيث بدءا بتعلم العزف على
كمان وعود �أح�ضرهما قريب والدهما و�شريكه من الهند ،ثم �صقلت موهبتهما على
يد الفنان الكويتي خالد البكر( ،)77وهو ما تنفيه بع�ض امل�صادر اليهودية التي ت�ؤكد
�أن موهبتهما موروثة ،برزت من خالل ال�سماع والتقليد ،و�أنهما نادر ًا ما اعتمدا على
الغري يف تعلم املو�سيقى(.)78
�أخذ �صالح وداود العزف يف املقاهي واحلفالت اخلا�صة حتى ا�شتهرا فهاجرا
�إلى الب�صرة العام  1922للعمل مع الفنان املعروف حممد القبن�شي ،ومنها انتقال
�إلى العمارة للعمل يف �أحد الأندية الليلية ،حتى ا�ستقرا يف بغداد العام ،)79( 1930
وقد ارتبطت هجرتهما يف ذلك الوقت بك�ساد �أعمال الفن والغناء ،خ�صو�ص ًا يف عهد
ال�شيخ �سامل املبارك ( )1921-1917ورغبتهما يف االرتقاء بفنهما ،وهذا ال يكون
باال�ستمرار يف الإقامة بالكويت ،فهاجرت جمموعة كبرية من اليهود �إلى العراق يف
(75) The Arabian Mission, Vo. 3 , No. 142 , July to September 1927 , p. 13
( ((7يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،ص.135
( ((7بثينة ،حمدان�« ،شلومو �صالح»� ،صحيفة القب�س ،عدد � 10 ،12522أبريل (ني�سان) � ،2008ص.38
(78) « History of the Jews in Kuwait « , p. 68
(79) Ibid , p. 68
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عقد الع�شرينيات من القرن املا�ضي( ،)80وقد �أ�س�س �صالح وداود عزرا الكويتي فرقة
غنائية يف بغداد ،و�شاركا يف م�ؤمتر املو�سيقيني العرب الأول الذي عقد يف القاهرة
العام  ،1932وا�ستمرا بت�سجيل الأغاين و�إقامة احلفالت الغنائية حتى هجرتهما �إلى
�إ�سرائيل نهاية الأربعينيات من القرن الع�شرين ،حيث �أ�س�سا هناك فرقة غنائية يف
الق�سم العربي من الإذاعة الإ�سرائيلية ،حيث انح�سرت �شهرتهما على الرغم من
�إعادة االعتبار لفنهما بجهود �سليمان الكويتي ،ابن املطرب �صالح الكويتي ،الذي
�أعاد ن�شر تراث والده وعمه ،حتى مت �إطالق ا�سمهما على �أحد �شوارع تل �أبيب م�ؤخر ًا.
ارتبط الأخوان �صالح وداود عزرا الكويتي بعالقات فنية مع فناين اخلليج
العربي املعروفني يف ذلك الوقت ،مثل� :أ�ستاذهما خالد البكر ،وعبداللطيف الكويتي،
وفناين اخلليج الآخرين ،وقدما الأحلان لهم ،وكانا مالذهم عند زيارتهم للعراق
لت�سجيل �أغانيهم يف ثالثينيات القرن املا�ضي( ،)81وظهرت هذه العالقة بذكر بع�ض
الفنانني اخلليجيني لهما يف �أغنياتهم ك�أغنية الفنان عبداللطيف الكويتي« :يوم �شفت
اخلدود وحمر ال�شفايف ،قلت يا �صالح الكويتي ترى املوت جاين»( ،)82فكان فنهما
كويتي ًا خليجي ًا خال�ص ًا ،ت�شكل من خالل البيئة التي عا�شوا فيها ووجدوا بها ،ومنها
تعلموا مبادئ الغناء والعزف والتلحني على �أيدي فنانني كويتيني(.)83
اختلفت الآراء ب�ش�أن ت�سمية �صالح وداود عزرا بـ«الكويتي» على الرغم من �أن
�أ�صولهما من العراق ،ومل تتجاوز �إقامتهما يف الكويت التي ولدا فيها  17عام ًا ،حيث
يذكر الدكتور �صالح العجريي �أنه �أطلق عليهما لقب «الكويتي» لعدم رغبتهما بذكر
ا�سمهما ال�صحيح ،لأن الغناء يف ذلك الوقت غري مرغوب فيه يف املجتمع(� ،)84أما
الدكتور يعقوب الغنيم فيقول� :إن ح�صولهما على هذا اللقب جاء عندما زار الفنان
عبداللطيف العبيد امللقب كذلك بالكويتي بغداد لت�سجيل جمموعة من �أغانيه العام
( ((8يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج ,م�.س� .ص.148
( ((8خليفة ،عبداهلل الوقيان ،الثقافة يف الكويت ،بواكري واجتاهات( ،د ن) ،الكويت� ،2006 ،ص.285
(� ((8صحيفة القب�س ،العدد  23 ،12024نوفمرب (ت�شرين الثاين) � ،2006ص.10
( ((8يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج ,م�.س� .ص.150
(� ((8صحيفة القب�س ،العدد  ،12024م�.س� ،ص.10
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 1927يف �شركة بي�ضا فون ورافقه �صالح عزرا ،فلما علمت ال�شركة �أن عبداللطيف
العبيد يلقب بالكويتي �أطلقت على �صالح اللقب نف�سه( ،)85وقد يكون �سبب ح�صولهما
على هذا اللقب هو �أن �صالح وداود ولدا يف الكويت التي ظهرت فيها موهبتهما ومنها
انت�شرت �إلى املناطق املجاورة يف اخلليج العربي والعراق ،لذلك ن�سبا �إلى هذه املنطقة
وهذا ما هو املعتاد يف تلك الفرتة؛ حيث حمل لقب «الكويتي» �أ�سر يهودية �أخرى(.)86
عمل اليهود يف الكويت على االحتفاظ بعالقات جيدة بال�سكان املحليني وتكوين
عالقات طيبة معهم ،لذلك ابتعدوا عن كل ما يعكر �صفو هذه العالقة .وقد لعبت
الطبيعة املت�ساحمة للمجتمع الكويتي ومدر�سة الإر�سالية العربية (الأمريكية) التي
ُوجد بها طالب من ديانات خمتلفة دور ًا مهما يف العالقات اجليدة واملت�ساحمة ما
بني اليهود وال�سكان املحليني( ،)87وقد و�صف كثري من الرحالة الطبيعة املت�ساحمة
للمجتمع الكويتي ،وهو ما �أكده لوي�س بيلي الذي زار الكويت يف �ستينيات القرن التا�سع
ع�شر ،وذكر �أن اليهود يتمتعون بحرية العبادة وال�شعائر من دون م�ضايقات ،و�أكده
كذلك بع�ض اليهود املقيمني �سابق ًا يف الكويت(.)88
اختلط اليهود يف الكويت بال�سكان املحليني يف الأ�سواق واملقاهي ،وعا�شوا
بينهم وتعاملوا معهم جتاري ًا ،من دون قيود �أو �ضوابط ،وكان لهم حق التقا�ضي
�أمام املحاكم املحلية التي اعتمدت �شهاداتهم �أمامها ،كما حدث عندما �شهد يهودي
يدعى حزقيل العام  1931يف مو�ضوع توكيل فخر بن رجب لداود بن �سلطان( ،)89كما
اعتمدت التوكيالت التي يتقدمون بها �إلى املحكمة �أو القا�ضي املحلي عندما ح�ضرت
اليهودية �سريح بنت من�شي عزيز ووكلت �شقيقها عزرا لبيع دارها يف الب�صرة العام

( ((8ال�سابق� ،ص.10
( ((8يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج ,م�.س� ،ص.150
( ((8امل�صدر نف�سه� ،ص.152
( ((8انظر� :أنور ،من�شي كوهني ,مقابلة �شخ�صية مع الباحث .انظر �أي�ض ًا:
Pelly, Lewis , Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia , p 10.
