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يهود الكويت: 
وجودهم أحوالهم 

وهجرتهم )1860-
)1952

يوسف علي المطيري 

عوامل  ب�سبب  الكويت  يف  اليهود  ا�ستقرار  جاء 
بظروف  بع�سها   ارتبط   العراق،  من  غالبًا  للهجرة  دفعتهم 
ا�ستقرارهم يف مواطنهم الأ�سلية وامل�ساكل التي واجهتهم، اإىل 
جانب طموحهم بتح�سني اأو�ساعهم املادية والجتماعية، ما 
دفعهم اإىل البحث عن فر�ص اقت�سادية وجتارية اأف�سل)1(، 
اأو  اأواملحلية  الأجنبية  النفطية  ال�سركات  يف  العمل  مثل 

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 �شوء �الأحو�ل �القت�شادية و�الجتماعية �لتي عا�شها �ليهود يف بالد فار�س 
منهم  �لبع�س  لهجرة  �آخر  د�فعًا  �لقاجارية )1925-1795()3(,  �الأ�شرة  حتت حكم 
�إلى �لكويت و�ملناطق �الأخرى يف �خلليج �لعربي, ومن بقي منهم ُفر�س عليه �الإ�شالم 
فتحولو� �إلى يهود متخفني, كما دفع �لهروب من �خلدمة �لع�شكرية �الإلز�مية يف �جلي�س 
�لعثماين يف بغد�د و�لب�شرة �أو دفع بدل نقدي عن �خلدمة �لع�شكرية �شنويًا, �لذي 
فر�س على �لطائفة �ليهودية, جمموعة من �ليهود للهجرة �إلى �لكويت و�لبحرين, وهو 
ما الحظته و�أكدته �الإر�شالية �لعربية )�الأمريكية( يف تقاريرها و�لوثائق �لربيطانية, 
�لقرن  بد�ية  حتى  �لعثمانية  �حلكومة  وكانت  قليلة)4(,  �الأعد�د  هذه  �أن  بينت  و�إن 
�لع�شرين تفر�س �شنويًا مبلغًا معينًا يعرف ببدل �لع�شكرية, تدفعه �لطائفة �ليهودية 

كمجموعة, وتعني جلنة لتقدير ح�شة كل فرد من هذ� �ملبلغ)5(.

جذبت �لكويت �ملهاجرين �ليهود, فهي تتمتع مبميز�ت جعلتها خيارً� منا�شبًا 
ال�شتقر�رهم فيها, ومن بني هذه �ملميز�ت:

• �أهم �لطرق 	 �أحد  �لعربي,  ر�أ�س �خلليج  للكويت على  �ملميز  �ملوقع �جلغر�يف 
�الأبي�س  �لبحر  بني  �ل�شحر�وي  �لربيد  لطريق  حمطة  وكونها  �لهند,  �إلى  �ملوؤدية 
�ملتو�شط و�لهند, كما تربطها باملناطق �لتي هاجر منها �ليهود طرق مو��شالت برية 

وبحرية جتعل من �ل�شهولة �لهجرة �إليها.

• �أو�خر 	 منذ  �لكويت  به  تتمتع  كانت  �لذي  و�الأمني  �ل�شيا�شي  �ال�شتقر�ر 
�ملوؤثرة يف �ال�شتقر�ر  �ل�شيا�شية �لد�خلية  �لثامن ع�شر وبعدها عن �لنز�عات  �لقرن 
و�الزدهار, ما عد� �ل�شنو�ت �الأولى من حكم �ل�شيخ مبارك �ل�شباح )1915-1896(.

• ��شتقالل �لكويت �ل�شيا�شي عن �لدولة �لعثمانية, ويوؤكد ذلك �نتقال �لوكالة 	

)3( �شموئيل, �أتينج, �ليهود يف �لبلد�ن �الإ�شالمية 1850-1950, ترجمة: جمال �أحمد �لرفاعي, �شل�شلة عامل �ملعرفة رقم 197, �ملجل�س 
�لوطني للثقافة و�لفنون و�الآد�ب, �لكويت, 1995, �س43.

)4( The Arabian Mission , Vo. 3 , N. 88 , January to March 1914 , p. 9 & Political Diaries of the Persian 

Gulf , Vo. 5 , p. 508

)5( علي, �إبر�هيم عبده, وخريية, قا�شمية, يهود �لبالد �لعربية, منظمة �لتحرير �لفل�شطينية - مركز �الأبحاث, بريوت, 1971, �س49.
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�لتجارية و�ملقيمية �ل�شيا�شية �لربيطانية �ملتكرر �إلى �لكويت, وجلوء بع�س �ل�شخ�شيات 
من  و�لب�شرة  بغد�د  يف  �ليهود  بع�س  وهروب  �إليها,  �لعر�ق  يف  و�لقبلية  �ل�شيا�شية 

�خلدمة �لع�شكرية �الإلز�مية يف �جلي�س �لعثماين �أو دفع بدل �خلدمة. 

• �لرحالة 	 به  �شهد  ما  وهو  �لكويت  به  تتمتع  كانت  �لذي  �لديني  �لت�شامح 
و�مل�شوؤولون �الأجانب �لذين ز�روها, ومنهم لوي�س بيلي )LEWIS PELLY( �ملقيم 
�ل�شيا�شي �لربيطاين يف �خلليج, �لذي ذكر عند زيارته لها �أن �أهلها ميتازون بعدم 
�لعبادة  بحرية  �ليهود-  فيهم  -مبن  �شكانها  ويتمتع  �لكامل,  و�لت�شامح  �لتزمت, 

و�ل�شعائر حيث »مل يكن هناك تدخل من �حلكومة ولي�س هناك حاجة لذلك«)6(.

• الثامن 	 القرن  اأواخر  منذ  للكويت  املزدهر  واالقت�صادي  التجاري  الن�صاط 
ع�شر حيث �أ�شبحت مركزً� لتجارة �لعبور )�لرت�نزيت( يف �خلليج �لعربي, و�متدت 
جتارتها �إلى �لهند وجنوب �شبه �جلزيرة �لعربية و�أفريقيا, لنظمها �لتجارية �حلرة, 
من  غريه  على  ميناءها  �لتجارية  �ل�شفن  فف�شلت  وت�شاحمها,  جماركها  و�نخفا�س 
�ملو�نئ �خلليجية �الأخرى)7(، ثم ات�صاع هذا الن�صاط يف عهد ال�صيخ مبارك ال�صباح 
)1896-1915( �لذي �أن�شاأ د�ئرة للجمارك و�تفق مع �ل�شركة �لربيطانية - �لهندية 
 BRITISH INDIA STEAM NAVIGATION (لتجارية� للمالحة 
COMPANY ( لتقوم برحالت ن�شف �شهرية من بومباي �إلى �لكويت, �أ�شبحت يف 
�لعام 1913 زيار�ت �أ�شبوعية)8(, وقد ر�فق هذ� �الزدهار �زدياد كبري يف عدد �ليهود 

�مل�شتقرين يف �لكويت.

• باتفاقية حماية 	 �لكويت  ��شتعمارية متمثلة يف بريطانيا ربطت  �شلطة  وجود 
�إلى توفري �حلماية لليهود �مل�شتقرين فيها, كما تفعل �ل�شلطات  �لعام 1899 ما �أدى 

)6( Pelly, Lewis , Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia , The Olender Press, 1865, p. 10.

)7( جمال, زكريا قا�شم, ن�شاأة �جلمارك �لكويتية ودورها يف تدعيم �شيادة �لكويت على منافذها, مركز �لبحوث و�لدر��شات �لكويتية, 
�لكويت, 2000, �س13.

)8( ج. ج. لورمير, دليل �خلليج, �لق�شم �جلغر�يف, ج4, ترجمة: ق�شم �لرتجمة مبكتب �أمري دولة قطر, مطابع علي بن علي, قطر, )دت(, 
�س1316.
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�ال�شتعمارية عادة, فاعتربت �ليهود يف �لكويت من رعاياها, ال يحاكمون يف �ملحاكم 
�ملحلية �إال بح�شور �ملعتمد �ل�شيا�شي �أو من ميثله, و�أحيانًا يف حماكم خا�شة.

تاريخ استقرار اليهود في الكويت

يكتنف  حيث  دقيق,  ب�شكل  �لكويت  يف  �ليهود  ��شتقر�ر  تاريخ  حتديد  ي�شعب 
هذ� �لتاريخ �لغمو�س الختالف �مل�شادر حول تاريخ ��شتقر�رهم)9(. ترجع �لكتابات 
�ليهودية فرتة ��شتقر�رهم هناك �إلى �نتقال جمموعة من يهود �لب�شرة �أثناء �الحتالل 
�لفار�شي للب�شرة )1776-1779()10(, ورمبا كان هذ� �النتقال موقتًا, ر�فق �نتقال 
�لوكالة �لتجارية ل�شركة �لهند �ل�شرقية �لربيطانية �إلى �لكويت, وعاد �أثناء عودتها, 
خ�شو�شًا �أن �لكويت كانت معروفة باأهميتها �لتجارية حتى لليهود �ملقيمني يف دم�شق, 
حيث يذكر جيم�س كابر JAMES CAPPER �مل�شافر من حلب �إلى �لب�شرة �لعام 
 62 من  مكوَّنة  قافلة  عنهم  �نف�شلت  �لب�شرة  من  قافلته  �قرتبت  عندما  �أنه   1778
�لكويت)11(,  �إلى  روبني  وُيدعى  �ليهود  حلب  جتار  �أحد  �أر�شلها  ب�شائع  حتمل  جماًل 
�أما �مل�شادر �ملحلية فقد ذكرت لنا معلومات مبهمة ال تفيدنا يف حتديد تاريخ هذ� 

�ال�شتقر�ر.

مل تكن �حلادثة �ل�شابقة من �نتقال �لوكالة �لتجارية �لربيطانية من �لب�شرة 
�إلى �لكويت هي �لوحيدة, بل �إن �نتقال �لوكالة �جلارية و�ملقيمية �ل�شيا�شية �لربيطانية 
�ملتكرر للكويت كما حدث يف �لفرتة )1793-1795( ويف �لفرتة )1821-1822( قد 
لفت �نتباه �ليهود �إلى كون �لكويت من �ملمكن �أن تكون بدياًل موقتًا للب�شرة يف حال 

وجود ما يهدد ��شتقر�رهم.

)9( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج: در��شة يف تاريخ �الأقلية �ليهودية يف منطقة �خلليج �لعربي و�أحو�لها �القت�شادية و�الجتماعية 
وال�صيا�صية منذ منت�صف القرن التا�صع ع�صر وحتى منت�صف القرن الع�صرين، ط1, د�ر مد�رك, دبي, 2011, �س53. 

)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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بيلي  لوي�س  �خلليج  يف  �لربيطاين  �ل�شيا�شي  �ملقيم  تقرير  يف  جاء  ما  يعترب 
)LEWIS PELLY(, �لذي ز�ر �لكويت عام 1865, عن وجود يهود م�شتقرين يف 
�لكويت يتمتعون بحرية �لعبادة)12( �أقدم �إ�شارة و��شحة عن تو�جد �ليهود يف �لكويت, 
�ن�شم لهم يف فرتة مقاربة لهذ� �لتاريخ جمموعة جديدة جاءت من منطقة بو �شهر 
 Cuinet (يف بالد فار�س, وفق ما ذكره  �مل�شت�شرق و�جلغر�يف �لفرن�شي فيتال كينيه
ال�شطهاد  وتعر�شهم  و�الجتماعية,  �القت�شادية  �أو�شاعهم  �شوء  ب�شبب   )VITAL

ديني, لكن �أعد�دهم مل تكن تتجاوز �خلم�شني فردً�)13(.

مل يكن �ليهود م�شتقرين ب�شكل د�ئم يف �لكويت يف تلك �لفرتة, بل كان ��شتقر�رً� 
هذه  �نتفاء  عند  يعودون  ثم  �الأ�شلي,  ��شتقر�رهم  موطن  يف  خمتلفة  ظروف  تدفعه 
يف  �ليهود  ��شتقر�ر  بد�ية  حتديد  يف  �لغمو�س  �شبب  هو  هذ�  يكون  ورمبا  �لظروف, 
�لكويت و�أعد�دهم, ومما يدلل على ذلك ما جاء يف �لتقرير �لذي كتبه مدحت با�شا 
و�يل بغد�د عندما ز�ر �لكويت �لعام 1871 ذكر فيه عدم وجود يهود �أو م�شيحيني �أو 

�شيعة �أو وهابيني يف �لكويت)14(, وهو ما يتناق�س مع ما ذكره بيلي  وكينيه.

تقل�س عدد �ليهود يف �لكويت يف �لعقد �الأخري من �لقرن �لتا�شع ع�شر, وقد 
ر�شد �شامويل زومير )S. ZWEMER( -من �أو�ئل �لعاملني يف �الإر�شالية �لعربية 
)�الأمريكية( للتب�شري بالدين �مل�شيحي يف منطقة �خلليج �لعربي, و�لذي ز�ر �لكويت 
يف  �ليهود  عدد  �أيام-  ثالثة  ملدة  فيها  و�أقام   1895 �لعام  �لثاين(  )كانون  يناير  يف 
�لكويت, وقدره باأنه ال يتجاوز ع�شرة �أفر�د, و�شل �لعام 1904 �إلى 60 فردً�)15(, ثم 
بد�أت �أعد�دهم يف �الزدياد ب�شورة �أكرب نتيجة لهجرة جمموعات جديدة جاءت من 
�لب�شرة وبو�شهر منذ نهاية �لقرن �لتا�شع ع�شر, حيث هاجرت 50 عائلة يهودية �إلى 

)12( Pelly , Jews , Report on a Journey to Riyadh in Central Arabia , p. 10

�أيوب, مركز �لبحوث و�لدر��شات  )13( ب. ج. �شلوت, مبارك �ل�شباح موؤ�ش�س �لكويت �حلديثة 1896-1915م, ترجمة: �ل�شيد عي�شوي 
�لكويتية, �لكويت, 2008 , �س79.

)14( Alkanderi ,  Faisal Abdulla , »Jews in Kuwait« , Islam and Christian-Muslim Relations, Vo. 17, 
No. 4, October 2006, p. 446

)15( انظر: اأن�صتا�س، الكرملي، »الكويت«، جملة امل�صرق، ع10, 15 مايو )�أيار( 1904, �س 511؛ �نظر �أي�شًا: 
The Arabian Mission , Vo. 1  No. 13 , January to March 1895 , p. 5
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�لكويت فبلغ عددهم مئتي فرد)16(.