(89) Kuwait Political Agency , Vo. 5 , p. 178
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 ،)90(1932واتخذ بع�ضهم موقف ًا �إيجابي ًا من الق�ضايا التي �آمن بها ال�سكان املحليون
مثل الق�ضية الفل�سطينية ،حينما تقدم كورجي روفائيل بتربع دعم ًا لل�شعب الفل�سطيني
العام  ،1947و�إن ُرف�ض هذا التربع(.)91
وعلى الرغم من العالقات اجليدة عموم ًا التي جمعت بني اليهود يف الكويت
وال�سكان املحليني ،ف�إن بع�ض املمار�سات اليهودية املرفو�ضة من قبل املجتمع ،مثل
ت�صنيع وبيع اخلمور والإقرا�ض بالربا ،قد ت�سببت يف توتر عالقتهم بال�سكان املحليني،
لكنها مل تكن انطباع ًا عام ًا و�شام ًال جلميع اليهود يف الكويت ،كما كان لفئات �أخرى
موقف �أقل �ألفة جتاههم ،مثل الفئات الأقل تنور ًا وثقاف ًة من الفئات الأخرى ،لكنها مل
ت�شكل يوم ًا من الأيام عن�صر تهديد ال�ستقرارهم.
يختلف موقف امل�سلمني ال�سنة عن امل�سلمني ال�شيعة جتاه الأقلية اليهودية،
فامل�سلمون ال�سنة كانوا �أكرث ت�ساحم ًا من بع�ض امل�سلمني ال�شيعة جتاه الأقلية اليهودية
وغريهم من الديانات الأخرى( ،)92وهذا يظهر غالب ًا يف املوقف من طعام و�شراب
اليهود ،الذي ي�ستند �إلى مفهوم عدد من علماء ال�شيعة الإيرانيني ،ولي�س كافتهم،
القائل بنجا�سة �أهل الذمة ،على الرغم من ال�صداقة والعالقات اجليدة التي ربطت
بني اليهود وبع�ض ال�شيعة( ،)93فاليهودي �صالح �سا�سون حملب �صاحب �أول م�صنع
للثلج يف الكويت واجه دعاية من بع�ض ال�شيعة بتحرمي ال�شراء منه حتى ا�ضطر �إلى
�إغالق م�صنعه وبيعه لأحد التجار ال�شيعة( ،)94وبع�ضهم كان ال ي�شرب من الإناء الذي
ي�شرب منه يهودي ،مما جعل �أنور من�شي كوهني يعني عام ًال م�سلم ًا يف دكانه حتى
ي�ستطيع تقدمي ال�شاي والقهوة لعمالئه من ال�شيعة(.)95
(90) Ibid, p. 288
(� ((9صحيفة القب�س ،العدد  ،12024م�.س� ،.ص.10
( ((9انظر� :صموئيل� ،أتينجر ،اليهود يف البلدان الإ�سالمية ،م�.س� ،.ص 21؛ انظر �أي�ض ًا:
The Arabian Mission , Vo. 8 , No. 90 , July to September 1914 , p 8.
( ((9يو�سف ،علي املطريي ،اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،ص.157-156
( ((9عبداهلل ،خالد احلامت ،من هنا بد�أت الكويت ،م�.س� ،.ص.160
(� ((9أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية مع الباحث.
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ت�أثر اليهود يف الكويت بال�سكان املحليني كما يحدث دائم ًا عندما تت�أثر الأقليات
باملحيط احل�ضاري الذي متثله الأغلبية ،فاعتاد عامة اليهود على ارتداء الثياب
املحلية مثل الب�شت والعقال ،و�أحيان ًا يرتدي بع�ضهم مالب�س املناطق التي هاجروا
منها ،والبع�ض كان يرتدي املالب�س الأوروبية وي�ضعون الطربو�ش( ،)96وارتدت املر�أة
اليهودية العباءة وغطاء الوجه (البو�شيه) عند خروجها من املنزل( ،)97وهذا ما جعل
البع�ض ال مييز بينهم وبني غريهم من ال�سكان املحليني� ،أما رجال الدين ،وكانوا قلة،
فريتدون قبعة خا�صة يطلق عليها حملي ًا ا�سم التيلة(.)98
ميكن و�صف اليهود يف الكويت ب�أنهم مل يكونوا ملتزمني ديني ًا بتعاليم الديانة
اليهودية املليئة بالكثري من التعاليم وال�شعائر املعقدة واملت�شددة ،والتي رمبا تكون
حاجز ًا �أمام اندماج اليهود يف املجتمع الذي يقيمون فيه ،فاقت�صر اليهود يف الكويت
وعموم منطقة اخلليج العربي على �أداء بع�ض ال�شعائر الدينية من �صلوات �أحيان ًا
يف الكني�س وغالب ًا يف منازلهم ،وعدم العمل يف يوم ال�سبت( ،)99وهذا ال يعني عدم
وجود بع�ض رجال الدين بني اليهود يف الكويت ،ف�صامويل زومير يذكر �أنه من الزوار
املرتدين على دكان الإر�سالية العربية (الأمريكية) لبيع الكتب امل�سيحية «راب» �أو
رجل دين يهودي ،و�صفه باملطلع وامللم بالعهد اجلديد(.)100
ُو ِجد بع�ض من ي�ؤدي الوظائف الدينية ال�ضرورية لليهود يف الكويت ،وغالبيتهم
مل يكونوا من املخت�صني بها ،فبع�ضهم ي�ؤم امل�صلني يف الكني�س ،وبع�ضهم يقود الإن�شاد
والرتاتيل الدينية ويطلق عليه لقب «املرتل» �أو «احلزّان» وبع�ضهم عمل حانوتي ًا(،)101
كما ُو ِجد �أحيان ًا ذابح �شرعي «�شوحيط» ليتولى عملية الذبح ال�شرعي للحيوانات
(96) « History of the Jews in Kuwait « , p. 68.
(� ((9أنور من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية.
( ((9التيلة :تعني الغطاء لأنها كانت تغطي ر�أ�س امل�شروبات الغازية (النامليت) ،حمد حممد ال�سعيدان ،املو�سوعة الكويتية املخت�صرة،
ج ،1ط ،3م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي ،الكويت� ،ص.310
( ((9يو�سف ،علي املطريي ,اليهود يف اخلليج� ,ص.164
(100) The Arabian Mission , Vo. 2 , No. 49 , January to March 1904 , p. 5,6
(� ((10صحيفة القب�س ،العدد  23 ،12024نوفمرب (ت�شرين الثاين) � ،2006ص.10
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والطيور لأكلها ،ويف الفرتات التي ال يوجد فيها يكون طعامهم غالب ًا الدجاج �أو احلمام
بعد ذبحه ومتليحه بغ�سله مبياه البحر.
كان لليهود يف الكويت مقربة وكني�س ال يعرف على وجه التحديد متى �أقيما،
ومن املرجح �أن تكون املقربة قد �أقيمت يف العقد الأول من القرن الع�شرين ،ويعتقد
�أنها موجودة الآن بالقرب من جممع اخلليجية يف مدينة الكويت ،و�إن كان هناك
حتفظات على كون هذه املقربة يهودية� ،أما الكني�س اليهودي فتذكر بع�ض امل�صادر
�أنه يقع بالقرب من منازلهم يف حي �شرق قرب ال�سوق الداخلي ،ولكن من امل�ؤكد
�أنه بني قبل العقد الأول من القرن الع�شرين وا�ستمر وجوده حتى منت�صف القرن
الع�شرين(.)102
اعتاد اليهود يف الكويت االجتماع يف الكني�س يف �أعيادهم الدينية ،خ�صو�ص ًا
يوم ال�سبت ،الذي يبد�أ التح�ضري له من يوم اجلمعة حلرمة العمل يف هذا اليوم،
فينهون �أعمالهم ويعدون طعامهم الذي يطلق عليه ا�سم «بيوتي»؛ لأنه يعد اجلمعة
لي�ؤكل ال�سبت( ،)103ثم يجتمعون يف كني�سهم من دون م�ضايقات ،رجا ًال ون�سا ًء ،يف
املكان املخ�ص�ص لهم ميار�سون طقو�سهم الدينية بكل حرية(.)104
تعر�ض اليهود ملحاوالت حتويلهم من ديانتهم �إلى اعتناق امل�سيحية والإ�سالم
من دون �أن يكون ذلك باجلرب �أو الإكراه على يد الإر�سالية العربية (الأمريكية)
واجلمعية اخلريية العربية (الإ�سالمية) التي ت�أ�س�ست يف الكويت العام  ،1913لكن
جناح هذه املحاوالت كان حمدود ًا ،ومن �أوائل من اعتنقوا الإ�سالم من اليهود يف
الكويت الدكتور �إبراهيم �أفندي وابنته لطيفة ،مطلع القرن الع�شرين(.)105
جنحت اجلمعية اخلريية العربية يف حتويل عدد من غري امل�سلمني من اليهود
( ((10ج ج لورمير ،دليل خليج ,الق�سم اجلغرايف ،ج� ،4ص 1307و�أنور من�شي كوهني ,مقابلة �شخ�صية.
( ((10يو�سف ال�شهاب ،رجال يف تاريخ الكويت ،ج� ،1ص.213-212
(104) « History of the Jews in Kuwait « , p. 68
(105) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 3 , p. 676
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وامل�سيحني �إلى الإ�سالم ،قامت اجلمعية «ب�إيوائهم وم�ساندتهم» كما يذكر عبدالعزيز
الر�شيد(� ،)106أما الإر�سالية العربية (الأمريكية) فقد ذكرت يف تقاريرها �إ�سالم
البع�ض ،لكنها مل تذكر ما �إذا كانوا يهود ًا �أو م�سيحيني �أو كالهما( ،)107ومل تذكر �أي
معلومات �أخرى عن امل�سلمني اجلدد �سوى �إ�شارة الإر�سالية العربية (الأمريكية) من
�أنهم «ظهروا ب�شكل غري مر�ض لأ�سباب متنوعة ،كما ي�ستدل من كالم �أحد م�س�ؤويل
اجلمعية الذي قال :من �أراد �أن يكون م�سلم ًا فال يتوقع �أن يح�صل على مال نظري
ذلك»(.)108
عالقة السلطتين المحلية واألجنبية باليهود في
الكويت:

حافظ اليهود يف الكويت على عالقات طيبة مع ال�سلطة املحلية ،وكان بع�ضهم
يقدم منذ ا�ستقرارهم يف الكويت هدية �سنوية للحاكم( ،)109وتوطدت هذه العالقة يف
عهد ال�شيخ مبارك ال�صباح ( )1915-1896نتيجة لرغبة ال�شيخ مبارك ال�صباح يف
ازدهار الكويت جتاري ًا ،ورغبة اليهود يف حمايته لهم ،فنجد ال�شيخ مبارك ال�صباح
يالحق جمموعة من قطاع الطرق بني الكويت والزبري ا�ستولوا على بع�ض الأقم�شة
لعدد من التجار اليهود يف الكويت( ،)110وا�ستطاع بع�ضهم نيل ثقة ال�شيخ مبارك
ال�صباح الذي �أر�سل تقرير ًا عن زيارة البعثة الأملانية للكويت بخ�صو�ص م�شروع �سكة
حديد برلني  -بغداد �إلى املقيم ال�سيا�سي الربيطاين يف بو�شهر مع يهودي و�صفه ب�أنه
موثوق به لديه(.)111
ا�ستمرت العالقات اجليدة بني الأقلية اليهودية وال�سلطة املحلية يف الكويت بعد
( ((10عبدالعزيز ،الر�شيد ،تاريخ الكويت ،م�.س� ،.ص.374

(107) The Arabian Mission , Vo. 3 , No. 92 , January to March 1915 , p. 10-8
(108) Ibid , p. 10-8
(109) Pelly, Lewis , Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia , p. 10