تعترب فرتة �حلرب �لعاملية �الأولى )1914-1918( وحتى بد�ية �لعقد �لثاين 
من �لقرن �لع�شرين, �لفرتة �لتي �زدهر فيها �لوجود �ليهودي يف �لكويت, حيث بلغ 
عدد �الأ�شر �ليهودية 200 �أ�شرة)17(, �أي تقريبًا 800 فرد, �إذ� ما �فرت�شنا �أن كل �أ�شرة 

يهودية مكونة من �أب و�أم و�ثنني من �الأبناء, وكان لهذه �لزيادة �أ�شباب عديدة)18(: 

• وجود يهود ��شتقرو� �شابقًا يف �لكويت مما �شجع غريهم على �لهجرة �إليها.	

• االأولى 	 العاملية  التي خلفتها احلرب  االأو�صاع االقت�صادية واالجتماعية  �صوء 
)1914-1918م( يف �لعر�ق وكانت �أقل �شوءً� يف �لكويت.

• عدم تبعية �لكويت للدولة �لعثمانية, وتاليًا �شكلت مالذً� للفارين من �خلدمة 	
�لع�شكرية �أو دفع بدل �لع�شكرية, �أو �ملالحقات �لق�شائية �أو �جلنائية.

�لقرن  ع�شرينيات  مطلع  منذ  �أخرى  مرة  �لكويت  يف  �ليهود  �أعد�د  تناق�شت 
بني  فردً�   161 �إلى  عددهم  فرت�جع  و�الإقليمية,  �ملحلية  �لتطور�ت  نتيجة  �ملا�شي 
بالتناق�س حتى  �ليهود  �أعد�د  ��شتمر�ر  من  �لرغم  وعلى   ,)19( و1933   1921 عامي 
�الأربعينيات من �لقرن �لع�شرين ب�شبب �لتوتر يف �لعالقة بني �لعرب و�ليهود, نتيجة 
�الأحد�ث يف فل�شطني, فاإن هذ� مل مينع من قدوم بع�س �لعائالت �ليهودية لال�شتقر�ر 
يف �لكويت كقدوم من 10 �إلى  15 عائلة بني عامي 1948-1949 من �لعر�ق للعمل يف 
�شركة مقاوالت طرق ميلكها مو�طن بال�شر�كة مع يهودي)20(, ويك�شف �جلدول �الآتي 

)16( ج. ج. لورمير, دليل �خلليج, �لق�شم �جلغر�يف, ج4, �س1307.

)17( �شحيفة �لقب�س, عدد 12024, 23 نوفمرب )ت�شرين �لثاين(, 2006, �س10.

)18( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, �س56.

)19(  �نظر: عبد�لعزيز, �لر�شيد, تاريخ �لكويت, د�ر مكتبة �حلياة, بريوت, )د. ت(, �س91؛ �نظر �أي�شًا:
 , Kuwait Political Agency , Arabic Documents 1949-1899 , Archive Editions , Vo. 9 , Antony Rowe؛

Oxford , 1994 , p. 230.

)20( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية, مدينة �شان دييغو, والية كاليفورنيا, �لواليات �ملتحدة �الأمريكية, 31 مايو )�أيار( 2009. 
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عن تطور �أعد�د �ليهود يف �لكويت يف �لفرتة �ملمتدة بني عامي 1860 -1933 )21(: 

1921- 19151933- 19001920- 186018951914- 1890�لفرتة
عدد 

�ليهود
5010200

200 عائلة �أي 
تقريبًا 800 فرد

161

�لتاجر  �أ�شرة  �لكويت,  يف  ��شتقرت  �لتي  �ليهودية  و�ل�شخ�شيات  �الأ�شر  �أ�شهر  ومن 
و�لرثي �شالح �شا�شون حملب, �لذي ��شتقر يف �لكويت قادمًا من �لعر�ق بد�ية �لقرن 
و�لعر�ق: �شالح  �لكويت  �ملعروفني يف  �لفنانني  و�لد  و�أ�شرة يعقوب عزر�,  �لع�شرين, 
ود�ود, �مللقبني بـ»�لكويتي«, �لتي ��شتقرت يف �لكويت �لعام 1905 )22(, و�أ�شرة يو�شف 
�شا�شون  وعائلة  �ملقاوالت,  جمال  يف  �لكويت  جتار  الأحد  �شريكًا  كان  �لذي  �لكويتي 
�الأفغاين  ويحيى  �لكويت,  نفط  �شركة  يف  يعمل  كان  �لذي  �شيما  ال  وعزر�  �لكويتي 
تاجر �جللود, وعائالت: �خلو�جة, و�شموئيل, و�شاوؤول, وحزقيل, ويعقوب, و�إلياهو, 

وجماعة �شالح)23(.

الوضع االقتصادي لليهود في الكويت:

ممار�شة  على  �القت�شادية,  حياتهم  يف  �لكويت,  يف  �ليهود  غالبية  �عتمد 
�لكويت  يف  ��شتهرو�  وقد  حمدودة,  �أو  �شخمة  جتارة  بني  ما  �ختلفت  و�إن  �لتجارة, 
احتكروا  بل  املالية،  واملعامالت  االأقم�صة  جتارة  مثل  واحلرف  التجارة  اأنواع  ببع�س 
�قت�شادية  �أن�شطة  �ملقابل كان هناك  �لكحولية, ويف  �مل�شروبات  بع�شها مثل �شناعة 
مهمة مل ميار�شوها �أو ي�شاركو� فيها, مثل مهنة �لغو�س على �للوؤلوؤ, و�شيد �الأ�شماك, 

و�لنقل �لتجاري �لبحري)24(.

بالن�صاط  ا�صطلعت  التي  الو�صطى  الطبقة  من  الكويت  اليهود يف  غالبية  كان 

)21( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س, �س58.

)22( »History of the Jews in Kuwait«, p. 68

)23( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية مع �لباحث, وحممد نايف �لعنزي, »�لهجرة �ليهودية �إلى منطقة �خلليج �لعربي يف �لن�شف 
االأول من القرن الع�صرين«، جملة املواقف، ع4, دي�شمرب )كانون �الأول( 2009, �س27.

)24( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, �س82.
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�لتي  �لتجار  كبار  من  ثرية  طبقة  بروز  من  �لرغم  على  �ملحدود  و�حلريف  �لتجاري 
مار�شت عماًل جتاريًا �شخمًا و��شتثمرت فيه مبالغ كبرية ن�شبيًا يف ذلك �لوقت, ومن 
بني هوؤالء �لتجار: �شالح �شا�شون حملب, وجورجي �شا�شون, ومنا�شي �إلياهو)25(, وهذ� 
ما �أكده �ملعتمد �لربيطاين يف �لكويت هاورد ديك�شون ) H. DICKSON ( يف تقرير 
و�الأغلبية  �أثرياء,  �لكويت جتار  �ليهود يف  �لقليل من  �أن  فيه  �لعام 1933 ذكر  كتبه 

بائعو مالب�س و�أقم�شة و�شائغو ذهب)26(.

�أهم �الأن�شطة �القت�شادية �لتي عمل بها �ليهود يف  تعترب �الأن�شطة �ملالية من 
وكان  �ملالية,  و�لتحويالت  و�ل�شر�فة  بفائدة,  �ملالية  �لقرو�س  خ�شو�شًا  �لكويت, 
غالبية من يعمل يف هذه �الأن�شطة من �أثرياء �ليهود وبع�س �أفر�د �لطبقة �لو�شطى, 
وعلى الرغم من ا�صتهارهم مبمار�صة هذا الن�صاط فقد �صاركهم فيه فئات اأخرى، اأي 

�أنهم مل يحتكرو� مثل هذ� �لعمل ومل يكن مق�شورً� عليهم.

�أ�شو�ق منطقة �خلليج �لعربي  �أكرث  كان �شوق �لعمالت و�ل�شر�فة يف �لكويت 
و�لقر�ن  �لهندية,  �لروبية  مثل  �ملختلفة,  �لعمالت  ��شتبد�ل  فيه  يتم  حيث  ن�شاطًا؛ 
�لعثمانية  و�لعمالت  �لنم�شاوي,  بالريال  �ملعروف  تريز�  ماريا  وريال  �لفار�شي, 
عددًا  الن�صاط  هذا  �صجع  وقد  االأمريكي،  والدوالر  االإ�صرتليني،  واجلنيه  املختلفة، 
�لعربي  �خلليج  من  �أخرى  مناطق  من  قادمني  �لكويت,  يف  لال�شتقر�ر  �ليهود  من 
جورجي  الكويت:  يف  الن�صاط  هذا  يف  عملوا  الذين  اليهود  ومن  �لبحرين)27(،  مثل 
�شا�شون, ومنا�شي �إلياهو, وكورجي روفائيل يعقوب, و�آخرهم �أنور من�شي كوهني عام 

1947م)28(.

املالية  احلواالت  بن�صاط  مرتبطة  والذهب  وال�صرافة  العمالت  جتارة  كانت 

)25( �نظر: ج. ج, لورمير, دليل �خلليج, �لق�شم �جلغر�يف, ج4 , �س1307 و1312؛ �نظر �أي�شًا: 
» History of the Jews in Kuwait » , p 68.

)26( Kuwait Political Agency , Vo. 9 , p. 230

)27( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)28( �مل�شدر �ل�شابق.
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�أو  �إلى مكان  �الأمو�ل  �إر�شال  ب�شيطة, حيث يذهب من يريد  تتم بطريقة  �لتي كانت 
�شخ�س �آخر, �إلى �أ�شخا�س معروفني �أو حمالت �ل�شر�فة, ويدفع �ملبلغ �ملر�د �إر�شاله, 
�إلى عمولة, وياأخذ مقابله ورقة بقيمة �ملبلغ ي�شرفها من �شريك تتم عن  باالإ�شافة 
طريقه �حلو�لة يف �ملكان �لذي يريد �ل�شفر �إليه, �أو يتم �إر�شال برقية بقيمة �ملبلغ ومن 
�شيقوم با�شتالمه, �إلى �شريكه هناك, وكثريً� ما يلجاأ �إلى هذه �لطريقة من يقومون 

بتجارة �لتهريب)29(. 

والعراق  البحرين  اإلى  املالية  احلواالت  ن�صاط  الكويت  يف  اليهود  مار�س  وقد 
وبالد فار�س, ومنهم �أنور من�شي كوهني يف �لكويت, و�شقيقه يف �لبحرين)30(, وقد ذكر 
�أحد �لكويتيني ممن يقومون بتهريب �لب�شائع من �لكويت �إلى �لعر�ق و�ململكة �لعربية 
�لب�شرة وممن  �ليهود يف  �أثرياء  �أحد  �شفيق عد�س,  �إلى  يذهب  كان  �أنه  �ل�شعودية, 
يزور الكويت با�صتمرار حيث له ن�صاط جتاري يف الكويت، ويدفع له املال وياأخذ منه 

�إي�شااًل �إلى �شريكه ربيعة �ملقيم يف �لكويت لي�شتلم ماله مقابل عمولة)31(.

وقد  �لذهب,  خ�شو�شًا  �لثمينة,  �ملعادن  و�إ�شالح  ببيع  عامة  �ليهود  ��شتهر 
�ل�شبائك  �لتجارة يف  ق�شمني:  �إلى  �أو �حلرفة  �لتجارة  بهذه  �ملتعلق  ن�شاطهم  �نق�شم 
�لكويت  يف  وبيعها  �شبها  ثم  وجمعها  تهريبها  وحتى  ��شتري�دها  طريق  من  �لذهبية 
ومناطق اخلليج العربي االأخرى حتى الهند، وقد عمل يف هذا الن�صاط كبار االأثرياء 
من �ليهود, �أما �لق�شم �لثاين فهو �لتجارة يف �مل�شوغات �لذهبية و�لف�شية و�إ�شالحها, 
وهي جتارة حملية ال تتجاوز ال�صوق املحلي، وعمل بهذا الن�صاط الطبقة الو�صطى من 

�ليهود يف �لكويت.

عمل �ليهود يف �لكويت ببيع و�شر�ء �ل�شبائك �لذهبية وت�شديرها �أو تهريبها يف 
�إلى �لهند, �لتي تزيد �الأ�شعار فيها  ثالثينيات و�أربعينيات �لقرن �ملا�شي, خ�شو�شًا 

)29( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, �س89. 

)30( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)31( حممد, نايف �لعنزي, »�لهجرة �ليهودية �إلى منطقة �خلليج �لعربي يف �لن�شف �الأول من �لقرن �لع�شرين«, �س19.
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�ل�شلطات  بالتعاون مع  �ل�شلطات �لربيطانية  �إلى 20%)32(, وقد حاولت  بن�شبة ت�شل 
�ملحلية منع هذه �لتجارة �أو �حلد منها باتخاذها �إجر�ء�ت عدة, منها منع ت�شدير 
�لذهب من دون ت�شريح يت�شمن �لكمية و�ملر�شل و�ملر�شل �إليه, باالإ�شافة �إلى تفتي�س 
كان  �إذ�  ما  �لتاأكد  �أو  �ملهرب,  �لذهب  عن  للبحث  �لهند  و�إلى  من  �مل�شافرة  �ل�شفن 
هذه  يف  و�لنا�شطني  �ملهربني  قيام  ذلك  وقابل  كثرية,  �أمو�اًل  يحمل  �مل�شافرين  �أحد 
�لتجارة, وهم من �لتجار �ملحليني و�ليهود, بالبحث عن و�شائل جديدة لتجاوز هذه 
�أو �شر�ء  االإجراءات، ومنها اتخاذ ن�صاط احلواالت املالية كغطاء لهذا الن�صاط)33(, 
ب�شائع بقيمة �لذهب �ملهرب, باالإ�شافة �إلى �لطريقة �لتقليدية, وهي �إخفاء �لذهب 

�أو �الأمو�ل باأماكن خمتلفة يف �ملركب, �أو مع �مل�شافرين.