( ((11عبدالعزيز ،الر�شيد ،تاريخ الكويت ،م�.س� ،.ص.218
(� ((11سلطان ،بن حممد القا�سمي ،بيان الكويت – �سرية حياة ال�شيخ مبارك ال�صباح( ،د ن) ،ال�شارقة� ،2004 ،ص.112
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ذلك على الرغم مما �شابها يف عهد ال�شيخ �سامل املبارك ال�صباح ()1921-1917
نتيجة لدور عدد من اليهود يف ت�صنيع وبيع اخلمور وامل�سكرات ،حيث قام ال�شيخ �سامل
الذي عرف بالتدين ببع�ض الإجراءات للحد من انت�شارها ،وا�ستدعى العاملني يف
بيع امل�شروبات الكحولية وترويجها بني ال�سكان من اليهود وحذرهم من اال�ستمرار
يف ذلك( ،)112لكن هذا الت�شدد كان خا�ص ًا به�ؤالء ،ومل ي�شمل جميع اليهود املقيمني
يف الكويت ،حيث كفل ال�شيخ �سامل ال�صباح اليهودي �صالح �سا�سون حملب للذهاب
�إلى الب�صرة بعد حب�سه بطلب من م�ساعد املعتمد الربيطاين يف الكويت (�أغ�سط�س
(�آب) ) العام  ،)113( 1918كما ح�صل اليهود على الكثري من االمتيازات التجارية
واالحتكارية التي �سبق التطرق لها ،مثل امتياز �شراء �أمعاء الأغنام يف عهد ال�شيخ
مبارك ال�صباح ،ثم يف عهد ال�شيخ �أحمد اجلابر مرات عدة ،وامتياز تزويد مدينة
الكويت بالكهرباء العام .1931
احتفظت دائم ًا ال�سلطات الأجنبية بعالقات وثيقة بالأقليات لأ�سباب كثرية
كونها جماعة وظيفية بينها وبني ال�سكان املحليني ،ومدخ ًال غري مبا�شر يف ال�ش�ؤون
الداخلية للكيانات ال�سيا�سية املختلفة ،وتناولت وثيقة بريطانية �سرية كتبها م�ساعد
املعتمد ال�سيا�سي الربيطاين يف الكويت العام  ،1918عزل ال�شيخ �سامل املبارك ال�صباح
ب�سبب �سيا�سته جتاه احل�صار االقت�صادي الربيطاين للدولة العثمانية وحلفائها �أثناء
احلرب العاملية الأولى (1918-1914م) وتعيني �أحد �أبناء الأ�سرة بدي ًال له� ،إلى
جانب تكوين جمل�س معني �أو منتخب يكون �أحد �أع�ضائه من اليهود بوجود وزير �أو
م�ست�شار بريطاين �إلى جانب املجل�س( ،)114لذلك اعتربت بريطانيا اليهود يف الكويت
من الرعايا التابعني لها يف اتفاقية وقعتها مع حاكم الكويت ال�شيخ �أحمد اجلابر
ال�صباح (1950-1921م) عام  1925متعلقة بالرعايا الربيطانيني والأقليات التابعة
لهم( ،)115حيث جعلت هذه االتفاقية ال�سلطة القانونية على من لي�سوا من رعايا الكويت
(112) « History of the Jews in Kuwait « , p. 68.
(113) Kuwait Political Agency , Vo. 1 , p. 570-567.
(114) Records of Kuwait , Vo. 1 , p. 691.
(115) Kuwait Political Agency , Vo. 12 , p. 327-325.
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للمعتمد الربيطاين ،لذلك فلم يكن ينظر لليهود على �أنهم مواطنون كويتيون �أو من
رعايا الكويت ،وخ�صو�ص ًا �أن نظام اجلن�سية الكويتية مل يظهر �إالَّ يف فرتة الحقة ،كما
مل يكونوا يحملون وثائق �سفر تثبت تبعيتهم للكويت.
اعترب اليهود يف الكويت من الرعايا الربيطانيني حتى قبل اتفاقية 1925
حيث كانت الق�ضايا القانونية املتعلقة بهم ترفع �إلى املعتمد الربيطاين ،وقد ت�ضمنت
الوثائق الربيطانية العديد من هذه الق�ضايا ،منها ق�ضية �صالح �سا�سون حملب التي
�سبق التطرق لها ،وق�ضية �أرملة يهودية تدعى فرحا بنت ناحوم (  ) 1921واليهودي
معلم مراد بن مو�شي ،وبع�ضهم عمل يف وظائف ر�سمية بريطانية مثل م�أمور الربيد
حزقيل عام .)116( 1931
عالقة اليهود في الكويت بالصهيونية وهجرتهم
منها:

مل يكن ينظر لليهود يف الكويت على �أن لهم ارتباط ًا باحلركة ال�صهيونية حتى
�أربعينيات القرن الع�شرين ،عندما �أ�صدرت الأمم املتحدة قرارها بتق�سيم فل�سطني
يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) العام  1947و�إعالن قيام دولة �إ�سرائيل العام  1948فبد�أ
البع�ض الربط بني اليهود يف الكويت والبحرين باحلركة ال�صهيونية ودولة �إ�سرائيل،
خ�صو�ص ًا بعد �إعدام التاجر اليهودي العراقي املعروف يف الكويت �شفيق عد�س العام
 1948التهامه بتهريب ال�سالح والب�ضائع �إلى �إ�سرائيل(.)117
كانت ال�سلع التي تنتجها امل�صانع الإ�سرائيلية ،مثل العطورات وال�ساعات
وال�صابون واملالب�س ،ت�صل �إلى الكويت بعد �أن يكتب عليها «�صنع يف فل�سطني» حتى
ي�سمح بدخولها ،لكن ال�سلطات تنبهت لهذا الأمر فقامت مبنعها( ،)118وكانت و�سيلة
(116) Ibid, Vo.4, p. 201 ,174-173 & Vo. 5 , p. 178.
( ((11انظر :علي� ،إبراهيم عبده وخريية قا�سمية ،املرجع ال�سابق� ،ص67؛ انظر �أي�ض ًا:
Kuwait Political Agency , Vo. 12 , p. 642-641.
(� ((11أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية مع الباحث.