من �أ�شهر �ليهود �لذين عملو� يف تهريب �لذهب و�آخرهم �أنور من�شي كوهني, 
�لذي ��شتقر يف �لكويت, و�فتتح له دكانًا لل�شر�فة, �شريكًا الأحد �لتجار �ملحليني, وبد�أ 
ي�شتورد �لذهب من �شوي�شر� عرب لبنان من طريق �شريكيه حميي �لدين قز�ز وعارف 
�ل�شباغ, وهما م�شلمان �شوريان مقيمان يف لبنان, ثم يقوم بتهريبه �إلى �لهند, حيث 
يعادل  �أي ما  تولة ذهب,  �آالف  �إلى 10  �آالف   5 1948-1949 ما بني  باع وحده عام 
تقريبًا ما بني 400 �إلى 800 �ألف روبية)34(, ثم بد�أ يتعامل به بع�س �لتجار �الآخرين 
من �ليهود مثل �إبر�هيم نونو يف �لبحرين, �لذي �أخذ ير�شل �إليه �لذهب لتهريبه �إلى 

�لهند.

عمل �ليهود يف �لكويت يف بيع و�شر�ء �مل�شوغات �لذهبية و�لف�شية و�إ�شالحها 
وبرعو�  �لو�شط,  بحي  �لقدمي  �ل�شاغة  �شوق  يف  ميتلكونها  دكاكني  يف  )�ل�شاغة( 
يف ��شتخر�ج �لذهب و�لف�شة من �لزري �لعتيق)35(, كما عملو� يف �شر�ء �مل�شوغات 

)32( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)33( �ملرجع نف�شه.

)34( �أنور من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)35( �لزري �لعتيق خيط رفيع من �حلرير �ملك�شو بطبقة رقيقة من �لف�شة �ملطلية بطبقة رقيقة �أخرى من �لذهب, وي�شتخدم يف تزيني 
بع�س �ملالب�س �لن�شائية و�لعباء�ت �لرجالية. )حممد, عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة �لتجارية �لقدمية يف �لكويت, مركز 

�لبحوث و�لدر��شات �لكويتية, �لكويت, 2003, �س240(.
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�لقدمية و�لتي يطلق عليها حمليًا ��شم »�مل�شخول« و�شهرها و�إعادة �شبها على �شكل 
�شبائك وبيعها, ومن هوؤالء �شالح �شا�شون حملب)36(.

�أ�ش�س عدد من �لتجار �ليهود يف �لكويت - من �لطبقة �لرثية-  م�شاريع جتارية 
�مل�شاريع  بع�س هذه  قامت  لذلك  �ل�شلطة,  ودعم  �أمو�ل كبرية,  روؤو�س  �إلى  حلاجتها 
�ليهود كانو� مرغوبني  �الأثرياء  �أن  �ملحليني, خ�شو�شًا  �لتجار  بينهم وبني  بال�شر�كة 
ك�شركاء يف �لتجارة)37(، ومن هذه امل�صاريع م�صروع لطحن احلبوب، وم�صنع للثلج، 
مل  �مل�شروعان  هذ�ن  لكْن  حملب,  �شا�شون  �شالح  �ملعروف  �ليهودي  �لتاجر  يد  على 
ي�شتمر� طوياًل, وهناك �ختالف بني �مل�شادر �ملحلية و�الأجنبية حول تاريخ تاأ�شي�شهما, 
فامل�شادر �ملحلية تقول: �إن �إقامة معمل طحن �حلبوب كان يف �لعام 1907, وم�شنع 
�لثلج يف �لعام 1914 )38(, �أما �مل�شادر �الأجنبية, وهي تقرير للمعتمد �لربيطاين يف 

�لكويت, فقد ذكر �أن �ملعمل و�مل�شنع �أقيما �لعام 1914.

�الأن�شطة  من  �ل�شغرية,  �خلر�ف  وخ�شو�شًا  �الأغنام,  جلود  جتارة  كانت 
ل�شر�ئها  �إليها  ياأتون  �الأجانب  �لتجار  من  عددً�  جعلت  و�لتي  �لكويت,  يف  �لر�ئجة 
�أوروبا وخ�شو�شًا رو�شيا)39(, جلودتها ونعومتها و�زدياد  �إلى  وت�شديرها عرب بغد�د 
�أ�شهر جتار �جللود �لذين  �لطلب عليها, حتديدً� يف ثالثينيات �لقرن �ملا�شي. ومن 
�أتو� �إلى �لكويت منذ �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر: �لرو�شيان �أرتني �أوفاني�شوف, وعبا�س 
حظوة  �لتاجرين  لهذين  وكان  عر�قيًا,  يهوديًا  يكون  رمبا  و�لذي  علوف,  �أو  علييف, 
عند �ل�شيخ مبارك �ل�شباح)40(, وقد �أدى رو�ج هذه �لتجارة �إلى �إ�شد�ر حاكم �لكويت 
للح�شول  �ل�شغرية  �أحمد �جلابر )1921-1950( قر�رً� مبنع ذبح �خلر�ف  �ل�شيخ 

)36( حممد, عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة �لتجارية �لقدمية يف �لكويت, م.�س., �س215.

)37( روز ماري, �شعيد زحالن, »�خلليج و�لق�شية �لفل�شطينية 1936-1948م«, �مل�شتقبل �لعربي, عدد26, �أبريل )ني�شان(1981, �س20.

)38( عبداهلل، خالد احلامت، من هنا بداأت الكويت، ط2, �لكويت, 1980, �س160. وحممد, عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة 
�لتجارية �لقدمية يف �لكويت, م.�س., �س478 -481.

)39( ج. ج, لورمير, دليل �خلليج, �لق�شم �جلغر�يف, ج4, م.�س, �س1315.

)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 تاجر�ن يهوديان هما: �شالح وعزر�, م�شروعًا ل�شر�ء �جللود وقطع �لنحا�س 
و�ل�شفائح �ملعدنية وت�شديرها �إلى �أوروبا)42(, كما ��شتهر تاجر يهودي يدعى يحيى 
مع  يتعامل  �لعام 1948, حيث  �أوروبا حتى  �إلى  وت�شديرها  بتجارة �جللود  �الأفغاين 
عدد من �لو�شطاء ل�شر�ء �جللود بـ 5 �إلى 15 روبية ثمنًا جللد �خلروف �لو�حد, �لذي 
�آخرون بدبغها وتنظيفها وتغليفها  لونه وجودته ونعومته, ثم يقوم  يختلف باختالف 

مقابل 25 روبية لكل 100 قطعة, مع تزويدهم باملو�د �لالزمة لهذه �لعملية)43(.

�لطرق وم�شحها  لتمهيد  �لكويت, �شركة مقاوالت  �ليهود يف  �آخر م�شاريع  من 
و�أحد  �لكويتي,  بال�شر�كة بني تاجر يهودي يدعى يو�شف يعقوب  �لعام 1946  بالقار 
كبار �لتجار �ملحليني, �للذين ��شتقدما للعمل يف �ل�شركة بع�س �ليهود من �لعر�ق, لكن 

�ل�شركة مل ت�شتمر طوياًل حيث �أغلقت �لعام 1947 )44(. 

�أثرياء �ليهود يف �لكويت �الحتكار و�حل�شول على �لوكاالت �لتجارية,  مار�س 
�الحتكار�ت  هذه  �أول  وكان  �ل�شلطة,  مع  �جليدة  و�لعالقات  �لرث�ء  يتطلبان  �للذين 
ح�شول �أحدهم على �حتكار �شر�ء �أمعاء �الأغنام من �ل�شيخ مبارك �ل�شباح )1896-
1915م( وتنظيفها ومتليحها ثم ت�شديرها �إلى �خلارج)45(, وح�شل يهودي �آخر, هو 
عزر� علفي, على �الحتكار نف�شه يف ع�شرينيات �لقرن �ملا�شي مقابل 5 �آالف روبية 
�الحتكار  على  �ليهودي  د�ود  وخلفه  م�شروعه,  يف  كبرية  بخ�شائر  ُمني  لكنه  �شنويًا, 

نف�شه, لكنه �أي�شًا ُمني بخ�شائر كبرية مما دفعه للهرب من �لكويت)46(.

)41( حممد, عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة �لتجارية �لقدمية يف �لكويت, م.�س., �س385.

)42( �ملرجع نف�شه, �س197-196.

�أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية, وحممد عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة �لتجارية �لقدمية يف �لكويت, م.�س.,   )43(
�س385.

)44( �أنور من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)45( القب�س، ع12024, 23 نوفمرب 2006, �س10.

)46( عبداهلل خالد احلامت، من هنا بداأت الكويت، م.�س.، �س161, وحممد عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة �لتجارية �لقدمية 
يف �لكويت, م.�س., �س493-492.
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مار�س �لتاجر �ليهودي ح�شو �إخو�ن �الحتكار �لتجاري �لعام 1950, وكان يعمل 
�أن جتارته مل تكن قانونية, حيث  يف جتارة �لتجزئة و�خلردو�ت و�لكماليات, ويبدو 
يقوم باحتكار �ل�شلع لفرتة زمنية حتى ترتفع �أ�شعارها ثم يبيعها, وقد هاجمت جملة 
�لبعثة �لكويتية -�لتي ت�شدر يف �لقاهرة- هذه �ملمار�شات, وذكرت �أن �لتجار �ملحليني 

رفعو� عري�شة �إلى حاكم �لكويت لو�شع حد لها)47(.

�ل�شيار�ت منذ ثالثينيات �لقرن �ملا�شي  لبيع  �لكويت وكاالت عدة  �أ�ش�شت يف 
كانت فروعًا لوكاالت �ل�شيار�ت يف �لعر�ق؛ و�لتي ميلك غالبها يهود, وقد �فتتح علي 
 ,)48( �شيفروليه  �شيار�ت  لبيع  �لعر�ق  يف  �ليهودية  الوي  لوكالة  فرعًا  �خلالد  �لكليب 
وحامد �لنقيب �لذي كان �شريكًا الأ�شرة عد�س �ليهودية ونائبًا لرئي�س جمل�س �الإد�رة 
يف وكالة �شيار�ت فورد يف �لعر�ق فرعًا لل�شركة يف �لكويت �لعام 1934 )49(, وقد ز�ر 
وكالء هذه �ل�شركات يف �لعر�ق �لكويت برفقة وكالئها �ملحليني, من بينهم: �إبر�هيم 
عد�س )1936(  �لذي تابع بناء �شالة عر�س ومر�آب ل�شيار�ت فورد)50(, ومري الوي 
ملناف�شة مبيعات  »�شيفروليه«  �شيار�ت  لتن�شيط مبيعات  نف�شه   �لعام  ز�رها يف  �لذي 

�شيار�ت »فورد«)51(.

يف �لعام 1947 �فتتح يو�شف وحمد �حلمي�شي يف �لكويت وكالة لبيع �شيار�ت 
لينكولن«,  و»�شيار�ت  نا�س«  »�شيار�ت  با�شم  حمليًا  عرفت  �لتي  »�إنرتنا�شيونال« 
و�إمربيال  ومريكوري, وكان وكالوؤها يف �لعر�ق وكند� عائلة م�شعل �ليهودية, ومديرها 

يف �لكويت بني عامي 1948 و1950 �ليهودي �شليم حو�)52(.

عمل �ليهود يف �لكويت - من �لطبقة �لو�شطى- يف بيع و��شتري�د �الأقم�شة, ومن 

)47( جملة �لبعثة, �ملرجع �ل�شابق, م4، ع4, �س4, �أبريل 1950, �س14-15 و �س148 و ع5, �س4, مايو )�أيار( 1950, �س201.

)48( اإياد، اأبو �صقرا، »وراء املقود على دروب امل�صرق العربي«، القب�س، ع12202, 22 مايو )�أيار( 2007, �س45.

)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

)52( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية. وجملة �لبعثة, م1، ع2, �س1, 1947/1946, �س30.
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�شا�شون  با�شم  فيها  �لبحرين وعرف  �إلى  �لذي هاجر  يعقوب  �شا�شون  هوؤالء:  �أ�شهر 
�لكويتي, ويعقوب زلوف تاجر �جلملة)53(, ونتيجة لعمل عدد كبري من �ليهود يف جتارة 
�الأقم�شة, فقد �أطلق عليه ��شم »�شوق �ليهود« حيث و�شل عدد دكاكينهم فيه �إلى 40 

دكانًا)54(.

زمنيتني  فرتتني  يف  خمتلفني  مكانني  على  اإطالقه  مّت  اليهود«  »�صوق  وا�صم 
خمتلفتني ولي�س مكانًا و�حدً� كما يعتقد بع�س �لباحثني)55(, فقد �أطلق على قي�شرية 
خليل �لقطان, وهي �شوق م�شقوف يقع بالقرب من م�شجد �ل�شوق �لد�خلي, �أو �شوق 
�أو  �شوقًا  �لعازمي  ر�شد�ن  بن  ر��شد  بنى  ثم  �لكويت)56(,  مدينة  يف  �الآن  �ل�شفافري 
باإغر�ء جتار  �ل�شوق �لد�خلي و�الأ�شو�ق �الأخرى, وقام  قي�شرية جديدة بالقرب من 
�ل�شهري  �الإيجار  قيمة  تخفي�س  طريق  من  �جلديد  �شوقه  �إلى  لالنتقال  �الأقم�شة 
للدكاكني �إلى روبية و�حدة مع �الإعفاء من �الإيجار ملدة �شنة, مما جعل باعة �الأقم�شة 
�ليهود  �شوق  وكان  �لت�شمية)57(,  معهم  فانتقلت  �ل�شوق  هذ�  �إلى  ينتقلون  �ليهود  من 
-وجميع دكاكني �ليهود- يغلق يوم �ل�شبت, �لذي هو يوم �لعطلة �الأ�شبوعية �لدينية 
�جلمعة  يوم  �لتجارية  �حلركة  وين�ّشط  �لتجارة,  حركة  يف  �شلبًا  يوؤثر  مما  عندهم, 

حت�شبًا الإغالقه يوم �ل�شبت)58(.

عمل �ليهود كبارً� و�شغارً� يف �لكويت باعة متجولني, حيث يتجولون بني �الأ�شو�ق 
و�الأحياء �ل�شكنية حاملني معهم ب�شائعهم �ملختلفة, كما عملت �ملر�أة �ليهودية كذلك 
�الأخرى  �لب�شائع  وبع�س  �الأقم�شة  لبيع  و�لبيوت  �ملنازل  تزور  حيث  متجولة  بائعة 
�ليهودية  �الأ�شرة  �أفر�د  جميع  فكان  منازلهن,  يف  �لن�شاء  على  �لن�شائية  خ�شو�شًا 

)53( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)54( جريدة االأنباء، ع12197, 6 مار�س )�آذ�ر( 2010, �س10.