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االت�صال بني دولة �إ�سرائيل وو�سطائها يف الكويت من اليهود هي التلغراف والطرود
والر�سائل الربيدية ،حيث كان الربيد حتت �إدارة �شركة الربيد الربيطانية التي ال
تخ�ضع لرقابة الدوائر اجلمركية ،حتى قام ال�شيخ عبداهلل ال�سامل ال�صباح حاكم
الكويت ( )1965-1950العام  1953بطلب تعليق اخلدمات الربيدية بني الكويت
و�إ�سرائيل من �إدارة الربيد الربيطانية(.)119
قامت عمليات تهريب لل�سلع والب�ضائع ما بني الكويت و�إ�سرائيل جو ًا من طريق
قرب�ص وعرب خطوط الطريان املختلفة و�شركة نفط الكويت الربيطانية  -الأمريكية
يف ذلك الوقت ،لكون ال�شركة م�ستثناة من الرقابة اجلمركية على �صادراتها
ووارداتها( ،)120وبر ًا من الكويت عرب العراق �أو اململكة العربية ال�سعودية �إلى الأردن
ولبنان ومنها �إلى �إ�سرائيل �أو العك�س ،ومن �أ�شهر املواد املهربة عرب هذا اخلط
الذهب( ،)121ودارت ال�شبهات حول هذا الن�شاط بالتاجر اليهودي �أنور من�شي كوهني،
فحر�ضت جملة الإميان ال�صادرة عن النادي الثقايف القومي على طرده مبقالة كتبها
�أحمد اخلطيب عام  ،1953ف�أ�صدر ال�شيخ عبداهلل املبارك ال�صباح �أمر ًا بطرده من
الكويت( ،)122على الرغم من �أن �أنور من�شي كوهني نف�سه ينفي ذلك وي�ؤكد �أن خروجه
كان برغبته ال�شخ�صية(.)123
عملت احلكومات العربية على اتخاذ �إجراءات ملنع عمليات التهريب من و�إلى
�إ�سرائيل ،خ�صو�ص ًا بعد ت�شكيل مكتب املقاطعة العربية بقرار من جامعة الدول
العربية العام  ،1950كما كلفت الأمانة العامة جلامعة الدول العربية احلكومة
العراقية مبخاطبة امل�س�ؤولني يف الكويت والبحرين لو�ضع حد لهذه الأعمال(،)124
(119) Records of Kuwait , Vo. 6 , p. 66
( ((12انظر :جملة البعثة ،م ،8ع� ،3س ،8مار�س (�آذار) � ،1954ص267؛ انظر �أي�ض ًا:
.Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 18 , p. 642-641
(121) Records of Kuwait , Vo. 6 , p. 65
(� ((12أحمد ،اخلطيب« ،كوهني يف الكويت» ،جملة الإميان ،ع� ،2س ،1فرباير (�شباط) 1953م� ،ص.24
( ((12يو�سف ،علي املطريي ،اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،.ص.216-215
( ((12جملة �صوت البحرين ،م ،2ع� ،10س� ،2شوال 1371هـ� ،ص .21و 39و ع� ،12س ،2ذو احلجة 1371هـ� ،ص.16-15
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فطلبت احلكومة العراقية من ال�سلطات يف الكويت م�ضاعفة الرقابة على احلدود ملنع
حركة التهريب الن�شطة( ،)125وقامت ال�سلطات اللبنانية مبنع خطوط الطريان املارة
ب�إ�سرائيل ،وخ�صو�ص ًا القرب�صية من الهبوط يف مطاراتها( ،)126وبد�أ امل�س�ؤولون العرب
بزيارة الكويت واملناطق الأخرى التي يتم عربها التهريب ،ومت دعوة الكويت حل�ضور
م�ؤمتر بريوت ملناق�شة الق�ضايا االقت�صادية ومنها مقاطعة �إ�سرائيل(.)127
مع �إعالن الأمم املتحدة تق�سيم فل�سطني العام  1947بد�أت ال�صحف العربية
تن�شر الكثري من الأخبار املتعلقة باليهود يف الكويت والبحرين وغريها من املناطق،
وغالبية هذه الأخبار غري �صحيحة حتمل طابع التحري�ض ،فقد ذكرت بع�ض ال�صحف
امل�صرية �أن تظاهرات قامت يف الكويت احتجاج ًا على قرار تق�سيم فل�سطني فت�صدى
لهم اليهود و�أطلقوا الأعرية النارية على املتظاهرين الذين قتلوا بع�ضهم وحطموا
ممتلكاتهم التي عرث بينها على ما يثبت ارتباطهم بال�صهيونية( ،)128وقد ردت جملة
البعثة الكويتية التي ت�صدر يف القاهرة على هذا اخلرب ونفته( ،)129كما ن�شرت �صحيفة
امل�صري العام  1948تقرير ًا بعنوان «اليهود يهربون الأ�سلحة من الكويت» ت�ضمن
معلومات عن اتخاذ الكويت مركز ًا لتهريب اليهود وال�سالح من العراق و�إيران �إلى
فل�سطني(.)130
لعبت جملة البعثة الكويتية ال�صادرة يف القاهرة منذ العام  ،1946و�صوت
البحرين ال�صادرة يف البحرين العام  ،1950وجملة الإميان ال�صادرة يف الكويت
العام  ،1953دور ًا كبري ًا يف ن�شر الأخبار املتعلقة باليهود يف الكويت والبحرين ،ثم
بد�أت الربط بينهم وبني احلركة ال�صهيونية و�إ�سرائيل ب�شكل مبا�شر منذ العام
 ،1952والتحري�ض �ضدهم والدعوة ملقاطعتهم وعدم التعامل معهم بالرتغيب �أحيان ًا
( ((12ال�سابق ،م ،2ع� ،12س ،2ذو احلجة 1371هـ� ،ص.43
(126) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 18 , p. 594 ,579
(127) Records of Kuwait , Vo. 6 , p. 65 ,64
( ((12جملة البعثة ،م ،2ع� ،1س ،2يناير (كانون الثاين) � ،1948ص.13-12
( ((12ال�سابق� ،ص.13
( ((13املرجع نف�سه ،م ،2ع� ،9س� ،2أكتوبر (ت�شرين الأول) � ،1948ص.200
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والتهديد �أحيان ًا �أخرى ،ويبدو �أن هناك تن�سيق ًا وتباد ًال يف ن�شر هذه الأخبار بني هذه
املجالت.
�أ�سهمت هذه املجالت يف �سوء العالقة بني اليهود وال�سكان املحليني وال�سلطة يف
الكويت ،بالإ�ضافة �إلى عوامل �أخرى مثل ارتباط بع�ض اليهود باحلركة ال�صهيونية،
وارتباط الكويت بالق�ضية الفل�سطينية منذ ظهورها ،وت�شكيلها جلان جمع التربعات
وتقدمي امل�ساعدات للفل�سطينيني منذ ع�شرينيات القرن املا�ضي وتهريب ال�سالح
لهم عامي  1929و ،)131( 1936ومنو الفكر القومي يف منطقة اخلليج العربي منذ
�أربعينيات وخم�سينيات القرن املا�ضي ،وزيارة العديد من ال�شخ�صيات والقيادات
العربية والفل�سطينية الكويت دعم ًا للق�ضية الفل�سطينية ،ومنهم �أمني احل�سيني رئي�س
اللجنة العربية العليا يف فل�سطني ،الذي زار الكويت العام .)132( 1924
�أخذ �سوء العالقة بني اليهود وال�سكان يف الكويت مظاهر عدة  ،حيث بد�أ
باملقاطعة االقت�صادية للب�ضائع القادمة من فل�سطني� ،أو التي يبيعها اليهود يف
الكويت ،و�أخذت الدعوات واملن�شورات التي حتث على املقاطعة باالنت�شار ،خ�صو�ص ًا
يف جملتي �صوت البحرين والإميان( ،)133ثم حتولت املقاطعة �إلى مقاطعة اجتماعية
�أي�ض ًا ،حيث ُرف�ضت التربعات التي يقدمها بع�ض اليهود ،خ�صو�ص ًا بعد قرار الأمم
املتحدة تق�سيم فل�سطني يف نوفمرب (ت�شرين الثاين) العام  ،1947عندما خرجت
الدعوات لقيام تظاهرات يف الكويت ،لكنها مل تتم حيث علم حاكم الكويت ال�شيخ
�أحمد اجلابر ب�أن طالب املدار�س والداعمني للق�ضية الفل�سطينية يخططون للقيام
بتظاهرات ،فا�ستدعى قادتهم و�أولياء �أمورهم وحذرهم من القيام بذلك ،فاكتفوا
بجمع التربعات( ،)134ونتيجة لهذه الأحداث �أ�صدر حاكم الكويت قرار ًا مبنع دخول
( ((13انظر :عبداهلل ،خالد احلامت ،من هنا بد�أت الكويت ،م�.س� ،.ص .58وعبدالرزاق ،ال�صانع وعبدالعزيز ،العلي� ،إمارة الزبري بني
هجرتني 1400-979هـ ،ج( ،1د ن) ،الكويت� ،1987 ،ص .84وخليفة الوقيان ،الثقافة يف الكويت� ،ص؛ انظر �أي�ض ًا:
Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 18 , p. 577.
(� ((13سيف ،مرزوق ال�شمالن ،من تاريخ الكويت ،ط ،2ذات ال�سال�سل ،الكويت� ،1986 ،ص.343
( ((13جملة �صوت البحرين ،م ،2ع� ،12س ،2ذو احلجة 1371هـ� ،ص.16-15
(134) Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 17 , p. 577
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اليهود �إلى الكويت ،ومنع عودة من يغادرها برغبته ،وهذا ما حدث عندما غادر
الكويت اليهودي �أنور من�شي كوهني العام  ،1953وعندما عاد �إليها العام  1955مت
�إلقاء القب�ض عليه حتى موعد مغادرته لها(.)135
�أدى هذا الغ�ضب ال�شعبي املتزايد ب�سبب الأحداث يف فل�سطني ومعاداة
ال�صهيونية واليهود ،على الرغم من عدم وقوع اعتداءات عليهم� ،إلى هجرة القلة
القليلة املتبقية من اليهود يف الكويت ،وحاول من ال يرغب بالهجرة �إلى �إخفاء كل ما
يدل على يهوديته ،كما حدث عندما قام عزرا ال �سيما املوظف يف �شركة نفط الكويت
بتغيري ا�سمه «عزرا» الدال على يهوديته �إلى عزيز( ،)136واملعلم امل�سيحي �إ�سرائيل
كدو ،الذي افتتح مدر�سة لتعليم اللغة الإجنليزية يف �أحد املنازل يف ع�شرينيات القرن
الع�شرين ،وعمل �أي�ض ًا لدى املعتمد الربيطاين ،غري ا�سمه �إلى �إ�سماعيل(.)137
جاءت هجرة اليهود من الكويت على مرحلتني زمنيتني ولأ�سباب خمتلفة ،كانت
الأولى والكربى خالل ع�شرينيات القرن الع�شرين� ،أي قبل ظهور ال�صراع العربي
 الإ�سرائيلي ،وهذا ينفي �أن هجرة اليهود من الكويت كانت طرد ًا لأ�سباب دينية�أو اجتماعية �أو ب�سبب ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ،وهو ما ت�ؤكده بع�ض الكتابات
اليهودية( ،)138وقد تناق�صت �أعداد اليهود يف الكويت يف هذه املرحلة �إلى ما يقارب
 160فرد ًا لأ�سباب عدة(:)139
•منع ال�شيخ �سامل املبارك ال�صباح حاكم الكويت اليهود من اال�ستمرار يف
تقطري امل�شروبات الكحولية منذ العام  ،1918ورمبا �أدى ذلك �إلى هجرة �أعداد ممن
ميار�سون هذه املهنة ،ورمبا مت �إبعاد بع�ضهم ،مما جعل املراجع املحلية ترى �أنه مت

(� ((13أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية مع الباحث.
( ((13املرجع نف�سه.
(137) Scudder, Lewis R. , The Arabian Mission›s Story , Wm. R. Eerdmans, Michigan, 1998, p. 254
(138) « History of the Jews in Kuwait « , p. 68
( ((13يو�سف ،علي املطريي ،اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،.ص.259
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طرد الأقلية اليهودية من الكويت يف هذه الفرتة(.)140
•�سوء الأحوال االقت�صادية يف الكويت ب�سبب احل�صار االقت�صادي على الكويت
من قبل بريطانيا من دي�سمرب (كانون الأول) من العام � 1917إلى نوفمرب (ت�شرين
الثاين) من العام  ،1918بحجة م�ساعدة ال�شيخ �سامل املبارك ال�صباح للدولة العثمانية
�أثناء احلرب العاملية الأولى ( ،)141()1918-1914ثم ب�سبب م�شكلة امل�سابلة مع جند
يف العام  1923وحتى العام  ،1942حني منع الأمري عبدالعزيز �آل �سعود جتار جند
من التجارة مع الكويت ب�سبب عدم االتفاق على طريقة لتح�صيل الر�سوم اجلمركية
من القوافل التجارية النجدية.