)55( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م. �س., �س103.

)56( يو�شف �ل�شهاب, رجال يف تاريخ �لكويت, ج1، ط2, )د ن(, �لكويت, 1993, �س213.

)57( حممد عبدالهادي جمال، اأ�صواق الكويت القدمية، ط2, مركز �لبحوث و�لدر��شات �لكويتية, �لكويت, 2004, �س160 و180.

)58( عبداهلل النوري، حكايات من الكويت، ذات ال�صال�صل، الكويت، 1985, �س166.
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)رجالهم ون�شاوؤهم و�أوالدهم( يتك�شبون)59(.

عمل �ليهود يف �لكويت كحالهم منذ �لقدم يف ت�شنيع وبيع �مل�شروبات �لكحولية, 
هذه  �حتكرو�  وقد  �ملحلية,  و�ل�شلطة  بال�شكان  عالقتهم  يف  توترً�  ت�شبب  كانت  �لتي 
�لتجارة ومار�شوها ب�شكل كبري, خ�شو�شًا يف �لعقد �لثاين من �لقرن �لع�شرين, مما 
باأن  يقول  �لربيطاين  �ملعتمد  وجعل  �ملحليني,  �ل�شكان  لدى  �شمعتهم  �شوء  �إلى  �أدى 
كميتها و�أعد�د من ي�شربونها �أ�شبحت خمزية)60(, وهذ� ما دفع �ل�شيخ �شامل �ملبارك 
)1917-1921( املعروف بتدينه للعمل على احلد من ذلك، فقام يف فرباير )�صباط( 
�لعام 1918 با�شتدعاء �لعاملني يف هذه �لتجارة وحتذيرهم من �ال�شتمر�ر فيها, كما 
قام بتق�شيم �لكويت �إلى �أحياء, وجعل لكل حي م�شوؤواًل �أو خمتارً� ملر�قبة �حلي ور�شد 
�ملخالفني)61(, و�أدى عدم �لتز�م بع�شهم بحظر وبيع �مل�شروبات �لكحولية �إلى طردهم 
اجلابر  عبداهلل  ال�صيخ  يد  على  املا�صي  القرن  ثالثينيات  وبداية  ع�صرينيات  اأواخر 

�ل�شباح, �لذي كان م�شوؤواًل عن �الأمن يف تلك �لفرتة)62(.

ز�ر �لكويت يف فرت�ت خمتلفة عدد من �لتجار �ليهود �الأجانب ملمار�شة �أن�شطة 
ق�شرية,  لفرت�ت  فيها  ي�شتقرو�  �أو  فيها,  ي�شتقرو�  �أن  دون  من  خمتلفة,  �قت�شادية 
وبع�شهم كان م�شتقرً� يف مناطق �أخرى من �خلليج �لعربي مثل �لبحرين, وكان هوؤالء 
�للوؤلوؤ  جتار  هوؤالء  �أ�شهر  ومن  و�لهند,  و�لعر�ق  �ملتحدة  و�لواليات  �أوروبا  من  ياأتون 

و�ل�شالح.

�للوؤلوؤ  ل�شر�ء  �لعربي  �خلليج  منطقة  ز�رو�  �لذين  �للوؤلوؤ  جتار  �أ�شهر  من 
�لفرن�شي فيكتور  �ليهودي  �لتاجر  �أوروبا و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية  �إلى  وت�شديره 
 ROSENTHAL( �شركة  مالك   )VICTOR ROSENTHAL( روزينتال 

)59( عبداهلل، النوري، حكايات من الكويت، �س166. وحممد, عبد�لهادي جمال, �حلرف و�ملهن و�الأن�شطة �لتجارية �لقدمية يف �لكويت, 
�س461.

)60( �نظر: ج. ج, لورمير, دليل �خلليج, �لق�شم �جلغر�يف, ج4, �س1307. �نظر �أي�شًا: 
 Records of Kuwait , Vo. 1 , p. .643.

)61( » History of the Jews in Kuwait » , p. 68 & Records of Kuwait , Vo. 1 , p. 643

)62( عبداهلل النوري، حكايات من الكويت، �س167.
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�لعربي  �لقدوم ملنطقة �خلليج  بد�أ يف  و�لذي  باري�س,  BROTHERS( ومقرها يف 
ودبي,  و�لكويت,  )�لبحرين,  �ملنطقة  زيارته  و��شتمر يف   ,)63( �لعام 1906  من  بدءً� 
ولنجة, وبو�شهر( حتى �لعام 1930 خالل مو��شم �لغو�س, ويف �الأعو�م �لتي ال ياأتي 

فيها , كان ير�شل ممثاًل لل�شركة مع عدد من �ملوظفني �أ�شهرهم �ألربت حبيب.

حر�س جتار �للوؤلوؤ �الأجانب على �إقامة عالقات وثيقة مع جتار �للوؤلوؤ �ملحليني 
�آل  بن علي  و�شمالن  �مل�شف, وح�شني  و�إبر�هيم  �ملطريي,  )�لطو�وي�س( مثل: هالل 
يف  غالبًا  حمليني  و�شطاء  عرب  �أو  مبا�شرة  منهم  �للوؤلوؤ  ي�شرتون  فكانو�  �شيف)64(, 
يزورون  كانو�  و�أحيانًا  �لعربي,  �خلليج  يف  �للوؤلوؤ  وجتار  بيع  مر�كز  �أهم  �لبحرين, 

�لكويت �لتي �حتفظو� بعالقات جيدة مع حكامها.

ر�جت جتارة �ل�شالح يف منطقة �خلليج �لعربي منذ �أو�خر �لقرن �لتا�شع ع�شر  
�ل�شباح  مبارك  �ل�شيخ  عهد  يف  �لكويت  وكانت  �لع�شرين,  �لقرن  ع�شرينيات  وحتى 
�ل�شالح  �تفاقية حظر جتارة  توقيعه  �لرغم من  �لتجارة, على  �أهم مر�كز هذه  من 
�لتجارة مل�شلحتها  �أحيانًا عن هذه  تتغا�شى  كانت  و�لتي  �لعام 1900,  بريطانيا  مع 
وم�شلحة حلفائها, مثل �ل�شيخ مبارك �ل�شباح, و�الأمري عبد�لعزيز �آل �شعود �شلطان 

جند.

�لقرن  �أو�خر  �لفرتة من  GOGUYER ( خالل   ( �لفرن�شي جوجييه  يعترب 
�لتا�شع ع�شر  وحتى وفاته �لعام 1907 �أ�شهر جتار �ل�شالح يف منطقة �خلليج �لعربي, 
وكان مقر وكالته يقع يف م�شقط, وجتارته تغطي عموم منطقة �خلليج �لعربي, وله 
عالقات جيدة مع �ل�شيخ مبارك �ل�شباح حاكم �لكويت )1896-1915( �لتي يزورها 
�أحيانًا, وكان جوجييه متزوجًا من يهودية جز�ئرية تدعى يا�شمينة �لباز, على �لرغم 
قريب  �لتجارية  �أعماله  �إد�رة  تولى  جوجييه  وفاة  وبعد  يهوديًا)65(,  يكن  مل  �أنه  من 

)63( Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 1 , p. 430,442,500

)64( �شيف, مرزوق �ل�شمالن, تاريخ �لغو�س على �للوؤلوؤ يف �لكويت و�خلليج �لعربي, ج2، ط2, ذ�ت �ل�شال�شل, �لكويت, 1989, �س406-
.407

)65( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س, �س125. 
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�إلى  حتول  يهودي  وهو  جوجييه,  �إبر�هيم  با�شم  عرف  �لذي  �لباز,  �إبر�هيم  زوجته 
�الإ�شالم وتزوج من فتاة عمانية م�شلمة)66( و��شتمر يف �إد�رة �لوكالة حتى �لعام 1922 
عندما قام مع �أبناء جوجييه بت�شفية �أعمال �ل�شركة يف م�شقط و�ملناطق �الأخرى وبيع 

�أمالكه ومغادرتها)67(.

عمل تاجر يهودي فرن�شي يدعى من�شي) MENASCHE ( يف جتارة �ل�شالح 
�لفرن�شية   ) LOUIS DIEU( يف منطقة �خلليج �لعربي كوكيل ل�شركة لوي�س ديو
منذ �لعام 1912 )68(, وقد ز�ر من�شي �لكويت يف يناير )كانون �لثاين( �لعام 1913 
ل�شر�ء مركب غادرها �إلى �لب�شرة, ورمبا يكون هذ� غطاًء لن�شاطه يف جتارة �ل�شالح 
�ملحظورة, ويبدو �أن �لف�شل كان حليفه حيث قام يف مايو )�أيار( �لعام 1913 ب�شحن 
�أ�شلحته وذخريته �إلى �أوروبا, وترك ل�شقيقه مهمة ت�شفية �أعماله وجمع م�شتحقاته يف 

م�شقط حتى مار�س )�آذ�ر( �لعام 1914 )69(.

�شبق �أن تطرقنا لتجارة جلود �الأغنام يف �لكويت, و�أن عددً� من �ليهود مار�س 
�لتي نالت �شهرة كبرية, خ�شو�شًا يف ثالثينيات �لقرن �ملا�شي, حيث  �لتجارة  هذه 
ز�د �لطلب �لعاملي عليها, وهذ� ما دفع تاجر يهودي ميلك �شركة جلود يف لندن يدعى 
نوفمرب  يف  �لكويت  لزيارة   )  PINHAS DAVIDOOFF( د�فيدوف  بينحا�س 
�ملعتمد  قدرها  لذلك  ميز�نية  وو�شع  �جللود,  ل�شر�ء   1936 �لعام  �لثاين(  )ت�شرين 

�لربيطاين بـ80 �ألف روبية)70(.

��شتطاعت �شركة يهودية عر�قية ميلكها د�ود مو�شي ومو�شي حزقيل �حل�شول 
�أحمد �جلابر  �ل�شيخ  �لعام 1931م من  بالكهرباء  �لكويت  تزويد مدينة  �متياز  على 

)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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�ل�شباح )1921-1950( ملدة 35 �شنة مقابل 3000 روبية, تدفع �شنويًا ل�شيخ �لكويت, 
تنفيذ  تعذر  ولكن  �شمعة)71(,   30 قوته  مل�شباح  �آنات   6 تبلغ  لل�شركة  كهرباء  ور�شوم 

�التفاق بعد �أن قامت �ل�شركة بعدة زيار�ت للكويت وهو ما توقعه �ملعتمد �لربيطاين.

الوضع االجتماعي لليهود في الكويت

�شكن �ليهود يف �لكويت بحي �شرق, بالقرب من �ملنطقة �لتجارية, حيث عرف 
�جلزء �لذي �شكنوه من هذ� �حلي با�شم »فريج �ليهود«)72(, و�لذي يقع بالقرب من 
يف  ذلك  وبعد  �لقطان,  خليل  قي�شرية  يف  ودكاكينهم  و�ل�شفافري,  �لبو�لطو  �شوق 
فقد  عليهم,  مغلقًا  �ليهود  �شكنه  �لذي  �لفريج  هذ�  يكن  ومل  ر�شد�ن,  �بن  قي�شرية 
كان يجاورهم عدد من �ل�شكان �ملحليني, وهذ� ما يظهر من خالل بع�س وثائق �لبيع 
ويف  �لكويت  يف  �ليهود  �إن  �لقول:  ميكن  لذلك  للعقار�ت,  �ملختلفة  و�لوقف  و�ل�شر�ء 

عموم منطقة �خلليج �لعربي مل يعرفو� �جليتوهات خالل �إقامتهم بها. 

يف  �ليهودي  �لكني�س  ثم  �ملنزل  على  كبري  ب�شكل  �لكويت  يف  �ليهود  �عتمد 
�لنظامية  �أو  �الأهلية  �خلا�شة  �ملد�ر�س  �أو  �لكتاتيب  �إلى  يتجهو�  ومل  �أبنائهم,  تعليم 
مثل �ملباركية ) 1911( و�الأحمدية )1921( )73(, وبعد �فتتاح رجل �لدين �مل�شيحي 
�لعربية  �الإر�شالية  مدر�شة   )  EDWIN E. CALVERLEY( كالفرييل  �إدوين 
)�الأمريكية( للبنني �لعام 1912, �جته �إليها �أبناء �ليهود لدر��شة �للغة �الإجنليزية, 
وكان من �أو�ئل طالبها 9 �إلى 10 طالب م�شلمني و3 من �ليهود �لذين �رتفع عددهم 

�إلى 6 طالب يف �لعام �لتايل)74(.

جلب �ليهود يف �لكويت �لعام 1927 معلمًا لتعليم �أبنائهم �لقر�ءة و�لكتابة باللغة 
�لعربية مقابل 30 روبية يف �ل�شهر, يدفعها كل طالب من �لطالب �لذين بلغ عددهم 

)71( Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 9 , p. 636

)72( عبد�لعزيز, �لر�شيد, تاريخ �لكويت, م.�س. �س38.

)73( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)74( �نظر: يو�شف, �ل�شهاب, رجال يف تاريخ �لكويت, ج2, )د ن(, �لكويت, 1994, �س178-179؛ �نظر �أي�شًا: 
 The Arabian Mission , Vo. 3 , No. 83 , October to December 1912 , p. 9.
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15 طالبًا)75(, ومل تذكر �مل�شادر موقع هذه �ملدر�شة �لتي رمبا كانت يف �لكني�س, و�لتي 
�أدى قيامها �إلى تناق�س عدد �لطالب �ليهود يف مدر�شة �الإر�شالية �إلى طالب و�حد يف 
�لعام �لذي �فتتحت فيه �ملدر�شة, ومل ت�شتمر طوياًل هذه �ملدر�شة ب�شبب تناق�س عدد 
�ليهود يف �لكويت ب�شكل كبري, ولعدم قدرتها على توفري ما يحتاجه �ليهود الأبنائهم 
�لدرو�س  وبع�س  �لعربية  باللغة  و�لكتابة  �لقر�ءة  تعليم  على  و�قت�شارها  تعليم,  من 

�لدينية)76(. 