•تعدد هجمات الإخوان على الكويت منذ العام  1919ب�سبب اخلالف بني
حاكم الكويت ال�شيخ �سامل املبارك والأمري عبدالعزيز �آل �سعود ،وقيام معركتي حم�ض
واجلهراء عام  ،)142( 1920ثم ا�ستمرار ا�ضطراب الأو�ضاع الأمنية يف املنطقة ب�سبب
اخلالف بني الأمري عبدالعزيز �آل �سعود وقادة حركة الإخوان حتى بداية ثالثينيات
القرن الع�شرين.
•ا�ستقالل العراق عن الدولة العثمانية يف العام  ،1920وت�أ�سي�س احلكومة
العراقية الأولى ،التي كان �أول وزير مالية لها اليهودي �سا�سون ح�سقيل( ،)143وتويل
في�صل بن احل�سني عر�ش امللكية يف العراق العام  ،1921والذي ارتبط بعالقات وثيقة
باجلالية اليهودية يف العراق الذي بد�أ فرتة ازدهار اقت�صادي و�سيا�سي �شارك فيه
اليهود بفاعلية ،وقد �أدى ذلك �إلى تطلع بع�ض اليهود يف الكويت للهجرة �إلى العراق،
وخا�ص ًة �أن �أعداد ًا كبرية منهم قد جاءت من العراق.

( ((14انظر :حمد ،حممد ال�سعيدان ،املو�سوعة الكويتية املخت�صرة ،ج� ،1ص310؛ و�صحيفة القب�س ،العدد  11 ،11769مار�س (�آذار)
� ،2006ص.36
( ((14عبدالعزيز ،الر�شيد ،تاريخ الكويت ،م�.س� ،.ص.240
( ((14عبدالعزيز ،الر�شيد ،تاريخ الكويت ،م�.س� ،.ص 248و.256
( ((14مري �صربي� ،أعالم اليهود يف العراق احلديث ،دار الوراق ,لندن� ،2006 ،ص.39
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وقد اجته غالبية اليهود املهاجرين �إلى العراق ،ومنهم عائلة �صالح �سا�سون
حملب والأخوان �صالح وداود عزرا املعروفني بالكويت ،و�إلياهو �إبراهيم �إلياهو،
وبع�ضهم اجته �إلى البحرين التي بد�أت فيها �أعداد اليهود باالزدياد يف تلك الفرتة،
ويتمتعون هناك ب�أو�ضاع اقت�صادية واجتماعية م�ستقرة ،مثل ناجي وخ�ضوري �صالح
الكويتي ،بالإ�ضافة �إلى هجرة بع�ضهم �إلى الهند(.)144
تبد�أ املرحلة الثانية من هجرة اليهود من الكويت منذ الثالثينيات وحتى
منت�صف القرن الع�شرين ،لأ�سباب خمتلفة مع ا�ستمرار بع�ض �أ�سباب املرحلة الأولى
مثل م�شكلة امل�سابلة وا�ضطراب الأو�ضاع الأمنية ب�سبب مترد قادة الإخوان على
عبدالعزيز �آل �سعود(:)145
•ظهور الل�ؤل�ؤ ال�صناعي مما �أدى �إلى ك�ساد جتارة الل�ؤل�ؤ الطبيعي يف منطقة
اخلليج العربي منذ العام .)146( 1926
•ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية ( )1933-1929على الن�شاط االقت�صادي
يف الكويت والتي �أ�صبحت �أكرث �سوء ًا بني عامي  1930و.1931
•ت�شدد ال�شيخ عبداهلل اجلابر ال�صباح ،امل�س�ؤول عن الأمن يف الكويت ،جتاه
بع�ض اليهود الذين و�صفهم بـ«املف�سدين» ب�سبب معامالتهم املالية والتجارية(.)147
•قيام الثورة الفل�سطينية الكربى العام  ،1936واملطالبة بوقف الهجرة
اليهودية �إلى فل�سطني ومنع انتقال ملكية الأرا�ضي العربية لليهود وامل�ؤ�س�سات
ال�صهيونية ،وموقف الكويت الداعم لها ،مما ت�سبب يف ا�ضطراب العالقة بني اليهود
( ((14انظر� :أب�سنت« ،يف الكويت» ،جملة الرابطة العربية ،م ،7ع 14 ،129دي�سمرب (كانون الأول) � ،1938ص .45ويعقوب يو�سف كورية،
يهود العراق – تاريخهم �أحوالهم هجرتهم – الأهلية للن�شر ،عمان� ،1998 ،ص .262و 272و�أنور من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية مع
الباحث؛ انظر �أي�ض ًا:
« History of the Jews in Kuwait « , p. 68.
( ((14يو�سف ،علي املطريي ،اليهود يف اخلليج ،م�.س� ،.ص.262
(� ((14سيف ،مرزوق ال�شمالن ،تاريخ الغو�ص على الل�ؤل�ؤ يف الكويت واخلليج العربي ،ج� ،1ص.177
( ((14يو�سف ،ال�شهاب ،رجال يف تاريخ الكويت ،ج� ،1ص.212
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وال�سكان املحليني يف الكويت(.)148
•عزلة ما تبقى من اليهود يف الكويت اجتماعي ًا وثقافي ًا بعد هجرة العدد الأكرب
منهم يف املرحلة الأولى(.)149
اجته اليهود املهاجرون من الكويت يف املرحلة الثانية �إلى العراق ،بالإ�ضافة
�إلى البحرين والهند وبو�شهر يف �إيران(� ،)150أما من تبقى من اليهود يف الكويت بعد
الهجرتني ،فعددهم ال يتجاوز ثالثني فرد ًا هاجر منهم العام  1947ع�شرون ،رجحت
امل�صادر الربيطانية �أن تكون هجرتهم بطلب من ال�سلطات ال�سعودية(.)151
�أدت هجرة الأقلية اليهودية ،يف مراحل متفرقة ولأ�سباب خمتلفة متعلقة
بالظروف االقت�صادية وال�سيا�سية� ،إلى اختالف الباحثني حول تاريخ هجرة الأقلية
اليهودية من الكويت و�أ�سبابها ،وخلط البع�ض الآخر بني املرحلتني ،فمث ًال جند �أن
الباحث حمد ال�سعيدان يف املو�سوعة الكويتية املخت�صرة يذكر �أنهم طردوا من الكويت
العام  ،1918ويف جزء �آخر من املو�سوعة يذكر �أنه مت �إخراجهم يف الثالثينيات من
القرن الع�شرين( ،)152وال�صحيح �أنهم مل يتعر�ضوا يف �أي مرحلة من املراحل �إلى الطرد
من الكويت ،ما عدا خمالفي الأنظمة والقوانني املحلية يف عهد ال�شيخ �سامل املبارك
ال�صباح العام  ،1918ويف عهد ال�شيخ �أحمد اجلابر ال�صباح يف بداية الثالثينيات من
القرن الع�شرين ،على يد ال�شيخ عبداهلل اجلابر ال�صباح امل�س�ؤول عن الأمن ،وت�ؤكد
هذا الر�أي امل�صادر اليهودية املختلفة ،من �أنهم هاجروا برغبتهم و�إرادتهم(.)153
(148) Alkanderi, Faisal Abdulla , « Jews in Kuwait « , p. 452
(� ((14أب�سنت« ،يف الكويت»� ،ص.45
( ((15انظر :يو�سف ،ال�شهاب ،رجال يف تاريخ الكويت ،ج� ،1ص213؛ انظر �أي�ض ًا:
Cohen, Hayyim , The Jews of the Middle East 1972-1860, John Wiley & sons, New York, 1973, p. 83.