�قت�شرت �الإ�شهامات �الأدبية و�لثقافية لليهود يف �لكويت وعموم منطقة �خلليج 
بالد  �إلى  �أ�شولهما  ترجع  �للذين  �لكويتي,  عزر�  ود�ود  �شالح  �الأخوين  على  �لعربي 
�إلى   )1905( ومنها  بغد�د  �إلى  �نتقل  ثم  يعقوب  عزر�  و�لدهما  ولد  حيث  فار�س, 
�لكويت �لتي ولد فيها �شالح يف �لعام نف�شه, ود�ود �لعام 1910م, وقد ��شتهر �شالح 
على  �لعزف  بتعلم  بدء�  حيث  و�لتلحني,  و�لغناء  و�لعود  �لكمان  على  بالعزف  ود�ود 
كمان وعود �أح�شرهما قريب و�لدهما و�شريكه من �لهند, ثم �شقلت موهبتهما على 
يد �لفنان �لكويتي خالد �لبكر)77(, وهو ما تنفيه بع�س �مل�شادر �ليهودية �لتي توؤكد 
اأن موهبتهما موروثة، برزت من خالل ال�صماع والتقليد، واأنهما نادرًا ما اعتمدا على 

�لغري يف تعلم �ملو�شيقى)78(.

�أخذ �شالح ود�ود �لعزف يف �ملقاهي و�حلفالت �خلا�شة حتى ��شتهر� فهاجر� 
�نتقال  ومنها  �لقبن�شي,  �ملعروف حممد  �لفنان  مع  للعمل   1922 �لعام  �لب�شرة  �إلى 
 ,)79( �لعام 1930  ��شتقر� يف بغد�د  �لليلية, حتى  �الأندية  �أحد  للعمل يف  �لعمارة  �إلى 
وقد �رتبطت هجرتهما يف ذلك �لوقت بك�شاد �أعمال �لفن و�لغناء, خ�شو�شًا يف عهد 
يكون  ال  وهذ�  بفنهما,  �الرتقاء  يف  ورغبتهما   )1921-1917( �ملبارك  �شامل  �ل�شيخ 
باال�شتمر�ر يف �الإقامة بالكويت, فهاجرت جمموعة كبرية من �ليهود �إلى �لعر�ق يف 

)75( The Arabian Mission, Vo. 3 ,  No. 142 , July to September 1927 , p. 13

)76( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س, �س135. 

)77( بثينة, حمد�ن, »�شلومو �شالح«, �شحيفة �لقب�س, عدد 12522, 10 �أبريل )ني�شان( 2008, �س38. 

)78( » History of the Jews in Kuwait » , p. 68

)79( Ibid , p. 68
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عقد �لع�شرينيات من �لقرن �ملا�شي)80(, وقد �أ�ش�س �شالح ود�ود عزر� �لكويتي فرقة 
غنائية يف بغد�د, و�شاركا يف موؤمتر �ملو�شيقيني �لعرب �الأول �لذي عقد يف �لقاهرة 
�لعام 1932, و��شتمر� بت�شجيل �الأغاين و�إقامة �حلفالت �لغنائية حتى هجرتهما �إلى 
�إ�شر�ئيل نهاية �الأربعينيات من �لقرن �لع�شرين, حيث �أ�ش�شا هناك فرقة غنائية يف 
من  �لرغم  على  �شهرتهما  �نح�شرت  حيث  �الإ�شر�ئيلية,  �الإذ�عة  من  �لعربي  �لق�شم 
�لذي  �لكويتي,  �شالح  �ملطرب  �بن  �لكويتي,  �شليمان  بجهود  لفنهما  �العتبار  �إعادة 
اأعاد ن�صر تراث والده وعمه، حتى مت اإطالق ا�صمهما على اأحد �صوارع تل اأبيب موؤخرًا.

�خلليج  فناين  مع  فنية  بعالقات  �لكويتي  عزر�  ود�ود  �شالح  �الأخو�ن  �رتبط 
�لعربي �ملعروفني يف ذلك �لوقت, مثل: �أ�شتاذهما خالد �لبكر, وعبد�للطيف �لكويتي, 
للعر�ق  زيارتهم  عند  وكانا مالذهم  لهم,  �الأحلان  وقدما  �الآخرين,  �خلليج  وفناين 
لت�شجيل �أغانيهم يف ثالثينيات �لقرن �ملا�شي)81(, وظهرت هذه �لعالقة بذكر بع�س 
�لفنانني �خلليجيني لهما يف �أغنياتهم كاأغنية �لفنان عبد�للطيف �لكويتي: »يوم �شفت 
فنهما  فكان  �ملوت جاين«)82(,  ترى  �لكويتي  يا �شالح  قلت  �ل�شفايف,  �خلدود وحمر 
كويتيًا خليجيًا خال�شًا, ت�شكل من خالل �لبيئة �لتي عا�شو� فيها ووجدو� بها, ومنها 

تعلمو� مبادئ �لغناء و�لعزف و�لتلحني على �أيدي فنانني كويتيني)83(.

�ختلفت �الآر�ء ب�شاأن ت�شمية �شالح ود�ود عزر� بـ»�لكويتي« على �لرغم من �أن 
�أ�شولهما من �لعر�ق, ومل تتجاوز �إقامتهما يف �لكويت �لتي ولد� فيها 17 عامًا, حيث 
يذكر �لدكتور �شالح �لعجريي �أنه �أطلق عليهما لقب »�لكويتي« لعدم رغبتهما بذكر 
�أما  �ملجتمع)84(,  فيه يف  �لوقت غري مرغوب  �لغناء يف ذلك  الأن  �ل�شحيح,  ��شمهما 
�لدكتور يعقوب �لغنيم فيقول: �إن ح�شولهما على هذ� �للقب جاء عندما ز�ر �لفنان 
عبد�للطيف �لعبيد �مللقب كذلك بالكويتي بغد�د لت�شجيل جمموعة من �أغانيه �لعام 

)80( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س. �س148. 

)81( خليفة، عبداهلل الوقيان، الثقافة يف الكويت، بواكري واجتاهات، )د ن(، الكويت، 2006, �س285.

)82( �شحيفة �لقب�س, �لعدد 12024, 23 نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 2006, �س10.

)83( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س. �س150.

)84( �شحيفة �لقب�س, �لعدد 12024, م.�س, �س10.
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1927 يف �شركة بي�شا فون ور�فقه �شالح عزر�, فلما علمت �ل�شركة �أن عبد�للطيف 
�لعبيد يلقب بالكويتي �أطلقت على �شالح �للقب نف�شه)85(, وقد يكون �شبب ح�شولهما 
على هذ� �للقب هو �أن �شالح ود�ود ولد� يف �لكويت �لتي ظهرت فيها موهبتهما ومنها 
�نت�شرت �إلى �ملناطق �ملجاورة يف �خلليج �لعربي و�لعر�ق, لذلك ن�شبا �إلى هذه �ملنطقة 
وهذ� ما هو �ملعتاد يف تلك �لفرتة؛ حيث حمل لقب »�لكويتي« �أ�شر يهودية �أخرى)86(. 

عمل �ليهود يف �لكويت على �الحتفاظ بعالقات جيدة بال�شكان �ملحليني وتكوين 
لعبت  وقد  �لعالقة.  يعكر �شفو هذه  ما  �بتعدو� عن كل  لذلك  عالقات طيبة معهم, 
�لتي  )�الأمريكية(  �لعربية  �الإر�شالية  ومدر�شة  �لكويتي  للمجتمع  �ملت�شاحمة  �لطبيعة 
ُوجد بها طالب من ديانات خمتلفة دورً� مهما يف �لعالقات �جليدة و�ملت�شاحمة ما 
�ملت�شاحمة  �لطبيعة  �لرحالة  من  كثري  و�شف  وقد  �ملحليني)87(,  و�ل�شكان  �ليهود  بني 
للمجتمع �لكويتي, وهو ما �أكده لوي�س بيلي �لذي ز�ر �لكويت يف �شتينيات �لقرن �لتا�شع 
�أن �ليهود يتمتعون بحرية �لعبادة و�ل�شعائر من دون م�شايقات, و�أكده  ع�شر, وذكر 

كذلك بع�س �ليهود �ملقيمني �شابقًا يف �لكويت)88(.

وعا�شو�  و�ملقاهي,  �الأ�شو�ق  يف  �ملحليني  بال�شكان  �لكويت  يف  �ليهود  �ختلط 
�لتقا�شي  حق  لهم  وكان  �شو�بط,  �أو  قيود  دون  من  جتاريًا,  معهم  وتعاملو�  بينهم 
�أمام �ملحاكم �ملحلية �لتي �عتمدت �شهاد�تهم �أمامها, كما حدث عندما �شهد يهودي 
يدعى حزقيل �لعام 1931 يف مو�صوع توكيل فخر بن رجب لداود بن �صلطان)89(, كما 
�عتمدت �لتوكيالت �لتي يتقدمون بها �إلى �ملحكمة �أو �لقا�شي �ملحلي عندما ح�شرت 
�ليهودية �شريح بنت من�شي عزيز ووكلت �شقيقها عزر� لبيع د�رها يف �لب�شرة �لعام 

)85( �ل�شابق, �س10. 

)86( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س, �س150.

)87( �مل�شدر نف�شه, �س152.

)88( �نظر: �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية مع �لباحث. �نظر �أي�شًا: 
 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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1932)90(, و�تخذ بع�شهم موقفًا �إيجابيًا من �لق�شايا �لتي �آمن بها �ل�شكان �ملحليون 
مثل الق�صية الفل�صطينية، حينما تقدم كورجي روفائيل بتربع دعمًا لل�صعب الفل�صطيني 

�لعام 1947، واإن ُرف�س هذا التربع)91(.

وعلى �لرغم من �لعالقات �جليدة عمومًا �لتي جمعت بني �ليهود يف �لكويت 
مثل  �ملجتمع,  قبل  من  �ملرفو�شة  �ليهودية  �ملمار�شات  بع�س  فاإن  �ملحليني,  و�ل�شكان 
ت�شنيع وبيع �خلمور و�الإقر��س بالربا, قد ت�شببت يف توتر عالقتهم بال�شكان �ملحليني, 
لكنها مل تكن �نطباعًا عامًا و�شاماًل جلميع �ليهود يف �لكويت, كما كان لفئات �أخرى 
موقف �أقل �ألفة جتاههم, مثل �لفئات �الأقل تنورً� وثقافًة من �لفئات �الأخرى, لكنها مل 

ت�شكل يومًا من �الأيام عن�شر تهديد ال�شتقر�رهم.

�ليهودية,  �الأقلية  جتاه  �ل�شيعة  �مل�شلمني  عن  �ل�شنة  �مل�شلمني  موقف  يختلف 
فامل�شلمون �ل�شنة كانو� �أكرث ت�شاحمًا من بع�س �مل�شلمني �ل�شيعة جتاه �الأقلية �ليهودية 
و�شر�ب  �ملوقف من طعام  �الأخرى)92(, وهذ� يظهر غالبًا يف  �لديانات  وغريهم من 
كافتهم,  ولي�س  �الإير�نيني,  �ل�شيعة  علماء  مفهوم عدد من  �إلى  ي�شتند  �لذي  �ليهود, 
�لقائل بنجا�شة �أهل �لذمة, على �لرغم من �ل�شد�قة و�لعالقات �جليدة �لتي ربطت 
م�شنع  �أول  �شاحب  حملب  �شا�شون  �شالح  فاليهودي  �ل�شيعة)93(,  وبع�س  �ليهود  بني 
للثلج يف �لكويت و�جه دعاية من بع�س �ل�شيعة بتحرمي �ل�شر�ء منه حتى ��شطر �إلى 
�إغالق م�شنعه وبيعه الأحد �لتجار �ل�شيعة)94(, وبع�شهم كان ال ي�شرب من �الإناء �لذي 
�أنور من�شي كوهني يعني عاماًل م�شلمًا يف دكانه حتى  ي�شرب منه يهودي, مما جعل 

ي�شتطيع تقدمي �ل�شاي و�لقهوة لعمالئه من �ل�شيعة)95(. 

)90( Ibid, p. 288 

)91( �شحيفة �لقب�س, �لعدد 12024, م.�س., �س10.

)92( �نظر: �شموئيل, �أتينجر, �ليهود يف �لبلد�ن �الإ�شالمية, م.�س., �س21 ؛ �نظر �أي�شًا:
The Arabian Mission , Vo. 8 , No. 90 , July to September 1914 , p 8.

)93(  يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س, �س157-156.

)94( عبداهلل، خالد احلامت، من هنا بداأت الكويت، م.�س.، �س160.

)95( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية مع �لباحث.
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تاأثر �ليهود يف �لكويت بال�شكان �ملحليني كما يحدث د�ئمًا عندما تتاأثر �الأقليات 
�لثياب  �رتد�ء  على  �ليهود  عامة  فاعتاد  �الأغلبية,  متثله  �لذي  �حل�شاري  باملحيط 
�لتي هاجرو�  �ملناطق  بع�شهم مالب�س  يرتدي  و�أحيانًا  و�لعقال,  �لب�شت  مثل  �ملحلية 
منها, و�لبع�س كان يرتدي �ملالب�س �الأوروبية وي�شعون �لطربو�س)96(, و�رتدت �ملر�أة 
�ليهودية �لعباءة وغطاء �لوجه )�لبو�شيه( عند خروجها من �ملنزل)97(, وهذ� ما جعل 
�لبع�س ال مييز بينهم وبني غريهم من �ل�شكان �ملحليني, �أما رجال �لدين, وكانو� قلة, 

فريتدون قبعة خا�شة يطلق عليها حمليًا ��شم �لتيلة)98(.

ميكن و�شف �ليهود يف �لكويت باأنهم مل يكونو� ملتزمني دينيًا بتعاليم �لديانة 
تكون  رمبا  و�لتي  و�ملت�شددة,  �ملعقدة  و�ل�شعائر  �لتعاليم  من  بالكثري  �ملليئة  �ليهودية 
حاجزً� �أمام �ندماج �ليهود يف �ملجتمع �لذي يقيمون فيه, فاقت�شر �ليهود يف �لكويت 
�أحيانًا  �شلو�ت  من  �لدينية  �ل�شعائر  بع�س  �أد�ء  على  �لعربي  �خلليج  منطقة  وعموم 
يف �لكني�س وغالبًا يف منازلهم, وعدم �لعمل يف يوم �ل�شبت)99(, وهذ� ال يعني عدم 
وجود بع�س رجال �لدين بني �ليهود يف �لكويت, ف�شامويل زومير يذكر �أنه من �لزو�ر 
�أو  »ر�ب«  �مل�شيحية  �لكتب  لبيع  )�الأمريكية(  �لعربية  �الإر�شالية  دكان  على  �ملرتدين 

رجل دين يهودي, و�شفه باملطلع و�مللم بالعهد �جلديد)100(. 

ُوِجد بع�س من يوؤدي �لوظائف �لدينية �ل�شرورية لليهود يف �لكويت, وغالبيتهم 
مل يكونو� من �ملخت�شني بها, فبع�شهم يوؤم �مل�شلني يف �لكني�س, وبع�شهم يقود �الإن�شاد 
و�لرت�تيل �لدينية ويطلق عليه لقب »�ملرتل« �أو »�حلّز�ن« وبع�شهم عمل حانوتيًا)101(, 
للحيو�نات  �ل�شرعي  �لذبح  عملية  ليتولى  »�شوحيط«  �شرعي  ذ�بح  �أحيانًا  ُوِجد  كما 

)96( » History of the Jews in Kuwait » , p. 68.

)97( �أنور من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)98( �لتيلة: تعني �لغطاء الأنها كانت تغطي ر�أ�س �مل�شروبات �لغازية )�لنامليت(, حمد حممد �ل�شعيد�ن, �ملو�شوعة �لكويتية �ملخت�شرة, 
ج1، ط3, موؤ�ش�شة �لكويت للتقدم �لعلمي, �لكويت, �س310.

)99(  يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, �س164.

)100( The Arabian Mission , Vo. 2 , No. 49 , January to March 1904 , p. 5,6

)101( �شحيفة �لقب�س, �لعدد 12024, 23 نوفمرب )ت�شرين �لثاين( 2006, �س10.  
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و�لطيور الأكلها, ويف �لفرت�ت �لتي ال يوجد فيها يكون طعامهم غالبًا �لدجاج �أو �حلمام 
بعد ذبحه ومتليحه بغ�شله مبياه �لبحر.

كان لليهود يف �لكويت مقربة وكني�س ال يعرف على وجه �لتحديد متى �أقيما, 
ومن �ملرجح �أن تكون �ملقربة قد �أقيمت يف �لعقد �الأول من �لقرن �لع�شرين, ويعتقد 
هناك  كان  و�إن  �لكويت,  مدينة  يف  �خلليجية  جممع  من  بالقرب  �الآن  موجودة  �أنها 
حتفظات على كون هذه �ملقربة يهودية, �أما �لكني�س �ليهودي فتذكر بع�س �مل�شادر 
�ملوؤكد  من  ولكن  �لد�خلي,  �ل�شوق  قرب  �شرق  حي  يف  منازلهم  من  بالقرب  يقع  �أنه 
�لقرن  منت�شف  حتى  وجوده  و��شتمر  �لع�شرين  �لقرن  من  �الأول  �لعقد  قبل  بني  �أنه 

�لع�شرين)102(.

اأعيادهم الدينية، خ�صو�صًا  اعتاد اليهود يف الكويت االجتماع يف الكني�س يف 
�ليوم,  هذ�  يف  �لعمل  حلرمة  �جلمعة  يوم  من  له  �لتح�شري  يبد�أ  �لذي  �ل�شبت,  يوم 
يعد �جلمعة  الأنه  »بيوتي«؛  ��شم  �لذي يطلق عليه  ويعدون طعامهم  �أعمالهم  فينهون 
يف  ون�شاًء,  رجااًل  م�شايقات,  دون  من  كني�شهم  يف  يجتمعون  ثم  �ل�شبت)103(,  ليوؤكل 

�ملكان �ملخ�ش�س لهم ميار�شون طقو�شهم �لدينية بكل حرية)104(. 

تعر�س �ليهود ملحاوالت حتويلهم من ديانتهم �إلى �عتناق �مل�شيحية و�الإ�شالم 
)�الأمريكية(  �لعربية  �الإر�شالية  يد  على  �الإكر�ه  �أو  باجلرب  ذلك  يكون  �أن  دون  من 
و�جلمعية �خلريية �لعربية )�الإ�شالمية( �لتي تاأ�ش�شت يف �لكويت �لعام 1913, لكن 
�ليهود يف  من  �الإ�شالم  �عتنقو�  من  �أو�ئل  ومن  كان حمدودً�,  �ملحاوالت  جناح هذه 

�لكويت �لدكتور �إبر�هيم �أفندي و�بنته لطيفة, مطلع �لقرن �لع�شرين)105(. 

جنحت �جلمعية �خلريية �لعربية يف حتويل عدد من غري �مل�شلمني من �ليهود 

)102( ج ج لورمير, دليل خليج, �لق�شم �جلغر�يف, ج4, �س1307 و�أنور من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية.

)103( يو�شف �ل�شهاب, رجال يف تاريخ �لكويت, ج1, �س213-212. 

)104( » History of the Jews in Kuwait » , p. 68

)105( Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 3 , p. 676
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و�مل�شيحني �إلى �الإ�شالم, قامت �جلمعية »باإيو�ئهم وم�شاندتهم« كما يذكر عبد�لعزيز 
�إ�شالم  تقاريرها  يف  ذكرت  فقد  )�الأمريكية(  �لعربية  �الإر�شالية  �أما   �لر�شيد)106(, 
�لبع�س, لكنها مل تذكر ما �إذ� كانو� يهودً� �أو م�شيحيني �أو كالهما)107(, ومل تذكر �أي 
معلومات �أخرى عن �مل�شلمني �جلدد �شوى �إ�شارة �الإر�شالية �لعربية )�الأمريكية( من 
�أنهم »ظهرو� ب�شكل غري مر�س الأ�شباب متنوعة, كما ي�شتدل من كالم �أحد م�شوؤويل 
مال نظري  �أن يح�شل على  يتوقع  م�شلمًا فال  يكون  �أن  �أر�د  قال: من  �لذي  �جلمعية 

ذلك«)108(.

في  باليهود  واألجنبية  المحلية  السلطتين  عالقة 
الكويت:

حافظ �ليهود يف �لكويت على عالقات طيبة مع �ل�شلطة �ملحلية, وكان بع�شهم 
يقدم منذ ��شتقر�رهم يف �لكويت هدية �شنوية للحاكم)109(, وتوطدت هذه �لعالقة يف 
عهد �ل�شيخ مبارك �ل�شباح )1896-1915( نتيجة لرغبة �ل�شيخ مبارك �ل�شباح يف 
�زدهار �لكويت جتاريًا, ورغبة �ليهود يف حمايته لهم, فنجد �ل�شيخ مبارك �ل�شباح 
االأقم�صة  بع�س  ا�صتولوا على  والزبري  الكويت  الطرق بني  يالحق جمموعة من قطاع 
مبارك  ال�صيخ  ثقة  نيل  بع�صهم  وا�صتطاع  �لكويت)110(،  يف  �ليهود  �لتجار  من  لعدد 
ال�صباح الذي اأر�صل تقريرًا عن زيارة البعثة االأملانية للكويت بخ�صو�س م�صروع �صكة 
حديد برلني - بغد�د �إلى �ملقيم �ل�شيا�شي �لربيطاين يف بو�شهر مع يهودي و�شفه باأنه 

موثوق به لديه)111(. 

��شتمرت �لعالقات �جليدة بني �الأقلية �ليهودية و�ل�شلطة �ملحلية يف �لكويت بعد 

)106( عبد�لعزيز, �لر�شيد, تاريخ �لكويت, م.�س., �س374.

(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

)110( عبد�لعزيز, �لر�شيد, تاريخ �لكويت, م.�س., �س218.

)111( �شلطان, بن حممد �لقا�شمي, بيان �لكويت – �شرية حياة �ل�شيخ مبارك �ل�شباح, )د ن(, �ل�شارقة, 2004, �س112.
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ذلك على �لرغم مما �شابها يف عهد �ل�شيخ �شامل �ملبارك �ل�شباح )1921-1917( 
نتيجة لدور عدد من �ليهود يف ت�شنيع وبيع �خلمور و�مل�شكر�ت, حيث قام �ل�شيخ �شامل 
يف  �لعاملني  و��شتدعى  �نت�شارها,  من  للحد  �الإجر�ء�ت  ببع�س  بالتدين  عرف  �لذي 
�ال�شتمر�ر  �ليهود وحذرهم من  �ل�شكان من  وترويجها بني  �لكحولية  �مل�شروبات  بيع 
يف ذلك)112(, لكن هذ� �لت�شدد كان خا�شًا بهوؤالء, ومل ي�شمل جميع �ليهود �ملقيمني 
يف �لكويت, حيث كفل �ل�شيخ �شامل �ل�شباح �ليهودي �شالح �شا�شون حملب للذهاب 
�إلى �لب�شرة بعد حب�شه بطلب من م�شاعد �ملعتمد �لربيطاين يف �لكويت )�أغ�شط�س 
�لتجارية  �المتياز�ت  �لكثري من  �ليهود على  )113(, كما ح�شل  �لعام 1918   ) )�آب( 
�أمعاء �الأغنام يف عهد �ل�شيخ  و�الحتكارية �لتي �شبق �لتطرق لها, مثل �متياز �شر�ء 
مبارك �ل�شباح, ثم يف عهد �ل�شيخ �أحمد �جلابر مر�ت عدة, و�متياز تزويد مدينة 

�لكويت بالكهرباء �لعام 1931.

كثرية  الأ�شباب  باالأقليات  وثيقة  بعالقات  �الأجنبية  �ل�شلطات  د�ئمًا  �حتفظت 
كونها جماعة وظيفية بينها وبني �ل�شكان �ملحليني, ومدخاًل غري مبا�شر يف �ل�شوؤون 
�لد�خلية للكيانات �ل�شيا�شية �ملختلفة, وتناولت وثيقة بريطانية �شرية كتبها م�شاعد 
�ملعتمد �ل�شيا�شي �لربيطاين يف �لكويت �لعام 1918, عزل �ل�شيخ �شامل �ملبارك �ل�شباح 
ب�شبب �شيا�شته جتاه �حل�شار �القت�شادي �لربيطاين للدولة �لعثمانية وحلفائها �أثناء 
�إلى  له,  بدياًل  �الأ�شرة  �أبناء  �أحد  وتعيني  )1914-1918م(  �الأولى  �لعاملية  �حلرب 
�أو  �أع�شائه من �ليهود بوجود وزير  �أحد  �أو منتخب يكون  جانب تكوين جمل�س معني 
م�شت�شار بريطاين �إلى جانب �ملجل�س)114(, لذلك �عتربت بريطانيا �ليهود يف �لكويت 
�جلابر  �أحمد  �ل�شيخ  �لكويت  حاكم  مع  وقعتها  �تفاقية  يف  لها  �لتابعني  �لرعايا  من 
�ل�شباح )1921-1950م( عام 1925 متعلقة بالرعايا �لربيطانيني و�الأقليات �لتابعة 
لهم)115(, حيث جعلت هذه �التفاقية �ل�شلطة �لقانونية على من لي�شو� من رعايا �لكويت 

)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 �لربيطاين, لذلك فلم يكن ينظر لليهود على �أنهم مو�طنون كويتيون �أو من 
رعايا �لكويت, وخ�شو�شًا �أن نظام �جلن�شية �لكويتية مل يظهر �إالَّ يف فرتة الحقة, كما 

مل يكونو� يحملون وثائق �شفر تثبت تبعيتهم للكويت.

 1925 �تفاقية  قبل  حتى  �لربيطانيني  �لرعايا  من  �لكويت  يف  �ليهود  �عترب 
حيث كانت �لق�شايا �لقانونية �ملتعلقة بهم ترفع �إلى �ملعتمد �لربيطاين, وقد ت�شمنت 
�لوثائق �لربيطانية �لعديد من هذه �لق�شايا, منها ق�شية �شالح �شا�شون حملب �لتي 
�شبق �لتطرق لها, وق�شية �أرملة يهودية تدعى فرحا بنت ناحوم ) 1921 ( و�ليهودي 
معلم مر�د بن مو�شي, وبع�شهم عمل يف وظائف ر�شمية بريطانية مثل ماأمور �لربيد 

حزقيل عام 1931 )116(.

وهجرتهم  بالصهيونية  الكويت  في  اليهود  عالقة 
منها:

مل يكن ينظر لليهود يف �لكويت على �أن لهم �رتباطًا باحلركة �ل�شهيونية حتى 
�أربعينيات �لقرن �لع�شرين, عندما �أ�شدرت �الأمم �ملتحدة قر�رها بتق�شيم فل�شطني 
يف نوفمرب )ت�شرين �لثاين( �لعام 1947 و�إعالن قيام دولة �إ�شر�ئيل �لعام 1948 فبد�أ 
�لبع�س �لربط بني �ليهود يف �لكويت و�لبحرين باحلركة �ل�شهيونية ودولة �إ�شر�ئيل, 
خ�شو�شًا بعد �إعد�م �لتاجر �ليهودي �لعر�قي �ملعروف يف �لكويت �شفيق عد�س �لعام 

1948 التهامه بتهريب �ل�شالح و�لب�شائع �إلى �إ�شر�ئيل)117(.

و�ل�شاعات  �لعطور�ت  مثل  �الإ�شر�ئيلية,  �مل�شانع  تنتجها  �لتي  �ل�شلع  كانت 
و�ل�شابون و�ملالب�س, ت�شل �إلى �لكويت بعد �أن يكتب عليها »�شنع يف فل�شطني« حتى 
ي�شمح بدخولها, لكن �ل�شلطات تنبهت لهذ� �الأمر فقامت مبنعها)118(, وكانت و�شيلة 

)116( Ibid, Vo.4, p. 201 ,174-173 & Vo. 5 , p. 178.

)117( �نظر: علي, �إبر�هيم عبده وخريية قا�شمية, �ملرجع �ل�شابق, �س67؛ �نظر �أي�شًا:  
Kuwait Political Agency , Vo. 12 , p. 642-641.

)118( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية مع �لباحث.
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�الت�شال بني دولة �إ�شر�ئيل وو�شطائها يف �لكويت من �ليهود هي �لتلغر�ف و�لطرود 
�لتي ال  �لربيطانية  �لربيد  �شركة  �إد�رة  �لربيد حتت  كان  �لربيدية, حيث  و�لر�شائل 
حاكم  ال�صباح  ال�صامل  عبداهلل  ال�صيخ  قام  حتى  اجلمركية،  الدوائر  لرقابة  تخ�صع 
�لكويت  بني  �لربيدية  �خلدمات  تعليق  بطلب   1953 �لعام   )1965-1950( �لكويت 

و�إ�شر�ئيل من �إد�رة �لربيد �لربيطانية)119(.