( ((15انظر :جملة البعثة ،م ،2ع� ،9س� ،2أكتوبر (ت�شرين الأول) � ،1948ص200؛ انظر �أي�ض ًا:
Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 17 , p. 453 ,448.
( ((15حمد ،حممد ال�سعيدان ،املو�سوعة الكويتية املخت�صرة ،ج� ،1ص .310و ج� ،3ص.1766
( ((15انظر� :أنور ،من�شي كوهني ،مقابلة �شخ�صية .انظر �أي�ض ًا:
Cohen, Hayyim , The Jews of the Middle East , p. 83 & « History of the Jews in Kuwait» , p. 68.
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الخاتمة

تناول هذا البحث تاريخ ا�ستقرار اليهود يف الكويت وحياتهم االقت�صادية
واالجتماعية حتى هجرتهم منها خالل الفرتة من  1860حتى  ،1952تطرقنا فيه
للأ�سباب التي دفعتهم للهجرة من مواطنهم الأ�صلية ،وغالب ًا العراق ،والتي كان
بع�ضها دافع ًا ملح ًا للهجرة ،وبع�ضها بحث ًا عن فر�ص اقت�صادية �أف�ضل لتح�سني ظروف
معي�شتهم ،حتى ا�ستقرارهم يف الكويت التي جذبتهم عوامل ومميزات لال�ستقرار
فيها� ،أهمها ازدهارها االقت�صادي وت�ساحمها جتاه الآخر.
وتعترب فرتة احلرب العاملية الأولى ( )1918-1914فرتة ازدهار الوجود
اليهودي يف الكويت الذي مل يكن ثابت ًا قبل هذه الفرتة� ،أما هجرتهم من الكويت ،بل
من جميع مناطق اخلليج العربي ،فال ميكن اعتبارها طرد ًا كما تدعي بع�ض الكتابات
اليهودية ،بل �إن هجرتهم جاءت ب�إرادتهم يف فرتات زمنية خمتلفة غالبها مت يف
ع�شرينيات القرن املا�ضي.
�أ�سهم اليهود بفاعلية يف الن�شاط االقت�صادي طوال فرتة ا�ستقرارهم يف
الكويت ،حيث عملوا ب�أن�شطة اقت�صادية خمتلفة ق�سمتهم اقت�صادي ًا واجتماعي ًا �إلى
طبقة ثرية وظفت مبالغ كبرية يف التجارة ،وطبقة و�سطى كبرية مار�ست �أعماال
و�أن�شطة اقت�صادية عديدة ،وطبقة دنيا مار�ست بع�ض احلرف الب�سيطة ،ومل تكن
هذه الأن�شطة االقت�صادية التي عملوا بها حكر ًا عليهم و�إن ا�شتهروا مبمار�سة بع�ضها،
مثل ت�صنيع وبيع امل�شروبات الكحولية وبيع الأقم�شة.
عا�ش اليهود يف الكويت يف جمتمع مت�سامح� ،سمح لهم مبمار�سة �أن�شطة
اقت�صادية خمتلفة ،وبيع و�شراء املمتلكات من منازل وغريها ،من دون �أن يكون ذلك
حمدود ًا بحي �أو مكان حمدد ،ومل ميار�س يف حقهم �أي نوع من �أنواع التمييز ،وتعامل
معهم ال�سكان املحليون -ب�شكل عام -بت�سامح و�أريحية فت�أثروا بال�سكان من ناحية
امللب�س وبع�ض العادات االجتماعية.
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امتلك اليهود يف الكويت مقربة ،وكني�س ًا يجتمعون فيه خالل �أعيادهم
ُخدم يف تدري�س �أبنائهم،
ومنا�سباتهم الدينية ،و�إن مل يكونوا عامة من املتدينني ،وا�ست ِ
و�إن كان االعتماد الأكرب يف تعليم �أبنائهم على الوالدين واملنزل ،ثم على مدر�سة
الإر�سالية العربية (الأمريكية) حتى جلبوا معلم ًا من العراق لتعليم �أبنائهم ،ومع هذا
مل يكن لليهود يف الكويت �أي �إ�سهامات ثقافية و�أدبية وفنية ما عدا ما يتعلق بالأخوين
�صالح وداود الكويتي.
احتفظ اليهود يف الكويت بعالقات جيدة بال�سلطتني املحلية والأجنبية
(بريطانيا) ،وعلى الرغم من طول �إقامة اليهود يف الكويت وعالقاتهم اجليدة
بال�سلطة املحلية وت�أثرهم بال�سكان املحليني وحمل بع�ضهم لقب الكويتي ،ف�إنه مل
ينظر لهم يف �أي فرتة من الفرتات كمواطنني كويتيني حتى قبل ظهور قانون اجلن�سية
الكويتي  ،1959بل اعتربوا من رعايا بريطانيا كونهم ال ينتمون �إلى ال�سكان املحليني
وهو ما �أكدته اتفاقية .1925
مل يكن لظهور ال�صراع العربي  -الإ�سرائيلي ت�أثري كبري على اليهود يف الكويت
يهدد وجودهم وا�ستقرارهم ،لكون الغالبية الكربى قد هاجرت من الكويت قبل هذه
الفرتة ،وهذا ينفي م�س�ألة الربط بني هجرتهم واندالع هذا ال�صراع ،وميكن القول:
�إن ارتباط البقية القليلة من اليهود يف الكويت بال�صهيونية كان �ضعيف ًا على الرغم
من ظهور بع�ض عمليات التهريب من و�إلى �إ�سرائيل قامت ال�صحف واملجالت العربية
واخلليجية بت�ضخيمها والتحري�ض على عدم التعامل مع اليهود يف الكويت اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا.
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