قامت عمليات تهريب لل�شلع و�لب�شائع ما بني �لكويت و�إ�شر�ئيل جوً� من طريق 
قرب�س وعرب خطوط الطريان املختلفة و�صركة نفط الكويت الربيطانية - االأمريكية 
�شادر�تها  على  �جلمركية  �لرقابة  من  م�شتثناة  �ل�شركة  لكون  �لوقت,  ذلك  يف 
وو�رد�تها)120(, وبرً� من �لكويت عرب �لعر�ق �أو �ململكة �لعربية �ل�شعودية �إلى �الأردن 
�خلط  هذ�  عرب  �ملهربة  �ملو�د  �أ�شهر  ومن  �لعك�س,  �أو  �إ�شر�ئيل  �إلى  ومنها  ولبنان 
�لذهب)121(، ودارت ال�صبهات حول هذا الن�صاط بالتاجر اليهودي اأنور من�صي كوهني، 
فحر�شت جملة �الإميان �ل�شادرة عن �لنادي �لثقايف �لقومي على طرده مبقالة كتبها 
�أحمد �خلطيب عام 1953، فاأ�صدر ال�صيخ عبداهلل املبارك ال�صباح اأمرًا بطرده من 
�لكويت)122(, على �لرغم من �أن �أنور من�شي كوهني نف�شه ينفي ذلك ويوؤكد �أن خروجه 

كان برغبته �ل�شخ�شية)123(.

عملت �حلكومات �لعربية على �تخاذ �إجر�ء�ت ملنع عمليات �لتهريب من و�إلى 
�لدول  جامعة  من  بقر�ر  �لعربية  �ملقاطعة  مكتب  ت�شكيل  بعد  خ�شو�شًا  �إ�شر�ئيل, 
�حلكومة  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة  �الأمانة  كلفت  كما   ,1950 �لعام  �لعربية 
�الأعمال)124(,  لهذه  حد  لو�شع  و�لبحرين  �لكويت  يف  �مل�شوؤولني  مبخاطبة  �لعر�قية 

)119( Records of Kuwait , Vo. 6 , p. 66

)120( �نظر: جملة �لبعثة, م8، ع3, �س8, مار�س )�آذ�ر( 1954, �س267؛ �نظر �أي�شًا:
 .Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 18 , p. 642-641 

)121( Records of Kuwait , Vo. 6 , p. 65

)122( اأحمد، اخلطيب، »كوهني يف الكويت«، جملة االإميان، ع2, �س1، فرباير )�صباط( 1953م, �س24.

)123(  يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج,  م.�س., �س216-215.

)124( جملة �شوت �لبحرين, م2، ع10, �س2, �شو�ل 1371هـ, �س21. و39 و ع12, �س2, ذو �حلجة 1371هـ, �س16-15.
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فطلبت �حلكومة �لعر�قية من �ل�شلطات يف �لكويت م�شاعفة �لرقابة على �حلدود ملنع 
حركة �لتهريب �لن�شطة)125(، وقامت ال�صلطات اللبنانية مبنع خطوط الطريان املارة 
باإ�صرائيل، وخ�صو�صًا القرب�صية من الهبوط يف مطاراتها)126(, وبد�أ �مل�شوؤولون �لعرب 
بزيارة الكويت واملناطق االأخرى التي يتم عربها التهريب، ومت دعوة الكويت حل�صور 

موؤمتر بريوت ملناق�شة �لق�شايا �القت�شادية ومنها مقاطعة �إ�شر�ئيل)127(.

مع �إعالن �الأمم �ملتحدة تق�شيم فل�شطني �لعام 1947 بد�أت �ل�شحف �لعربية 
تن�شر �لكثري من �الأخبار �ملتعلقة باليهود يف �لكويت و�لبحرين وغريها من �ملناطق, 
وغالبية هذه �الأخبار غري �شحيحة حتمل طابع �لتحري�س, فقد ذكرت بع�س �ل�شحف 
�مل�شرية �أن تظاهر�ت قامت يف �لكويت �حتجاجًا على قر�ر تق�شيم فل�شطني فت�شدى 
بع�شهم وحطمو�  قتلو�  �لذين  �ملتظاهرين  على  �لنارية  �الأعرية  و�أطلقو�  �ليهود  لهم 
ممتلكاتهم �لتي عرث بينها على ما يثبت �رتباطهم بال�شهيونية)128(, وقد ردت جملة 
�لبعثة �لكويتية �لتي ت�شدر يف �لقاهرة على هذ� �خلرب ونفته)129(, كما ن�شرت �شحيفة 
ت�شمن  �لكويت«  من  �الأ�شلحة  يهربون  »�ليهود  بعنو�ن  تقريرً�   1948 �لعام  �مل�شري 
�إلى  و�إير�ن  �لعر�ق  �ليهود و�ل�شالح من  �لكويت مركزً� لتهريب  معلومات عن �تخاذ 

فل�شطني)130(.

و�شوت   ,1946 �لعام  منذ  �لقاهرة  يف  �ل�شادرة  �لكويتية  �لبعثة  جملة  لعبت 
�لكويت  يف  �ل�شادرة  �الإميان  وجملة   ,1950 �لعام  �لبحرين  يف  �ل�شادرة  �لبحرين 
�لكويت و�لبحرين, ثم  باليهود يف  �ملتعلقة  �الأخبار  ن�شر  �لعام 1953, دورً� كبريً� يف 
�لعام  منذ  مبا�شر  ب�شكل  و�إ�شر�ئيل  �ل�شهيونية  �حلركة  وبني  بينهم  �لربط  بد�أت 
1952, و�لتحري�س �شدهم و�لدعوة ملقاطعتهم وعدم �لتعامل معهم بالرتغيب �أحيانًا 

)125( �ل�شابق, م2، ع12, �س2, ذو �حلجة 1371هـ, �س43.

)126( Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 18 , p. 594 ,579

)127( Records of Kuwait , Vo. 6 , p. 65 ,64

)128( جملة �لبعثة, م2، ع1, �س2, يناير )كانون �لثاين( 1948, �س13-12.

)129( �ل�شابق, �س13.

)130( �ملرجع نف�شه, م2، ع9, �س2, �أكتوبر )ت�شرين �الأول( 1948, �س200.
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و�لتهديد �أحيانًا �أخرى, ويبدو �أن هناك تن�شيقًا وتباداًل يف ن�شر هذه �الأخبار بني هذه 
�ملجالت.

�أ�شهمت هذه �ملجالت يف �شوء �لعالقة بني �ليهود و�ل�شكان �ملحليني و�ل�شلطة يف 
الكويت، باالإ�صافة اإلى عوامل اأخرى مثل ارتباط بع�س اليهود باحلركة ال�صهيونية، 
وارتباط الكويت بالق�صية الفل�صطينية منذ ظهورها، وت�صكيلها جلان جمع التربعات 
�ل�شالح  وتهريب  �ملا�شي  �لقرن  ع�شرينيات  منذ  للفل�شطينيني  �مل�شاعد�ت  وتقدمي 
منذ  �لعربي  �خلليج  منطقة  يف  �لقومي  �لفكر  ومنو   ,)131( و1936   1929 عامي  لهم 
و�لقياد�ت  �ل�شخ�شيات  من  �لعديد  وزيارة  �ملا�شي,  �لقرن  وخم�شينيات  �أربعينيات 
�لعربية و�لفل�شطينية �لكويت دعمًا للق�شية �لفل�شطينية, ومنهم �أمني �حل�شيني رئي�س 

�للجنة �لعربية �لعليا يف فل�شطني, �لذي ز�ر �لكويت �لعام 1924 )132(.

بد�أ  حيث   , عدة  مظاهر  �لكويت  يف  و�ل�شكان  �ليهود  بني  �لعالقة  �شوء  �أخذ 
يف  �ليهود  يبيعها  �لتي  �أو  فل�شطني,  من  �لقادمة  للب�شائع  �القت�شادية  باملقاطعة 
�لكويت, و�أخذت �لدعو�ت و�ملن�شور�ت �لتي حتث على �ملقاطعة باالنت�شار, خ�شو�شًا 
يف جملتي �شوت �لبحرين و�الإميان)133(, ثم حتولت �ملقاطعة �إلى مقاطعة �جتماعية 
�أي�شًا, حيث ُرف�شت �لتربعات �لتي يقدمها بع�س �ليهود, خ�شو�شًا بعد قر�ر �الأمم 
خرجت  عندما   ,1947 �لعام  �لثاين(  )ت�شرين  نوفمرب  يف  فل�شطني  تق�شيم  �ملتحدة 
�ل�شيخ  �لدعو�ت لقيام تظاهر�ت يف �لكويت, لكنها مل تتم حيث علم حاكم �لكويت 
للقيام  �لفل�شطينية يخططون  للق�شية  باأن طالب �ملد�ر�س و�لد�عمني  �أحمد �جلابر 
�لقيام بذلك, فاكتفو�  �أمورهم وحذرهم من  و�أولياء  بتظاهر�ت, فا�شتدعى قادتهم 
�أ�شدر حاكم �لكويت قر�رً� مبنع دخول  بجمع �لتربعات)134(, ونتيجة لهذه �الأحد�ث 

)131( انظر: عبداهلل، خالد احلامت، من هنا بداأت الكويت،  م.�س.، �س58. وعبد�لرز�ق, �ل�شانع وعبد�لعزيز, �لعلي, �إمارة �لزبري بني 
هجرتني 979-1400هـ, ج1, )د ن(, �لكويت, 1987, �س84. وخليفة �لوقيان, �لثقافة يف �لكويت, �س؛ �نظر �أي�شًا: 

Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 18 , p. 577.

)132( �صيف، مرزوق ال�صمالن، من تاريخ الكويت، ط2, ذ�ت �ل�شال�شل, �لكويت, 1986, �س343.

)133( جملة �شوت �لبحرين, م2، ع12, �س2, ذو �حلجة 1371هـ, �س16-15.

)134( Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 17 , p. 577
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غادر  عندما  حدث  ما  وهذ�  برغبته,  يغادرها  من  عودة  ومنع  �لكويت,  �إلى  �ليهود 
�لعام 1955 مت  �إليها  �لعام 1953, وعندما عاد  �أنور من�شي كوهني  �ليهودي  �لكويت 

�إلقاء �لقب�س عليه حتى موعد مغادرته لها)135(.

ومعاد�ة  فل�شطني  يف  �الأحد�ث  ب�شبب  �ملتز�يد  �ل�شعبي  �لغ�شب  هذ�  �أدى 
القلة  اإلى هجرة  اعتداءات عليهم،  وقوع  الرغم من عدم  واليهود، على  ال�صهيونية 
�لقليلة �ملتبقية من �ليهود يف �لكويت, وحاول من ال يرغب بالهجرة �إلى �إخفاء كل ما 
يدل على يهوديته, كما حدث عندما قام عزر� ال �شيما �ملوظف يف �شركة نفط �لكويت 
�إ�شر�ئيل  �مل�شيحي  و�ملعلم  عزيز)136(,  �إلى  يهوديته  على  �لد�ل  »عزر�«  ��شمه  بتغيري 
كدو, �لذي �فتتح مدر�شة لتعليم �للغة �الإجنليزية يف �أحد �ملنازل يف ع�شرينيات �لقرن 

�لع�شرين, وعمل �أي�شًا لدى �ملعتمد �لربيطاين, غري ��شمه �إلى �إ�شماعيل)137(.

جاءت هجرة �ليهود من �لكويت على مرحلتني زمنيتني والأ�شباب خمتلفة, كانت 
العربي  ال�صراع  ظهور  قبل  اأي  الع�صرين،  القرن  ع�صرينيات  خالل  والكربى  االأولى 
دينية  الأ�شباب  كانت طردً�  �لكويت  �ليهود من  �أن هجرة  ينفي  وهذ�  �الإ�شر�ئيلي,   -
اأو ب�صبب ال�صراع العربي - االإ�صرائيلي، وهو ما توؤكده بع�س الكتابات  اأو اجتماعية 
�ليهودية)138(, وقد تناق�شت �أعد�د �ليهود يف �لكويت يف هذه �ملرحلة �إلى ما يقارب 

160 فردً� الأ�شباب عدة)139(:

• يف 	 �ال�شتمر�ر  من  �ليهود  �لكويت  حاكم  �ل�شباح  �ملبارك  �شامل  �ل�شيخ  منع 
تقطري �مل�شروبات �لكحولية منذ �لعام 1918, ورمبا �أدى ذلك �إلى هجرة �أعد�د ممن 
ميار�صون هذه املهنة، ورمبا مت اإبعاد بع�صهم، مما جعل املراجع املحلية ترى اأنه مت 

)135( �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية مع �لباحث.

)136(  �ملرجع نف�شه. 

)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

)139( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج,  م.�س., �س259.
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طرد �الأقلية �ليهودية من �لكويت يف هذه �لفرتة)140(.

• �شوء �الأحو�ل �القت�شادية يف �لكويت ب�شبب �حل�شار �القت�شادي على �لكويت 	
من قبل بريطانيا من دي�شمرب )كانون �الأول( من �لعام 1917 �إلى نوفمرب )ت�شرين 
�لثاين( من �لعام 1918, بحجة م�شاعدة �ل�شيخ �شامل �ملبارك �ل�شباح للدولة �لعثمانية 
�أثناء �حلرب �لعاملية �الأولى )1914-1918()141(, ثم ب�شبب م�شكلة �مل�شابلة مع جند 
يف �لعام 1923 وحتى �لعام 1942, حني منع �الأمري عبد�لعزيز �آل �شعود جتار جند 
من �لتجارة مع �لكويت ب�شبب عدم �التفاق على طريقة لتح�شيل �لر�شوم �جلمركية 

من �لقو�فل �لتجارية �لنجدية. 

• بني 	 �خلالف  ب�شبب   1919 �لعام  منذ  �لكويت  على  �الإخو�ن  هجمات  تعدد 
حاكم �لكويت �ل�شيخ �شامل �ملبارك و�الأمري عبد�لعزيز �آل �شعود, وقيام معركتي حم�س 
و�جلهر�ء عام 1920 )142(، ثم ا�صتمرار ا�صطراب االأو�صاع االأمنية يف املنطقة ب�صبب 
�خلالف بني �الأمري عبد�لعزيز �آل �شعود وقادة حركة �الإخو�ن حتى بد�ية ثالثينيات 

�لقرن �لع�شرين.

• �حلكومة 	 وتاأ�شي�س   ,1920 �لعام  يف  �لعثمانية  �لدولة  عن  �لعر�ق  ��شتقالل 
�أول وزير مالية لها �ليهودي �شا�شون ح�شقيل)143(, وتويل  �لعر�قية �الأولى, �لتي كان 
في�شل بن �حل�شني عر�س �مللكية يف �لعر�ق �لعام 1921, و�لذي �رتبط بعالقات وثيقة 
باجلالية �ليهودية يف �لعر�ق �لذي بد�أ فرتة �زدهار �قت�شادي و�شيا�شي �شارك فيه 
�ليهود بفاعلية, وقد �أدى ذلك �إلى تطلع بع�س �ليهود يف �لكويت للهجرة �إلى �لعر�ق, 

وخا�شًة �أن �أعد�دً� كبرية منهم قد جاءت من �لعر�ق.

)140( �نظر:  حمد, حممد �ل�شعيد�ن, �ملو�شوعة �لكويتية �ملخت�شرة, ج1, �س310؛ و�شحيفة �لقب�س, �لعدد 11769, 11 مار�س )�آذ�ر( 
2006, �س36.

)141( عبد�لعزيز, �لر�شيد, تاريخ �لكويت, م.�س., �س240.

)142( عبد�لعزيز, �لر�شيد, تاريخ �لكويت,  م.�س., �س248 و256.

)143( مري �شربي, �أعالم �ليهود يف �لعر�ق �حلديث, د�ر �لور�ق, لندن, 2006, �س39.
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�لعر�ق, ومنهم عائلة �شالح �شا�شون  �إلى  �ليهود �ملهاجرين  وقد �جته غالبية 
�إلياهو,  �إبر�هيم  و�إلياهو  بالكويت,  �ملعروفني  عزر�  ود�ود  �شالح  و�الأخو�ن  حملب 
وبع�شهم �جته �إلى �لبحرين �لتي بد�أت فيها �أعد�د �ليهود باالزدياد يف تلك �لفرتة, 
ويتمتعون هناك باأو�صاع اقت�صادية واجتماعية م�صتقرة، مثل ناجي وخ�صوري �صالح 

�لكويتي, باالإ�شافة �إلى هجرة بع�شهم �إلى �لهند)144(.

وحتى  �لثالثينيات  منذ  �لكويت  من  �ليهود  هجرة  من  �لثانية  �ملرحلة  تبد�أ 
منت�شف �لقرن �لع�شرين, الأ�شباب خمتلفة مع ��شتمر�ر بع�س �أ�شباب �ملرحلة �الأولى 
على  االإخوان  قادة  مترد  ب�صبب  االأمنية  االأو�صاع  وا�صطراب  امل�صابلة  م�صكلة  مثل 

عبد�لعزيز �آل �شعود)145(:

• ظهور �للوؤلوؤ �ل�شناعي مما �أدى �إلى ك�شاد جتارة �للوؤلوؤ �لطبيعي يف منطقة 	
�خلليج �لعربي منذ �لعام 1926 )146(.

• تاأثري �الأزمة �القت�شادية �لعاملية )1929-1933( على الن�صاط االقت�صادي 	
يف �لكويت و�لتي �أ�شبحت �أكرث �شوءً� بني عامي 1930 و1931. 

• ت�صدد ال�صيخ عبداهلل اجلابر ال�صباح، امل�صوؤول عن االأمن يف الكويت، جتاه 	
بع�س �ليهود �لذين و�شفهم بـ»�ملف�شدين« ب�شبب معامالتهم �ملالية و�لتجارية)147(.

• �لهجرة 	 بوقف  و�ملطالبة   ,1936 �لعام  �لكربى  �لفل�شطينية  �لثورة  قيام 
و�ملوؤ�ش�شات  لليهود  �لعربية  �الأر��شي  ملكية  �نتقال  ومنع  فل�شطني  �إلى  �ليهودية 
�ل�شهيونية, وموقف �لكويت �لد�عم لها, مما ت�شبب يف ��شطر�ب �لعالقة بني �ليهود 

)144( �نظر: �أب�شنت, »يف �لكويت«, جملة �لر�بطة �لعربية, م7، ع129, 14 دي�شمرب )كانون �الأول( 1938, �س45. ويعقوب يو�شف كورية, 
مع  �شخ�شية  مقابلة  كوهني,  من�شي  و�أنور  و272  1998, �س262.  عمان,  للن�شر,  – �الأهلية  �أحو�لهم هجرتهم  – تاريخهم  �لعر�ق  يهود 

�لباحث؛ �نظر �أي�شًا:
   » History of the Jews in Kuwait » , p. 68.

)145( يو�شف, علي �ملطريي, �ليهود يف �خلليج, م.�س., �س262.

)146( �شيف, مرزوق �ل�شمالن, تاريخ �لغو�س على �للوؤلوؤ يف �لكويت و�خلليج �لعربي, ج1, �س177.

)147( يو�شف, �ل�شهاب, رجال يف تاريخ �لكويت, ج1, �س212.
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و�ل�شكان �ملحليني يف �لكويت)148(.

• عزلة ما تبقى من �ليهود يف �لكويت �جتماعيًا وثقافيًا بعد هجرة �لعدد �الأكرب 	
منهم يف �ملرحلة �الأولى)149(.

باالإ�شافة  �لعر�ق,  �إلى  �لثانية  �ملرحلة  �لكويت يف  �ملهاجرون من  �ليهود  �جته 
�إلى �لبحرين و�لهند وبو�شهر يف �إير�ن)150(, �أما من تبقى من �ليهود يف �لكويت بعد 
�لهجرتني, فعددهم ال يتجاوز ثالثني فردً� هاجر منهم �لعام 1947 ع�شرون, رجحت 

�مل�شادر �لربيطانية �أن تكون هجرتهم بطلب من �ل�شلطات �ل�شعودية)151(. 

متعلقة  خمتلفة  والأ�شباب  متفرقة  مر�حل  يف  �ليهودية,  �الأقلية  هجرة  �أدت 
�إلى �ختالف �لباحثني حول تاريخ هجرة �الأقلية  بالظروف �القت�شادية و�ل�شيا�شية, 
�أن  �ملرحلتني, فمثاًل جند  �الآخر بني  �لبع�س  و�أ�شبابها, وخلط  �لكويت  �ليهودية من 
�لباحث حمد �ل�شعيد�ن يف �ملو�شوعة �لكويتية �ملخت�شرة يذكر �أنهم طردو� من �لكويت 
�لعام 1918، ويف جزء اآخر من املو�صوعة يذكر اأنه مت اإخراجهم يف الثالثينيات من 
�لقرن �لع�شرين)152(, و�ل�شحيح �أنهم مل يتعر�شو� يف �أي مرحلة من �ملر�حل �إلى �لطرد 
من �لكويت, ما عد� خمالفي �الأنظمة و�لقو�نني �ملحلية يف عهد �ل�شيخ �شامل �ملبارك 
�ل�شباح �لعام 1918, ويف عهد �ل�شيخ �أحمد �جلابر �ل�شباح يف بد�ية �لثالثينيات من 
القرن الع�صرين، على يد ال�صيخ عبداهلل اجلابر ال�صباح امل�صوؤول عن االأمن، وتوؤكد 

هذ� �لر�أي �مل�شادر �ليهودية �ملختلفة, من �أنهم هاجرو� برغبتهم و�إر�دتهم)153(. 

)148( Alkanderi, Faisal Abdulla , » Jews in Kuwait » , p. 452

)149( �أب�شنت, »يف �لكويت«, �س45.

)150( �نظر: يو�شف, �ل�شهاب, رجال يف تاريخ �لكويت, ج1, �س213؛ �نظر �أي�شًا:
 Cohen, Hayyim , The Jews of the Middle East 1972-1860, John Wiley & sons, New York, 1973, p. 83.

)151( �نظر: جملة �لبعثة, م2، ع9, �س2, �أكتوبر )ت�شرين �الأول( 1948, �س200؛ �نظر �أي�شًا:  
Political Diaries of the Persian Gulf , Vo. 17 , p. 453 ,448.

)152( حمد, حممد �ل�شعيد�ن, �ملو�شوعة �لكويتية �ملخت�شرة, ج1, �س310. و ج3, �س1766.

)153( �نظر: �أنور, من�شي كوهني, مقابلة �شخ�شية. �نظر �أي�شًا:
Cohen, Hayyim , The Jews of the Middle East , p. 83 & » History of the Jews in Kuwait« , p. 68.
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الخاتمة

�القت�شادية  وحياتهم  �لكويت  يف  �ليهود  ��شتقر�ر  تاريخ  �لبحث  هذ�  تناول 
فيه  �لفرتة من 1860 حتى 1952, تطرقنا  و�الجتماعية حتى هجرتهم منها خالل 
كان  و�لتي  �لعر�ق,  وغالبًا  �الأ�شلية,  مو�طنهم  من  للهجرة  دفعتهم  �لتي  لالأ�شباب 
بع�شها د�فعًا ملحًا للهجرة, وبع�شها بحثًا عن فر�س �قت�شادية �أف�شل لتح�شني ظروف 
لال�شتقر�ر  ومميز�ت  عو�مل  جذبتهم  �لتي  �لكويت  يف  ��شتقر�رهم  حتى  معي�شتهم, 

فيها, �أهمها �زدهارها �القت�شادي وت�شاحمها جتاه �الآخر.

�لوجود  �زدهار  فرتة   )1918-1914( �الأولى  �لعاملية  �حلرب  فرتة  وتعترب 
�ليهودي يف �لكويت �لذي مل يكن ثابتًا قبل هذه �لفرتة, �أما هجرتهم من �لكويت, بل 
من جميع مناطق �خلليج �لعربي, فال ميكن �عتبارها طردً� كما تدعي بع�س �لكتابات 
يف  مت  غالبها  خمتلفة  زمنية  فرتات  يف  باإرادتهم  جاءت  هجرتهم  اإن  بل  اليهودية، 

ع�شرينيات �لقرن �ملا�شي.

يف  ا�صتقرارهم  فرتة  طوال  االقت�صادي  الن�صاط  يف  بفاعلية  اليهود  اأ�صهم 
�إلى  �لكويت, حيث عملو� باأن�شطة �قت�شادية خمتلفة ق�شمتهم �قت�شاديًا و�جتماعيًا 
�أعماال  مار�شت  كبرية  و�شطى  وطبقة  �لتجارة,  يف  كبرية  مبالغ  وظفت  ثرية  طبقة 
تكن  ومل  �لب�شيطة,  �حلرف  بع�س  مار�شت  دنيا  وطبقة  عديدة,  �قت�شادية  و�أن�شطة 
هذه �الأن�شطة �القت�شادية �لتي عملو� بها حكرً� عليهم و�إن ��شتهرو� مبمار�شة بع�شها, 

مثل ت�شنيع وبيع �مل�شروبات �لكحولية وبيع �الأقم�شة.

�أن�شطة  مبمار�شة  لهم  �شمح  مت�شامح,  جمتمع  يف  �لكويت  يف  �ليهود  عا�س 
�قت�شادية خمتلفة, وبيع و�شر�ء �ملمتلكات من منازل وغريها, من دون �أن يكون ذلك 
حمدودًا بحي اأو مكان حمدد، ومل ميار�س يف حقهم اأي نوع من اأنواع التمييز، وتعامل 
ناحية  بال�شكان من  فتاأثرو�  و�أريحية  بت�شامح  �ملحليون -ب�شكل عام-  �ل�شكان  معهم 

�مللب�س وبع�س �لعاد�ت �الجتماعية.
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�أعيادهم  خالل  فيه  يجتمعون  وكني�شًا  مقربة,  �لكويت  يف  �ليهود  �متلك 
ومنا�شباتهم �لدينية, و�إن مل يكونو� عامة من �ملتدينني, و��شُتخِدم يف تدري�س �أبنائهم, 
مدر�شة  على  ثم  و�ملنزل,  �لو�لدين  على  �أبنائهم  تعليم  يف  �الأكرب  �العتماد  كان  و�إن 
�الإر�شالية �لعربية )�الأمريكية( حتى جلبو� معلمًا من �لعر�ق لتعليم �أبنائهم, ومع هذ� 
مل يكن لليهود يف �لكويت �أي �إ�شهامات ثقافية و�أدبية وفنية ما عد� ما يتعلق باالأخوين 

�شالح ود�ود �لكويتي.

و�الأجنبية  �ملحلية  بال�شلطتني  جيدة  بعالقات  �لكويت  يف  �ليهود  �حتفظ 
�جليدة  وعالقاتهم  �لكويت  يف  �ليهود  �إقامة  طول  من  �لرغم  وعلى  )بريطانيا(, 
مل  فاإنه  �لكويتي,  لقب  بع�شهم  وحمل  �ملحليني  بال�شكان  وتاأثرهم  �ملحلية  بال�شلطة 
ينظر لهم يف �أي فرتة من �لفرت�ت كمو�طنني كويتيني حتى قبل ظهور قانون �جلن�شية 
�لكويتي 1959, بل �عتربو� من رعايا بريطانيا كونهم ال ينتمون �إلى �ل�شكان �ملحليني 

وهو ما �أكدته �تفاقية 1925.

مل يكن لظهور ال�صراع العربي - االإ�صرائيلي تاأثري كبري على اليهود يف الكويت 
يهدد وجودهم و��شتقر�رهم, لكون �لغالبية �لكربى قد هاجرت من �لكويت قبل هذه 
الفرتة، وهذا ينفي م�صاألة الربط بني هجرتهم واندالع هذا ال�صراع، وميكن القول: 
اإن ارتباط البقية القليلة من اليهود يف الكويت بال�صهيونية كان �صعيفًا على الرغم 
من ظهور بع�س عمليات �لتهريب من و�إلى �إ�شر�ئيل قامت �ل�شحف و�ملجالت �لعربية 
و�خلليجية بت�شخيمها و�لتحري�س على عدم �لتعامل مع �ليهود يف �لكويت �قت�شاديًا 

و�جتماعيًا.


